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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻧﺎم ﻣﻦ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا از ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام.ﻣﻦ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ام.ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧـﻮدم ﻣـﯽ ﻧﻮﯾـﺴﻢ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارم.
آن ﻗﺪر در زﻧﺪﮔﯽ از ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺎ و ﻣﺮدم زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪه ام ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ اﻣﯿﺪواری ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺎم ﺟﺎوﯾﺪ،ﺳﯿﺮم.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را راﺿﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻮرﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫـﯿﭻ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ.ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎ را ﺟﺰو اﻧﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﻢ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از روی اﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
ﻣﻦ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم از ﻧﺰدﯾﮏ،روز و ﺷﺐ،ﺑﺎ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ داﺷﺘﻢ و ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺣﯿـﺚ ﺿـﻌﻒ و
ﺗﺮس و زﺑﻮﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن را ﻫﺰارﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪ واو را درﺷﻤﺎرﺧﺪاﯾﺎن درآورﻧـﺪ
ﺑﺎزاﻧﺴﺎن اﺳﺖ وﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوزﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﺗﺒﯿﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﯿـﻊ اﻣﺮﺳـﻼﻃﯿﻦ ﺑـﻮده اﻧـﺪ
وﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ رادﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻦ ﺗﺎاﻣﺮوزﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﻪ درآن،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
درﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻤﻠﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن.دراﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗـﺎ اﻣـﺮوزدرﻫﯿﭻ ﮐﺘـﺎب و ﻧﻮﺷـﺘﻪ،ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟـﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺼﻮرﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ ﻫﻢ درﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس و زﺑﺎن و رﺳﻮم وآداب و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺮدم ﻋﻮض ﺷﻮد وﻟﯽ ﺣﻤﺎﻗـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻋـﻮض ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و درﺗﻤـﺎم
اﻋﺼﺎرﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ وﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی دروغ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﻔﺖ.زﯾﺮا
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﮕﺲ،ﻋﺴﻞ را دوﺳﺖ دارد،ﻣﺮدم ﻫﻢ دروغ و رﯾﺎ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﻮچ را ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺪان،اﻃﺮاف ﻧﻘﺎل ژﻧﺪه ﭘﻮش را ﮐﻪ روی ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﻪ وﻟـﯽ دم از زر و ﮔـﻮﻫﺮﻣﯽ زﻧـﺪ و ﺑـﻪ
ﻣﺮدم وﻋﺪه ﮔﻨﺞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی او ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻢ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از دروغ دراﯾﻦ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ،ﻧﻔﺮت دارم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻧﻪ
دﯾﮕﺮان.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻃﻔﺎل در ﻣﺪارس ﻋﺒﺎرات ﮐﺘﺎب ﻣﺮا روی اﻟﻮاح ﺑﻨﻮﯾـﺴﻨﺪ واز
روی آن ﻣﺸﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﺒﺎرات ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠـﻢ و
ﺧﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻌـﺪ از وی،ﮐﺘـﺎﺑﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪوﺗﻤﺠﯿـﺪش ﮐﻨﻨـﺪ و ﻧـﺎﻣﺶ را ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را زﯾﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد وﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻬﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫـﺎ را ﮐـﻪ
ﺧﻮد ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان او را ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﺘـﺎب ﻣـﺮا
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم و اوﻫﺎم وﺧﺮاﻓﺎت او را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﻮ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰارﺳﺎل ازاو ﺑﮕﺬرد.ﯾﮏ اﻧﺴﺎن رااﮔﺮدررودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی او ﺧﺸﮏ ﺷﺪ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎراﻧﺪوه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ از ﮐﺮده ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد،وﻟﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﺪوه او از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ،ﺑﻪ وﺿﻊ اول ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺧﻮدﺧﻮاه و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻮن ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺎء و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻏﺬﯾﻪ و اﻟﺒﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﺘﺪاول ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ
دﯾﺮوز ﻧﺒﻮد،ﻣﺮدم ﺗﺼﻮرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻏﯿﺮاز دﯾﺮوزاﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ودرآﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﺜـﻞ اﻣـﺮوز وﻣﺎﻧﻨـﺪ
دﯾﺮوز ﮐﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽ دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻤﺎﻧﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ .وداﻧﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺰاب ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﻣﯿﺨﻮرد و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن داﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑـﻪ
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دﯾﮕﺮی ﻧﮕﻮﯾﺪ،ﻗﻠﺐ او از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ داﻧﺎﯾﯽ ام را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻟﺬا آن را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﯾـﺴﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ درﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎ دﯾﺪم.ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ.
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﻋﻠﯿﻪ اﻏﻨﯿﺎء،ﺣﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.دﯾﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻇﺮوف زرﯾﻦ ﺷﺮاب ﻣﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ،ﮐﻨﺎررودﺧﺎﻧﻪ،ﺑﺎ
ﮐﻒ دﺳﺖ آب ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.دﯾﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﭙـﺎن وزن ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،زن ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﯾـﮏ دﺳـﺘﺒﻨﺪ ﻣـﺴﯽ ﺑـﻪ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﻫﻤﺎن زن ،ﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ در ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺮف راﺳﺖ او ﺑﻮد و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻏﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣـﻦ
ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و دارای ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ زر ﺑﻮدم.اﻣﺮوز دراﯾﻨﺠﺎ،ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای واﻗﻊ درﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺸﺮق اﺳﺖ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﺛﺮوت ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ وﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﻏﻼﻣﺎﻧﻢ دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ازﻣﺼﺮوﺷﻬﺮﻃﺒﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ درزﻧﺪﮔﯽ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰداﺷـﺘﻢ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورم،ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ازدﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و رﯾﺎ و دروغ و ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در زﻧـﺪﮔﯽ اﻧـﺴﺎن،اﻣﺮی ﻣﺤـﺎل
اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ام.
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ﻓﺼﻞ اول
دوره ﮐﻮدﮐﯽ
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻘﺮا ﺑﻮد،و زﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
وی را ﻣﺎدرﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ زوﺟﻪ وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ.اﯾﻦ ﻣﺮد و زن ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﺬا ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده وﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﺑـﺮای
آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪرﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎدرم ﻣﺮا)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ زن،ﮐﻪ ﻗﺼﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ اﺳﻢ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( رادرﯾﮑﯽ از ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺷـﻨﯿﺪه ﺑـﻮد.ﯾﮑـﯽ
ازﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ،روزی در ﺧﯿﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن،ﯾﮏ راز ﺧﻄﺮﻧـﺎک را ﺷـﻨﯿﺪ وﭼـﻮن
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی از اﯾﻦ راز ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه،ازﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ وﻣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎراﻧﻮاع ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ازﻣﻬﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ام و ﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ ﻫﻢ ازﻫﺮ ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اوﺳﺖ واز روی ﻧﺎم ﻣﯿﺘﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد.ﺷـﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺷﺪم و در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﺳﺮار ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎ و زﻧﻬﺎی
آﻧﻬﺎ)،اﺳﺮاری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﯿﺸﺪ( ﭘﯽ ﺑﺮدم.وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮﻣﻦ اﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮﻫﻢ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﯽ ﺷﺪم واﺳﻢ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮی ﻧﺪارد.وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص ﭘـﯿﺶ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺘﻘﺪات،درﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،ودرﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣـﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳـﻌﺎدﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺪان رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ درﺳﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و زن ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧـﻮد
اﻫﺪاء ﮐﻨﺪ درآن ﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﺴﺮزاﯾﯿﺪ.وﻟﯽ ﭘﺴﺮﻓﺮﻋﻮن درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﯾﻌﻨﯽ دوره ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ درﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰﮐـﻪ دوره
آب ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.1ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﮐﺠﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣـﺎدرم ﻣﺮاﮐﻨـﺎررود
ﻧﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ،ﻣﻦ درﯾﮏ زﻧﺒﯿﻞ از ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺟﮕﻦ ﺑﻮدم وروزﻧﻪ ﻫﺎی آن زﻧﺒﯿﻞ را ﺑﺎ ﺻﻤﻎ درﺧـﺖ ﻣـﺴﺪودﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ آب وارد
ﻧﺸﻮد .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم ﮐﻨﺎررودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ودرﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺎدرم ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ آب ﻣﺠﺒﻮرﻧﺒﻮد از ﺧﺎﻧﻪ دور ﺷﻮد.ﯾﮏ
روز ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد زﻧﺒﯿﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮا روی آب دﯾﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮم ﭘﺮوازﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ وﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﯽ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد.ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد وﻧﺰدﯾﮏ اﺟﺎق ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﮔﺮم ﺷﻮم ودﻫﺎن
ﺧﻮد را روی دﻫﺎن ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﻗﻮت دﻣﯿﺪ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮا وارد رﯾﻪ ام ﺷﻮد وﻣﻦ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮم.آﻧﻮﻗﺖ ﻣـﻦ ﻓﺮﯾـﺎد زدم وﻟـﯽ ﻓﺮﯾـﺎد
ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻢ .ﭘﺪرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت ﻓﻘﺮا رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻼج ﺧﻮد ﻋﺒـﺎرت از دو ﻣﺮﻏـﺎﺑﯽ و ﯾـﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧـﻪ آرد
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ﺗﺼﻮرﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آورده وﻟﯽ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﺑﭽـﻪ ﮔﺮﺑـﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮاﺳﺖ و ﺗﻮﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺷﺪه اﯾﻢ.ﭘﺪرم ﺑﺪوا ﻣﺘﻐﯿﺮﮔﺮدﯾـﺪ وﻣـﺎدرم را ازروی
ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮم ﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ازاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد وﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﺪارد .روز ﺑﻌﺪ
ﭘﺪروﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺣـﺮف را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎرداری ﻣﺎدرم را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﺎدرم زﻧﺒﯿﻞ ﻣﺰﺑﻮر را ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻻی ﮔﺎﻫﻮاره ای ﮐﻪ ﻣﺮا در آن ﻗﺮار داده
ﺑﻮدﻧﺪ آوﯾﺨﺖ و ﭘﺪرم ﯾﮏ ﻇﺮف ﻣﺲ ﺑﺮای ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه اﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او و زﻧﺶ ﻫﺴﺘﻢ
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ2.
آﻧﮕﺎه ﭘﺪرم ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮد ﺧﻮد،ﻣﺮا ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای ﺧﺘﻨـﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﺴﭙﺎرد زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺧﻤﻬﺎی ﺟﺮاﺣﺖ آورﻣﯽ ﮐﻨﺪ.وﻟﯽ ﭘﺪرم ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺣﺘﺮازاز زﺧﻢ ﭼﺰﮐﯿﻦ،ﻣﺮاﺧﻮد ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻨﻤـﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮﻇﺮف ﻣﺲ ﺑﺮای ﺧﺘﻨـﻪ ﮐـﺮدن ﺑﺎﯾﺪﻫﺪﯾـﻪ دﯾﮕﺮﺑـﻪ
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ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﭘﺪرم ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺖ وﯾﮏ ﻇﺮف ﻣﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺷﯽء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻮد.واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾـﻦ وﻗـﺎﯾﻊ روی
داد ﻣﻦ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم.
ﺗﺎﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻮدم آﻧﻬﺎ را ﭘﺪروﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪازاﯾﻨﮑﻪ دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣـﻦ ﺳـﭙﺮی ﮔﺮدﯾـﺪ و وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺷﺒﺎب ﺷﺪم و ﮔﯿﺴﻮﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨـﺪ.زﯾـﺮا ازﺧـﺪاﯾﺎن ﻣـﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن دروغ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ وﻟـﯽ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ از روی ﺣﺪس و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﺰوﻓﻘﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎازﻃﺒﻘﻪ اﻏﻨﯿﺎء وﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻃﻔﻞ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ اورا ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺳﭙﺮدﻧﺪ
وآﺧﺮﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪم.درآن ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺒﺲ واﻗﻊ درﻣﺼﺮ،ﯾﮑﯽ ازﺷﻬﺮﻫﺎی درﺟﻪ اول ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن ﺷـﺪه
ﺑﻮد،و در آن ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ازﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.آوازه ﻃﺒﺲ ﺳﺒﺐ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺪه ﮐﺜﯿﺮازﺧﺎرﺟﯿـﺎن ازﮐـﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮآﻣﺪﻧﺪ ودرﻃﺒﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ واﮐﺜﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ درآن ﺷﻬﺮﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.درﮐﻨﺎر ﮐﺎﺧﻬﺎی اﻏﻨﯿﺎء
و ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ،دردو ﻃﺮف رود ﻧﯿﻞ ،ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻠﺒﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ودرآن ﮐﻠﺒـﻪ ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﻓﻘـﺮای ﻣـﺼﺮی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ.ﺑﺴﯿﺎراﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮوﻗﺘﯽ ﻃﻔﻠﯽ ﻣﯽ زاﯾﯿﺪﻧﺪ آن را درزﻧﺒﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑـﻪ
دﺳﺖ رود ﻧﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.وﻟﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺼﺮی،ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ ازﺗﻮﻟﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،وﻣﻦ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑـﻮدم،ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐـﻨﻢ
ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ازدوره ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ و وارد دوره ﺷﺒﺎب ﯾﻌﻨﯽ اوﻟﯿﻦ دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺪم ﮔﯿﺴﻮی ﻣﺮاﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺎدرم ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه واوﻟﯿﻦ
ﮐﻔﺶ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮا درﺟﻌﺒﻪ ای ﭼﻮﺑﯽ ﻧﻬﺎد زﻧﺒﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ درآن ازروی رود ﻧﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد.ﻣـﻦ دﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﭼﻮﺑﻬﺎی زﻧﺒﯿﻞ ﻣﺰﺑﻮر زرد ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ وﺑﺮﺧﯽ ازﭼﻮﺑﻬﺎ راﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ وﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ زﻧﺒﯿﻞ را ﯾﺎﻓﺘﻢ دارای اﯾﻦ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد.وﺿﻊ زﻧﺒﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ واﻟـﺪﯾﻦ ﻣـﻦ ﻏﻨـﯽ ﻧﺒـﻮده اﻧـﺪزﯾﺮا اﮔﺮﺑـﻀﺎﻋﺖ
داﺷﺘﻨﺪﻣﺮا درزﻧﺒﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دادﻧﺪ وﺑﻪ اﻣﻮاج ﻧﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.اﻣﺮوزﮐﻪ ﭘﯿﺮﺷﺪه ام،دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ ،ﺑﺎدرﺧﺸﻨﺪﮔﯽ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻏﻨﯽ وﯾـﮏ ﻓﻘﯿﺮﻓﺮﻗـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﯾـﮏ ﭘﯿﺮﻣـﺮد ﻓﻘﯿـﺮﻫﻢ ﻣﺜـﻞ ﯾـﮏ
ﺗﻮاﻧﮕﺮﺳﺎﻟﺨﻮرده دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را درﺧﺸﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ دوره ﮐـﻮدﮐﯽ ﺑﻬﺘـﺮاز
اﻣﺮوز اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ،درﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد،درﺟﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ،اﺳﮑﻠﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی رود
ﻧﯿﻞ آﻧﺠﺎ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﮓ آن ﻣﺤﻠﻪ ده ﻫﺎ دﮐـﻪ ﺧﻤﺮﻓﺮوﺷـﯽ وﺟـﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﺎن ﺷﻂ ﻧﯿﻞ درآﻧﺠﺎ ﺧﻤﺮﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ وﻧﯿﺰدرآن ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻋﯿﺎﺷـﯽ ﻣﻮﺟﻮدﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰﺷﻬﺮﺑﺎ ﺗﺨﺖ روان ﺑﺮای ﻋﯿﺶ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ.در آن ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﻣﺤـﻞ ﻋﺒـﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت واﻓﺴﺮان ﺟﺰء و ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن زورق و ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ از ﮐﻬﻨﻪ درﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﻢ
ﯾﮑﯽ از آن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﮐﺎخ ﺑـﻮد.ﻣـﺎ
درﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻏﭽﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﯾﮏ درﺧﺖ ﻧﺎرون در آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد واﯾﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ردﯾﻒ از درﺧﺖ ﻫﺎی اﻗﺎﻗﯿﺎ از ﮐﻮﭼﻪ
ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ و وﺳﻂ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺎ ﺣﻮﺿﯽ ﺑﻮدﮐﻪ ﺟﺰﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آب ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺎ
دارای ﭼﻬﺎر اﺗﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرم در ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﻣﯽ ﭘﺨﺖ و ﯾﮏ اﺗﺎق ﻫﻢ ﻣﻄﺐ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ای دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر زﻧﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ و رﺧﺘﻬـﺎی
ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ3.
ﻣﻦ روزﻫﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖ ﻣﺰﺑﻮر درازﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﭼـﻮﺑﯽ را ﮐـﻪ ﺑﺎزﯾﭽـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻮد ﺑـﻪ
رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮدم و روی ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﺗﻤﺎم اﻃﻔﺎل،ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺗﻤﺴﺎح ﻣﺰﺑﻮر ار ﮐـﻪ دﻫـﺎﻧﯽ
ﺳﺮخ رﻧﮓ داﺷﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و آرزو ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ای ﻣﺜﻞ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻓﻘـﻂ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﺠﺒـﺎ
دارای آن ﻧﻮع ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.وآن ﺑﺎزﯾﭽﻪ را ﻧﺠﺎرﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرم داده ﺑـﻮد زﯾـﺮا
ﭘﺪرم دﻣﻞ ﻧﺠﺎرﻣﺰﺑﻮر را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ازاﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد.ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﻣﯿﺒﺮدوﮔﺮﭼـﻪ اﺷـﯿﺎء
زﯾﺎدی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺮ ﭼﯿﺰﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ4.ازوﺿﻊ ﺣـﺮف زدن
ﻣﺎدرم ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻀﺎﻋﺖ دارد وازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﻣـﯽ
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ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه دارد ﺑﻠﮑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﺴﺎزد.وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺣﺮف ﻣﯽ زد ﻣﻦ از ﭼﺸﻢ او ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و از ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪﻫﺎی ﻋﺎج و ﭘﺮﻫـﺎی
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .وﻣﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪم ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرم دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ وﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ درآرزوی آن ﺑﻮد وﻟﯽ
ﭼﻮن زن ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺷﺒﻬﺎ ﻣﺎدرم ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺼﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﻫﻮای ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،وﻗﺘﯽ ﻣﺎ دراﯾﻮان ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﻗﺼﻪ ای
را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﺪرم اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ را ﭘﺮازﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺑﯿﻬـﻮده ﻣـﯽ ﮐﻨﯽ؟ﻣـﺎدرم ﺑﺮاﺛﺮاﻋﺘـﺮاض
ﭘﺪرﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﻮدوﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﺮﺧﺮ ﭘﺪرم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿـﺸﺪ،ﻣﺎدرم دﻧﺒﺎﻟـﻪ ﻗـﺼﻪ ﻧﺎﺗﻤـﺎم راﻣـﯽ ﮔﺮﻓـﺖ.ﮔـﺎﻫﯽ راﺟـﻊ
ﺑﻪ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( و زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎ ودﯾﻮﻫﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻣﻦ اﯾﻨـﮏ ﻣـﯽ ﻓﻬﻤـﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻮد اوازذﮐـﺮآن
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد.ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ را ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از آن
ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﭘﺮ از ﻣﮕﺲ و زﺑﺎﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎد ﺑﻮی ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺳﺒﺰو زرﯾﻦ درﺧﺖ را ﮐﻪ ازﮐﺸﺘﯽ ﺧـﺎﻟﯽ ﻣـﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ وزﻣﺎﻧﯽ ازﺗﺨﺖ روان ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ .ﻏـﺮوب آﻓﺘـﺎب
وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ زرﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ آﻣﻮن )ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ -ﻣﺘﺮﺟﻢ(ﺑﻌﺪ ازﻋﺒﻮرازروی ﻧﯿﻞ و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﺮب ﻗـﺼﺪ
داﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﻮی ﻧﺎن ﺗﺎزه و ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪ
و ﻣﻦ اﯾﻦ راﯾﺤﻪ را در ﮐﻮدﮐﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ام دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ در آن درس زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد.ﺷﺐ،ﻫﻨﮕﺎم ﺻـﺮف ﻏـﺬا ﻣـﺎ در اﯾـﻮان ﺧﺎﻧـﻪ روی
ﭼﻬﺎﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺎدرم ﻏﺬا را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺮف ﻏﺬا ﮐﻨـﺪ
آب روی دﺳﺖ او ﻣﯽ رﯾﺨﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﻼح ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﯾﺎ آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و زﯾـﺮ درﺧﺘﻬـﺎی
اﻗﺎﻗﯿﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5.ﭘﺪرم ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮد درآن ﻣﻮﻗﻊ ﭼﯿـﺰی ﻧﻤـﯽ ﮔﻔـﺖ وﻟـﯽ
وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪاﻇﻬﺎرﻣﯽ ﮐﺮدﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﮐﻮﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾـﮏ
ﻣﺼﺮی ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.وﻧﯿﺰﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ در ﺟﻮی آب ﻣﯽ اﻓﺘﻨـﺪ
ووﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮی ﯾﮏ ﻋﻄﺮﺗﻨﺪ ازﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻮان ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ وزﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻟﺒﺎس رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه وﺻﻮرت وﻟﺐ وﻣﮋﮔﺎن را رﻧﮓ ﮐﺮده وازﭼﺸﻤﻬﺎی او ﯾﮏ ﺣﺎل ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﺪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ زﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻄﻮرﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﻋﺎدی ﻓﺮق دارﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨـﺼﻮص ﻋﯿﺎﺷـﯽ ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه،ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺪرم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ از زﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻗﺸﻨﮓ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑـﺎش و ﻫﺮﮔـﺰ
دﻋﻮت آﻧﻬﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺮو زﯾﺮا ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه اﺳﺖ و درﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ زﻧﻬﺎ آﺗﺸﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺗـﻮ را ﻣـﯽ
ﺳﻮزاﻧﺪ.و ﺑﺮ اﺛﺮاﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ازﮐﻮدﮐﯽ از ﮐﻮزه ﺷﺮاب،واز زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زﻧﻬﺎی ﻋﺎدی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم.
ازﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮزﻣﻌﺎﻟﺠﺎت او را ﺑﺒﯿﻨﻢ.و ﻣﻦ ﺑـﻪ زودی ﺑﺎﺗﻤـﺎم ﮐﺎردﻫـﺎ وﮔﺎزاﻧﺒﺮﻫـﺎ
وﻣﺮﻫﻤﻬﺎی ﭘﺪرآﺷﻨﺎ ﺷﺪم و وﻗﺘﯽ اودرﺻﺪد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ او دوا و ﻧﻮار و آب و ﺷﺮاب ﻣﯽ دادم.ﻣﺎدرم ﻣﺜﻞ
ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ از زﺧﻢ و دﻣﻞ و ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺪرم ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم او را ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﺪا
ﻣﯽ زد.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ،ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ازآﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻗﺪری وﻗﺖ اﺳﺖ وﺑﻪ ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮﻫﻢ ﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ ﭘـﺎﭘﯿﺮوس)ﮐﺎﻏـﺬ ﻣﻌـﺮوف ﻣـﺼﺮی-
ﻣﺘﺮﺟﻢ(ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﯿﺎت ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ درآﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﯿﺖ اﻟﺤﯿﺎت ﺟﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران
ﺳﺨﺖ را درآﻧﺠﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎ را رواﻧﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻗﺪری ﺗﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﻔـﺖ)ای
ﺑﯿﭽﺎره( .ﭘﺪرم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻘﺮا ﺑﻮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﺰد او ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ازﻣﻨﺎزل ﻣﺨـﺼﻮص ﻋـﯿﺶ و
ﻃﺮب،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﮐﺘﺎن در ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪم ﻣﺎدرم ﻟﻨﮓ)ﺑﺎ ﺿﻢ ﻻم(ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ وﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وزﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎﮐﻨﻢ.
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ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺮف آن اﺑﻮاﻟﻬﻮل در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺣﺼﺎرﻣﻌﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻻی آن را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ.وﻗﺘﯽ وارد ﺻﺤﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺪﯾﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب
اﻣﻮات)ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺘﺎب اﻣﻮات ﻣﺼﺮ اﺳﺖ -ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ
وﻟﯽ ﻣﺎ در ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻣﻮات داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﺒﻮدﯾﻢ.ﻣﺎدرم ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ از دﺳﺖ ﺧـﻮد ﺑﯿـﺮون آورد و ﺑـﺮای
ﺣﻖ ﺣﻀﻮردرﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ درﺑﺮدارﻧﺪ و ﺳﺮ ﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و روﻏـﻦ ﺧـﻮرده
آﻧﻬﺎ ﺑﺮق ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺎوی را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﺳﻂ دوﺷﺎخ ﮔﺎو ﻣﻬﺮی آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد در ﺗﻤﺎم ﺑﺪن آن ﮔـﺎو
ﯾﮏ ﻣﻮی ﺳﯿﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﺎو را ذﺑﺢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎدرم اﺷﮏ آﻟﻮد ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﮔـﺎو
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ،وﺗﺼﺎوﯾﺮﺟﻨﮕﻬﺎ راﮐﻪ روی دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدم.ﺑﻌـﺪ ااﯾﻨﮑـﻪ از ﻣﻌﺒـﺪ
ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺎدرم ﮐﻔﺸﻬﺎی ﻣﺮا از ﭘﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮون آورد و ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ،ﭘﺲ ازﺻﺮف ﻏﺬای
روز،ﭘﺪرم دﺳﺖ را روی ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﻮاﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺷـﺪه ای وﺑﺎﯾﺪﺷـﻐﻠﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﯾﯽ،ﺑﮕﻮﭼـﻪ ﻣﯿﺨـﻮاﻫﯽ
ﺑﺸﻮی؟ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪدارم ﺳﺮﺑﺎزﺑﺸﻮم زﯾﺮاﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی،ﮐﻪ ﻣﻦ درﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎزی ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻮد وﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎاﺳﻠﺤﻪ درﺧﺸﻨﺪه دارﻧﺪ و اراﺑﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای زﯾﺎد از روی ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻی اراﺑﻪ ﻫﺎ ،ﺑﯿـﺮق
رﻧﮕﺎرﻧﮓ آﻧﻬﺎ در اﻫﺘﺰاز اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪاردوﻣﻦ ازاﻃﻔﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎی وﺣﺸﺖ آورراﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم وﻣـﯽ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻌﻠـﻢ ﻣﻮﻫـﺎی
ﺳﺮﻃﻔﻠﯽ را ﮐﻪ از روی ﻏﻔﻠﺖ ﻟﻮح ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﭘﺪرم ازﺟﻮاب ﻣﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮو ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ وﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺒﻮی ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎدرم ﺳﺒﻮﯾﯽ ﺑﻪ او داد و ﭘﺪرم دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و دردﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﻮ،ﻣﺮا ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﺑﺮد و ﻣﻦ ﻣـﯽ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺪه ای ازﺑﺎرﺑﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﻤﻮﻻت ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎﺷﺮﺑﺎ ﺷﻼق ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﻮﺑﺪ و آﻧﻬﺎ ﻋـﺮق
رﯾﺰان و ﻧﻔﺲ زﻧﺎن،ﺑﺎرﻫﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ،اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ آﻧﻘﺪر آﻓﺘﺎب و
ﺑﺎد ﺧﻮرده ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﺴﺎح ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﯾﺮ ﺷﻼق زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﺒـﻪ ﮔﻠـﯽ
ﺧﻮد ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﻏﺬای آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﯿﺎزاﺳﺖ.وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ زارﻋﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑـﺎ
دو دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪرم ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎرﺑﺮ و زارع ﺷﻮم ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز
ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻠﺤﻪ درﺧﺸﻨﺪه دارﻧﺪ و در ﮔﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻃﻮق ﻃﻼ دﯾﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد و از ﺟﻨـﮓ زر و ﺳـﯿﻢ و ﻏـﻼم و
ﮐﻨﯿﺰﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﺮح ﺟﻨﮕﻬﺎ و دﻟﯿﺮﯾﻬﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﺪرم ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد وازآﻧﺠﺎ دورﺷﺪﯾﻢ و ﺳﺒﻮﯾﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﭘﺮ از ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ازﯾـﮏ ﺷـﺮاب ﻓﺮوﺷـﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﮔﻠﯽ ﮐﻨﺎرﻧﯿﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﭘـﺪرم ﺳـﺮرا درون ﮐﻠﺒـﻪ ﮐـﺮد و ﺑﺎﻧـﮓ زد)اﯾـﻦ
ﺗﺐ()...اﯾﻦ ﺗﺐ(.ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ وﮐﺜﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ازﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﻨﮓ اوازﻓﺮط ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﻪ رﻧـﮓ داﺷـﺘﻪ از ﮐﻠﺒـﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪ وﻣﻦ ﺣﯿﺮﺗﺰده ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪر آﯾﺎ)اﯾﻦ ﺗﺐ(ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﺮوف وﺷﺠﺎع ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ﭘﺪرم ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺳﻼم داد وآن ﻣـﺮد دﺳـﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﻼم ﺳﺮﺑﺎزی ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ و ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﺒﻪ او ﻧﯿﻤﮑﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸـﺴﺘﯿﻢ وﭘـﺪرم
ﺳﺒﻮی ﺷﺮاب راﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺮﻣﺮدﻧﻬﺎدووی ﺳﺒﻮرا ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧـﻪ دﺳـﺖ ﺧﻮدﺑـﻪ ﻟـﺐ ﺑـﺮد وﺑـﺎﺣﺮص زﯾـﺎد ﻧﻮﺷـﯿﺪ.ﭘـﺪرم ﮔﻔـﺖ)اﯾـﻦ
ﺗﺐ(ﭘﺴﺮﻣﻦ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ(ﻣﯿﻞ داردﺳﺮﺑﺎزﺷﻮد وﻣﻦ او را ﻧﺰد ﺗﻮآوردم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن ﺟﻨﮕﻬـﺎی ﺑـﺰرگ
ﻣﺎﻫﺴﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺮح اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ را از زﺑﺎن ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮد).اﯾﻦ ﺗﺐ(ﺳﺒﻮی ﺷﺮاب را از ﻟﺒﻬﺎ دور ﮐﺮد وﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و دﻫـﺎﻧﯽ
ﺑﯽ دﻧﺪان و ﻗﯿﺎﻓﻪ ای دژم و اﺑﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺳﻔﯿﺪ و اﻧﺒﻮه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ )آﻣﻮن(ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﮕﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه ای.ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﻫـﺎن
ﺑﺪون دﻧﺪان ﺧﻮد،ﺧﻨﺪه ای ﻣﻬﯿﺐ ﻧﻤﻮد وﮔﻔﺖ اﮔﺮﻣﻦ،ﺑﺮای ﻫﺮﻧﻔﺮﯾﻦ وﻧﺎﺳﺰا ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮدﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮاﺳﺮﺑﺎزﺷﺪم ﯾـﮏ ﺟﺮﻋـﻪ
ﺷﺮاب درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮدم،ﺑﺎ آن ﺷﺮاﺑﻬﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درﯾﺎﭼﻪ ای را ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ زن ﺧﻮد ﺣﻔﺮﮐﺮده ﭘﺮﮐﻨﻢ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﻗﺎدرﺑﻮدم ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻃﺒﺲ را ﺗﺎﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل،ﺑﺎ ﺷﺮاب ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑـﺎ اﻓﺘﺨـﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻐﻠﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ).اﯾﻦ ﺗﺐ(ﮔﻔﺖ اﻓﺘﺨﺎر وﺷﻬﺮت ﺳﺮﺑﺎزی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻋﺒﺎرت از زﺑﺎﻟﻪ و ﻓﻀﻮل ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﮕـﺲ
روی آن ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ ﻣﻦ ازاﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد ﮐﺮده ام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺷﺮاب ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ وآن ﻫﻢ ازﺻﺪ ﻧﻔﺮﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻣﯽ دﻫـﺪ و ﻟـﺬا ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻣﯿﮕـﻮﯾﻢ ای
ﭘﺴﺮ،درﺑﯿﻦ ﺷﻐﻠﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮازﺳﺮﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﺘﺨﺎرات ﺳﺮﺑﺎزی،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.ﺑﻌﺪ)اﯾﻦ ﺗﺐ( ﺳﺒﻮی ﺷﺮاب را ﺗﺎ ﻗﻄﺮه آﺧﺮﻧﻮﺷﯿﺪ وﺣﺮارت ﺷﺮاب ﺻﻮرﺗﺶ را ﻗﺪری ﺳﺮخ ﮐﺮد ﺳﺮرا ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﺮدن ﻻﻏﺮ و ﭘﺮاز ﭼﯿﻦ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ،اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﭘﻨﺞ ﻃﻮق ازآن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻓﺮﻋـﻮن اﯾـﻦ
ﻃﻮﻗﻬﺎ راﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ آوﯾﺨﺖ ووﻗﺘﯽ ﻣﻦ ازﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ آﻧﻘﺪردﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ آوردم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ اﻧﺒـﻮه
ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.وﻟﯽ اﻣﺮوزازآن ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎرات و ﻃﻼﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.ﻃﻼﻫـﺎی ﻣـﻦ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺖ و ﻏﻼﻣـﺎن و
ﮐﻨﯿﺰاﻧﻢ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ درﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدم روز و ﺷﺐ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ
ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدم واﯾﻨﮏ ﭘﯿﺮﺷﺪه ام ﺑﺎزﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ.اﮔﺮاز ﭘﺪرت ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ
دﺳﺖ ﻣﺠﺮوح ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎزرا ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه آن را درروﻏﻦ داغ ﻓﺮوﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ او دﺳـﺖ ﻣـﯽ دﻫـﺪ او ﮐـﻪ
ﻃﺒﯿﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﺪ داد.ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه و دﻧـﺪاﻧﻬﺎ و
ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ را از دﺳﺖ داده ام واﻣﺮوز اﮔﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﺜـﻞ ﭘـﺪر ﺗـﻮ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮐﻤـﮏ ﻧﻤـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﻌﺒﺪ)آﻣﻮن(ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﻌﺪازاﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ)اﯾﻦ ﺗﺐ( ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﻮی ﺷﺮاب اﻧﺪاﺧﺖ وﮔﻔﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.ﭘﺪرم ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ازﻣﭻ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑـﻪ
او داد ﮐﻪ ﺧﻤﺮﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و)اﯾﻦ ﺗﺐ( ﺑﺎﻧﮕﯽ ازﺷﻌﻒ زد وﻃﻔﻠﯽ را ﻃﻠﺒﯿـﺪ وﺣﻠﻘـﻪ ﻣـﺲ را ﺑـﻪ او داد وﮔﻔـﺖ اﯾـﻦ ﺳـﺒﻮ را
ﺑﺒﺮوﺷﺮاب ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ وﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮاب اﻋﻠﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاب وﺳﻂ،ﺳﺒﻮرا ﭘﺮﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﻘﯿﻪ ﻣـﺲ را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.ﻃﻔﻞ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺎﯾﺪه ﺳﺮﺑﺎزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎزاﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن وﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪارد وﻧﺒﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ رﻓـﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ).اﯾﻦ ﺗﺐ(ﮔﻔﺖ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ وﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮاﻧﺪن وﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿـﺴﺖ وﻓﻘـﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺠﻨﮕـﺪ،وﻟﯽ
اﮔﺮﺳﻮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ.ﻣﺤـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﺑﯿﺴﻮادﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺻﺪﻧﻔﺮی راﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ واﮔﺬارﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 6وﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻨﻄﻮرﺑﻮده
و ﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﭘﺴﺮ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ درآﯾﻨﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﮐﻨـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ را
ﺑﯿﺎﻣﻮزی و آن وﻗﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮق ﻃﻼ دارﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺳﺮﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ،ﺳـﻮار ﺗﺨـﺖ روان ﻣـﯽ
ﺷﻮی وﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺮاب ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮی ﭘﺮاز ﺷﺮاب ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﮐـﺮد
وﭼﺸﻤﻬﺎی ﭘﯿﺮﻣﺮد از ﻣﺴﺮت ﺑﺮق زد وﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﺗﻮﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زه ﯾﮏ ﮐﻤﺎن را ﺑﮑـﺸﺪ وﯾـﮏ
ﺷﻤﺸﯿﺮ را ازﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﻣﺮوزﺑﻪ راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺮدی ﻧﯿـﮏ ﻧﻬـﺎد
اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ او رﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺑﺮم.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺳﺒﻮی ﺷﺮاب را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮداز ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﯽ او در ﻣﺎ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ در ﺟـﻮی آب ﺑﯿـﺎﻓﺘﯿﻢ و دﯾﮕـﺮان
ﻟﺒﺎس ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ آﺳﺘﯿﻦ ﭘﺪرم را ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﻮﯾﻢ و وﻗﺘﯽ ﻣﺎ دور ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ)اﯾﻦ ﺗـﺐ( ﯾﮑـﯽ ازﺳـﺮودﻫﺎی
ﺟﻨﮕﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺷﺮاب ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻫﺴﺘﻢ ازﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﺷﻮم ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪم و روزﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮدﻧﺪ.

ﭘﺎﻧﻮﺷﺘﻬﺎ
 -1رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺼﺮرا ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﮑﺮد)و ﻣﯿﮑﻨﺪ(ﺑﺮﺧﻼف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل آﺳﯿﺎ واروﭘﺎ )از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﺮان( درﻓـﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰﻃﻐﯿـﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ وﻣـﺮدم ﻣـﺼﺮآﻏﺎزﻃﻐﯿﺎن رود ﻧﯿـﻞ

رادرﭘﺎﯾﯿﺰﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺴﺘﻮراز آب ﻣﯿﮑﺮد وﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻮدﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺰوﻧـﯽ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮐـﺸﺎورزی ﻣﻔﯿـﺪ ﺑـﻮدوﺣﺘﯽ

اﻣﺮوزﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رود ﻧﯿﻞ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺸﻮدوﻟﯽ ازوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺪاﻟﻌﺎﻟﯽ درﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آب ﻧﯿـﻞ درﻓـﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰزﻣﯿﻨﻬـﺎی ﮐـﺸﺎورزی را ﻧﻤـﯽ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ ودراﯾـﻦ دوره

اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﺷﻮه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ -.ﻣﺘﺮﺟﻢ.

 -2ﭘﺪران ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﺎ دراﯾﺮان وﻗﺘﯽ دارای ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪاو را ﭘﺸﺖ ﻗﺮآن ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.اﻣﺎ رﺳﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻧﺎم ﻧﻮزادان ﺑـﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ در ﻣـﺼﺮ

اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه آن رﺳﻢ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و دراروﭘﺎ ﭘﺪ وﻣﺎدرﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و اﺳﻢ ﻧﻮزاد ﺧﻮد را دﻓﺘﺮﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪو ادرات ﺛﺒـﺖ اﺣـﻮال رﺳـﻤﯽ در ﻫﻤـﻪ

ﺟﺎی دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ رﺳﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دراﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ رﺳﻢ اول در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ اﺟـﺮای رﺳـﻢ ﺧﺘـﺎن در
ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ -.ﻣﺘﺮﺟﻢ.

8

۸

 -3ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺘﻮب
ﻣﺼﺮی اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز،اﯾﻨﻬﺎ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ -.ﻣﺘﺮﺟﻢ.

 -4ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﮐﺎﺳﻪ ای ﺑﻮد دارای ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ آن را روی ﺗﺸﺘﯽ ﭘﺮازآب ﻣﯿﻨﻬﺎدﻧﺪو آب ازﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮏ وارد ﮐﺎﺳﻪ ﻣﯿﺸﺪ وآن را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﭘـﺮاز

آب ﻣﯿﺸﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎﺳﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دوﺑﺎره روی آب ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ  65ﺳﺎل ﻗﺒـﻞ ﺳـﺎﻋﺖ آﺑـﯽ در ﺷـﻬﺮ ﻃـﺒﺲ واﻗـﻊ درﺟﻨـﻮب ﺧﺮاﺳـﺎن ﻣﺘـﺪاول ﺑـﻮد-.

ﻣﺘﺮﺟﻢ.

 -5ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﺮا درﻃﺒﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﻮار از ﮐﻮﭼﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮده ای از ﻧﯽ از ﮐﻮﭼﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ -.ﻣﺘﺮﺟﻢ.

)-6ﻣﯿﮑﺎ واﻟﺘﺎری( اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ازروی اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ)ﭘﺎﭘﯿﺮوس( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮدرآورده واﺳـﻨﺎدی ﮐـﻪ ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪه ﻓﻨﻼﻧـﺪی ازآﻧﻬﺎاﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﻻاﻗـﻞ

ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ازﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ودرﺳﻪ ﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﻮاد ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ارﺗﺶ ﻧﻤﯿﺸﺪ وﻟﯽ دروﻃـﻦ ﻣﺎدرﮔﺬﺷـﺘﻪ

ﻋﺪه ای ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ زﯾﺎد ازﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ارﺗﺶ ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﺧﻮد ﻣﻦ دو ﻧﻔﺮ ازآﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ رﺳـﯿﺪ وﻟـﯽ ﻣﺮداﻧـﯽ وﻃـﻦ ﭘﺮﺳـﺖ و ﺑﺎاﯾﻤـﺎن

ﺑﻮدﻧﺪ -.ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﻓﺼﻞ دوم
ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﭘﺪرم ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ زﯾﺮا درآن ﻣﺪارس ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻧﺠﺒﺎ و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ
درﺟﻪ اول درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ وﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﺪن در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺑﻮد .آﻣﻮزﮔﺎرﻣﻦ،ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ازدرﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دراﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد و ﻣﺎ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن در اﯾـﻮان ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻣـﯽ ﮐـﺮدﯾﻢ و ﻓـﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﺷﺎﮔﺮدان اوﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﭘﺴﺮان اﻓﺴﺮان ﺟﺰء وﺳﻮداﮔﺮان و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﻪ ﭘﺪران آﻧﻬـﺎ آرزو
داﺷﺘﻨﺪ روزی ﭘﺴﺮﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎن روی ﻟﻮح،ﺣﺴﺎب اﺟﻨﺎس دﮐﺎن را ﻧﮕﻬﺪارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺣـﺴﺎب ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
درازﮔﻮﺷﺎن ارﺗﺶ در اﺻﻄﺒﻞ ﭼﻘﺪر ﻋﻠﯿﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﻋﻠﯿﻖ اﺳﺒﻬﺎی ﻫﺮ اراﺑﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
درﺷﻬﺮﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ،ازاﯾﻦ ﻣﺪارس ﮐﻪ درﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه زﯾـﺎد ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿـﺸﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﺤـﺼﻠﯿﻦ داﯾـﻦ
آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺮان ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎرﺧﻮدﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﻧﻤﯿﺪادﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا و ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ آوردﻧﺪ.ﻣﺜﻼ ﭘﺴﺮ زﻏﺎل
ﻓﺮوش در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎر ذﻏﺎل و ﻫﯿﺰم ﻣﯽ آورد وﭘﺴﺮﻧﺴﺎج،ﻫﺮﺳﺎل ﭼﻨﺪ زرع ﭘﺎرﭼﻪ ﺑـﻪ آوزﮔـﺎر ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑـﺮد
وﭘﺴﺮﻋﻼف،ﺑﻪ او ﮔﻨﺪم ﻣﯿﺪاد .واﻣﺎ ﭘﺪرﻣﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﺑﺎدوا ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ وﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﯿﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺷﺮاب ﺧﯿﺲ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎرﻣﯽ ﺑﺮدم.ﭼﻮن ﻣﺎ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮزﮔﺎررا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓـﺖ و اﮔﺮﻃﻔﻠـﯽ روی
ﻟﻮح ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎر ﻗﺪری ﻋﺴﻞ ﯾﺎ ﻗﺪری ﺑﺎﻗﻼ ﺑﯿﺎورد.
در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎر ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠﻮ ﻣﯽ آورد روز ﺟﺸﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد زﯾﺮا آﻣﻮزﮔﺎرﻫﻤﯿﻦ ﮐـﻪ آﺑﺠـﻮ راﻣـﯽ
ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ راﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺪون دﻧﺪان ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺧﻨﺪه آورﻧﻘـﻞ ﻣـﯽ
ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ﻃﻮری ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آدﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﮔﻮش ﻓﺮاﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﻢ.وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آن ﺣﮑﺎﯾـﺎت
ﻣﻀﺤﮏ ﻣﺎ را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ وﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﮏ ﺧﺪاﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ واﯾﻦ ﺧـﺪا
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،ﻣﻮاﻇﺐ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ وﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﮑﻨﺪ،ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮراو را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺴﺎح و
ﻧﯿﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺐ آﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺒﻠﻌﺪ.او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺧﺪای دﯾﮕﺮﻫﺴﺖ ﮐﻪ روی رودﻫﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻣـﯽ راﻧـﺪ
وﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻌﺪ ازاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻦ درآن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺖ اﻋﺠﺎزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ وآن اﻋﺠﺎز اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ دو
ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدم ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻓﻬﻤﯿﺪم.وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎن روی ﻟﻮح ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻧﻔﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ.وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آدم ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺘـﺼﻞ
ﻣﯿﺸﻮد ﭼﯿﺴﺖ.اﮔﺮﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ آدم را روی ﻟﻮح ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﺪﻫﯿﺪ او ﻣـﯽ ﻓﻬﻤـﺪ ﮐـﻪ او ﯾـﮏ آدم
اﺳﺖ.اﮔﺮﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح راروی ﻟﻮح ﺑﮑﺸﯿﺪ وﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﺪﻫﯿﺪاوﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح اﺳﺖ.وﻟﯽ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ آدم وﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح و ﯾﮏ درﺧﺖ و ﯾﮏ اراﺑﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﻤﺎ از
ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ازروزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎی دوﺷﮑﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﻢ دﯾﮕﺮﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎرﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣـﺮا
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺪ.ﺧﻮدﻣﻦ ﻃﻮری ﺑﻪ ذوق آﻣﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ازﭘﺪرم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤـﻮدم
ﮐﻪ اﺷﮑﺎل راﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎرا ﺑﻔﻬﻤﻢ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﯿﻀﻮی ودﺳـﺖ
وﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﻇﺮﯾﻒ،ورﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻢ روﺷﻨﺘﺮازدﯾﮕﺮان ﺑﻮدواﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ازﺷـﺎﮔﺮدﻫﺎ ﻣـﺮا اذﯾـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ،و
ﭘﺴﺮﻋﻼف،ﮔﻠﻮی ﻣﺮا ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﻣﯽ ﻓﺸﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻧﯿﺶ ﺑـﺰﻧﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ درﻋﻮض ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺪرش اﻓﺴﺮ ﺟﺰء ﺑﻮد ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪاری ﺧـﺎک
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رس ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﯽ آورد،و درآﻧﺠﺎ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ وﯾﮏ روزﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮاﺳﺎﺧﺖ وﺑﻪ ﻣﻦ داد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻣﺰﺑﻮررا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردم ﻣﺎدرم اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪ وﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﺎر ﺟﺎدوﮔﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺪرم او را ازاﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺮون آورد وﺑﻪ اوﻓﻬﻤﺎﻧﯿـﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ،آن ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ رادرﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.ﻣـﺪﺗﯽ ازﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻣـﻦ درآﻣﻮزﺷـﮕﺎه
ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﭘﺪرم ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮی ﺧﻮد را درﺑﺮﮐﺮد و دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﺮد وﮔﻔﺖ ﻗﺼﺪ دارم ﮐـﻪ ﺗـﻮرا وارد
داراﻟﺤﯿﺎت ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻧﺠﺎ ﻃﺒﺎﺑﺖ راﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯽ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دار اﻟﺤﯿﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻟﺰوم داﺷﺖ وﻟﯽ
ﭘﺪرم ﮐﻪ درﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ،ﮔﺪاﯾﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮد،از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ او
ﻟﻄﻤﻪ زد.ﭼﻮن در ﻣﺼﺮ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ وﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ دردﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ اﺳﺖ وآﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻃـﺐ
داراﻟﺤﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻣﺎﻟﯿﺎت را وﺿﻊ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ وﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﯿﺎن رود ﻧﯿﻞ،ﻣﯿﺰان ﻃﻐﯿﺎن را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ وﻗﺪرت آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﮐﺴﯽ را ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ وآن ﺷﺨﺺ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ دوﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﻟﻐـﻮﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﭘﺪرم ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را در ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺪ ﮐﻪ درﺣﯿﺎط روی زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
اوازﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪوﻣﺎ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎﻋﺼﺮآﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ وﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ.دراﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣـﺮدی وارد
ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺪ،و ﺗﺎ ﭘﺪرم او را دﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﮔﻔﺖ اﯾﻦ)ﭘﺎﺗﻮر( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درداراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدم اوﻫـﻢ ﺷـﺎﮔﺮد ﻣـﻦ
ﺑﻮد،واﯾﻨﮏ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ.ﻣﻦ درآن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﺳـﻮراخ ﮐﻨﻨـﺪه ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﭼـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ وﭼـﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داردﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ وﺑﻌﺪﻫﺎﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺒﯿﺐ ﺷﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺳـﻮراخ ﮐﻨﻨـﺪه ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﮐـﺴﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎﺳـﻪ
ﺳﺮﻓﺮﻋﻮن ودﯾﮕﺮان را ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻏﺪه ﻫﺎی زاﯾﺪ را ﮐﻪ درون ﺳﺮروی ﻣﻐﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ازﺳﺮ ﺑﯿـﺮون ﻣﯿﮑﻨـﺪ.ازاﯾـﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ را ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﻪ
درون ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد،از ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد.
ﭘﺪرم وﻗﺘﯽ)ﭘﺎﺗﻮر( را دﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ اوﺳﻼم داد.و ﭘﺎﺗﻮراو را ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﺳﺘﺶ را روی ﺷﺎﻧﻪ او ﻧﻬﺎدوﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭼـﻪ اﯾﻨﺠـﺎ
آﻣﺪی وﭼﮑﺎرداری.ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ازﮐﺎﻫﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮدﮐﻪ ﻣﺮا وارد ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﮐﻨﺪ).ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ
ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﻢ ودراﯾـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
روزﺑﻌﺪ ﺻﺒﺢ زودﭘﺪرم ﺑﻪ ﺑﺎزاررﻓﺖ وﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از)ﭘﺎﺗﻮر( ﯾﮏ ﻏﺎزوﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ وﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ وآﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﺮﯾـﺪاری ﮐـﺮد
وآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎدرم داد ﮐﻪ ﻏﺎزرا ﻃﺒﺦ وﻣﺎﻫﯿﻬﺎ را ﺳﺮخ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ.وﻗﺘـﯽ ﺑـﻮی ﻣﻄﺒـﻮع ﻏﺎزدرﻓـﻀﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪ،ﮔﺪاﻫﺎ وﮐﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ وﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ازآﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎدرم ﻣﺠﺒﻮرﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری
ﻧﺎن را در ﭼﺮﺑﯽ ﻏﺎز ﻓﺮو ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.ﭘﺪرم ﯾﮏ ﺳﺒﻮ را ﭘﺮازآب ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮد و ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻦ داد ﮔﻔـﺖ
وﻗﺘﯽ)ﭘﺎﺗﻮر( آﻣﺪ روی دﺳﺖ او آب ﺑﺮﯾﺰ،وﻣﺎدرم ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮای روﭘﻮش ﺟﻨﺎزه ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد درﮐﻨﺎرﻣﻦ
ﻧﻬﺎدوﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ روی دﺳﺖ اوآب رﯾﺨﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎن دﺳﺖ او را ﺧﺸﮏ ﮐﻦ.ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ وﻟـﯽ ﺳـﺎﻋﺎت ﻋـﺼﺮﮔﺬﺷﺖ و ﺷـﺐ ﻓﺮارﺳـﯿﺪ و)ﭘـﺎﺗﻮر( ﻧﯿﺎﻣـﺪ.ﻣـﻦ ﭼـﻮن ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺑـﻮدم
ازﺗﺄﺧﯿﺮ)ﭘﺎﺗﻮر(اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪم زﯾﺮاﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎاوﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺬاﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.ﭘﺪرم ﻃـﻮری ﻣﻠـﻮل ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻌﺪازﻓﺮودآﻣـﺪن
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﮑﺮد وﻣﻦ و ﭘﺪرم،دراﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ روی ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ،ﺟﺮأت ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و آن روز ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﻢ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺎن ،ﭼﻘﺪر ﺑﺮای آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻓﻘﯿـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻟﺖ آور اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه درﮐﻮﭼﻪ ﻣﺸﻌﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ودرﻋﻘﺐ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﺨﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ آن را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ وﻟـﯽ
ﻣﺸﻌﻠﺪار ﻣﺼﺮی ﺑﻮد.وﻗﺘﯽ)ﭘﺎﺗﻮر(ﻗﺪم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﭘﺪرم دو دﺳﺖ را روی زاﻧـﻮ ﮔﺬاﺷـﺖ وﻣﻘﺎﺑـﻞ او ﺧـﻢ ﺷـﺪ)ﭘـﺎﺗﻮر( ﺑـﺮای
اﺑﺮازﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ را روی ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﻧﻬﺎد.آﻧﮕﺎه)ﭘﺎﺗﻮر( وﭘﺪرم،ﺑـﻪ ﻃـﺮف اﯾـﻮان رﻓﺘﻨـﺪ
وﻣﺎدرم ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ،ﯾﮏ ﻫﯿﺰم ﻣﺸﺘﻌﻞ ازﻣﻄﺒﺦ آورد ودوﭼﺮاغ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮد.ﭘﺪرم)ﭘﺎﺗﻮر( را ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ وﻣﻦ روی دﺳﺖ
وی آب رﯾﺨﺘﻢ و ﺑﺎ ﮐﺘﺎن دﺳﺘﺶ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮدم.ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺮف ﻧﻤﯿﺰد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ وﺑﻪ ﭘـﺪرم ﮔﻔـﺖ
ﭘﺴﺮﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وآﻧﮕﺎه اﻇﻬﺎر ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮐﺮد و ﺷﺮاب ﺧﻮاﺳﺖ وﭘﺪرم ﺑﻪ او ﺷﺮاب دادو ﻗﺪری ﺷﺮاب را ﺑﻮﯾﯿﺪ وﻣﺰه ﮐﺮد وﺑﻌﺪ
ازاﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ آﺷﺎﻣﯿﺪﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اوﻣـﺸﻐﻮل آزﻣـﻮدن وﻧﻮﺷـﯿﺪن ﺷـﺮاب ﺑـﻮد ﻣـﻦ ﺑـﻪ دﻗـﺖ
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اوراازﻧﻈﺮﮔﺬراﻧﯿﺪم ودﯾﺪم ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮاو ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﭘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﯿﻨﻪ ای ﻓﺮورﻓﺘـﻪ و ﺷـﮑﻤﯽ
ﺑﺰرگ دارد و ﯾﮏ ﻃﻮق ﻃﻼ ازﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ وروی ﻟﺒﺎس وی ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ وﺑﻌﺪ ازاﯾﻨﮑﻪ ﺷـﺮاب ﻧﻮﺷـﯿﺪ ﭘـﺪرم
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺎن و ﻏﺎز و ﻣﯿﻮه ﮔﺬاﺷﺖ.ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ﮐﻪ)ﭘﺎﺗﻮر( ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﯾﮏ
ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﺰاﮐﺖ ازﻏﺬاﻫﺎ ﺧﻮرد وازﻣﺰه آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدوﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑـﻮدم ﮐـﻪ ﻣـﺎدرم ازﺗﻌﺮﯾـﻒ)ﭘـﺎﺗﻮر(
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ).ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ دارﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻏﺬا ﺧﻮرده ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﮐﻞ وﻣﺸﺮوب ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮای دو ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻗﺪری ﻏﺬا وآﺑﺠﻮﺑﺒﺮﯾﺪ.ﻣﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻏﺬا وآﺑﺠﻮ ﺑﺮدم وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﺎﺳـﺰا ﮔﻔﺘﻨـﺪو
اﻇﻬﺎرﮐﺮدﻧﺪآﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰدﮐﻪ ازاﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ازاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃـﻼع ﻧـﺪارم وﻣﺮاﺟﻌـﺖ
ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻠﺪار)ﭘﺎﺗﻮر(زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺎرون ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ.آن ﺷﺐ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻬﻤـﺎن ﺧـﻮد را وادارﺑـﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﻨﺪ درﻧﻮﺷﯿﺪن اﻓﺮاط ﮐﺮدوﺑﻌﺪازاﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاب ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ازﺑﺎزار را ﺧﻮردﻧﺪ ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﻃﺒﯽ ﭘﺪرم را ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ وآﻧﮕﺎه
ﯾﮏ ﺳﺒﻮی آﺑﺠﻮ را ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺑﻮد ﺧﻮردﻧﺪ وﻫﺮدوﺑﻪ ﻧﺸﺎط آﻣﺪﻧﺪ وراﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد درداراﻟﺤﯿﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ
وﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ و)ﭘﺎﺗﻮر(ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﯾـﮏ آدم ﺗﻨﺒـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﻫﯿﭻ رﺷﺘﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ از ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﻣﻐﺰ ﺳﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دﻧﺪان و ﮔـﻮش و ﺣﻠـﻖ ﻧﯿـﺴﺖ زﯾـﺮا
دﻧﺪان و ﮔﻮش وﺣﻠﻖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد) .ﭘﺎﺗﻮر(اﻇﻬﺎرﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺗﻨﺒﻞ ﻧﺒﻮدم و رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﯿﮑﺮدم ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻣﯿﺸﺪم وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم راﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ وﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺪﻫﻢ درﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
اﻣﺮوزﮐﺎرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻤﯿﺮاﻧﻢ.وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم از ﭘﯿﺮﻣﺮدان و ﭘﯿﺮ زﻧﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮض آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﺗﻨـﮓ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ آﻧﺎن را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ.و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮرا ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﻣﻮذی را ازﺳﺮﺑﯿﺮون
ﮐﻨﻢ و ﭘﯿﺮان و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ.آﻧﮕﺎه)ﭘﺎﺗﻮر(ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﮔﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻘﺮاﺑﻮدم دارای اﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﻓﺮﺑﻪ ﻧﻤﯿـﺸﺪم
واﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ازراه رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺷﺪه ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ وﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻘـﻮی وﻟﺬﯾـﺬ
ﻣﯿﺨﻮرم وﻟﯽ ﺗﻮﭼﻮن ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺗﻨﺎول ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻢ ﺗﻮﺑﺰرگ ﻧﻤﯿﺸﻮد
ودو ﺑﺮاﺑﺮﻣﻦ ﻋﻤﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻋﻤﺮﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮازاﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺨﻮرد ﮐـﻪ ﻣﺤﺘـﺎج ﺑـﻪ
ﭘﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺎﺗﻮردﻫﺎن ﭘﺪرم را ﺑﺎزﮐﺮد ودﻧﺪاﻧﻬﺎی او را دﯾﺪ وﺑﻌﺪدﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﻤﻮد واﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﻧﮕـﺎه ﮐﻦ،ﻣـﻦ دردﻫـﺎن
ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺰده دﻧﺪان ﻧﺪارم درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدارای ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ دﻧﺪان ﻫﺴﺘﯽ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﻟـﯽ
ﺗﻮﭼﻮن ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ واﻏﻠﺐ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎده و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺧﻮری دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ای .ﺳﭙﺲ ﺳﺮرا ﺑﺎﺣـﺴﺮت
ﺗﮑﺎن داد وﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻨﺒﻞ وﺑﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و زروﺳﯿﻢ وﻣﺲ ﻓﺮاوان ،ﻣﺮا ﭼﻮن ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺪرم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ(اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺎورﻣﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ)ﭘﺎﺗﻮر( اﻣﺮوز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰ ﺷﮑﺎف ﺟﻬﺎن اﺳـﺖ و ﺻـﺪﻫﺎ
ﻧﻔﺮ ازﮐﺎﻫﻨﯿﻦ و ﻧﺠﺒﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ او ازﻣﺮگ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری اﯾﻦ ﻣﺮد درﻓﻦ ﺧﻮد ﺑﺼﯿﺮت دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﻏـﺪه ای ﺑـﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ازﻣﻐﺰﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ وﻧﺠﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﻣﺮگ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ او ﻃﻮق زر وﺷﻤﺶ ﻧﻘـﺮه وﻇـﺮوف
ﻣﺲ داده اﻧﺪ.وﻟﯽ )ﭘﺎﺗﻮر(ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺳﺮ را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ درﻗﺒﺎل ﻫﺮﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮزﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧـﺪ ده
ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻧﻔﺮﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ.آﯾﺎ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن،ﺑﻌﺪ ازاﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮش را ﺷـﮑﺎﻓﺘﻨﺪ،ﺑﯿﺶ ازﺳـﻪ روز زﻧـﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ؟آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرد ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻦ از ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺎق اﺳﺖ ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،ازﯾﮏ ﺟﻬﺖ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ زﯾـﺮا
ﮐﺎرد ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻦ ،ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ وﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده و ﯾﮑﯽ ازﻧﺠﺒﺎ را درﻇﺮف ﭼﻨﺪروز ﻣﯿﻤﯿﺮاﻧﺪ و زروﺳﯿﻢ وﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ واﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻪ
اوﺑﺮای وراث ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وآﻧﻬﺎ راﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﯾﮑﯽ از زﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرد ﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮد ،او را آﺳﻮده ﮐﻨﻢ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﻋـﻮن را ...وﻟـﯽ)ﭘـﺎﺗﻮر( در اﯾـﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ،ازﮔﻔﺘﻦ آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮدﺳﮑﻮت ﮐﺮد،و ﻟﺤﻈﻪ ای دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ ،..وﺑﺴﯿﺎری از رازﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.وﻟﯽ
ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ وﻫﺮﻗﺪرداﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن زﯾﺎدﺗﺮﺷﻮد زﯾﺎدﺗﺮاﺣﺴﺎس اﻧﺪوه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ وﻗﺖ)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ درآﻣﺪ واﺷﮏ از ﭼﺸﻢ را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﺎدرم ﭘﺎک ﮐﺮد وﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ وﻟـﯽ ﺷـﺮﯾﻒ
ﻫﺴﺘﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و در ﻋﻮض ﻓﺎﺳﺪ ﻫﺴﺘﻢ.وﻣﻦ از ﻓﻀﻠﻪ ﮔﺎو ﮐﻪ در راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ودرﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰد ﻃﻮق ﻃﻼی ﺧﻮد را ازﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﮐﺮدوﺑﻪ ﮔﺮدن ﭘﺪرم اﻧـﺪاﺧﺖ.وﻟـﯽ ﭘـﺪرم ﻃـﻮق ﻣﺰﺑـﻮررا
12

۱۲

ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻫﺪﯾﻪ ای ﮐﻪ درﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﯽ داده ﺷﻮد ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾـﻪ
را داده ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدد وآن را روز ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﺮد ﺑﺪارد.
ﭘﺪرم و)ﭘﺎﺗﻮر( ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ وﻣﻦ در اﯾﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ.ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﯿﺪاراﺳﺖ
وﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﺮ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،و ﭼﺮا ﻣﻦ دراﯾﻨﺠﺎ ﻫـﺴﺘﻢ.ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻃـﺮف او رﻓـﺘﻢ و
دودﺳﺖ را روی زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺗﺎ ﮐﻤﺮﺧﻢ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ )ﭘﺎﺗﻮر( اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻓﻘـﺮای ﺷـﻬﺮ را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮ دﯾﺸﺐ دراﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺑﻮدی و اﯾﻨﮏ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ای.ﺑﺮاﺛﺮﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ و)ﭘﺎﺗﻮر( ﭘﺪرم از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ
و ﻣﺎدرم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﻣﺎ ﺑﯿﺪارﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﮏ ﮐﻮزه دوغ و ﯾـﮏ ﻣـﺎﻫﯽ ﺷـﻮر ﺑـﺮای ﻣﯿﻬﻤـﺎن ﻣـﺎ آورد.ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ دﯾﮕـﺮﻣﻦ روی
دﺳﺘﻬﺎی)ﭘﺎﺗﻮر( آب رﯾﺨﺘﻢ،و او ﺳﺮ را ﺧﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ روی ﺳﺮش آب ﺑﺮﯾﺰم و ﺳﺮو دﺳﺖ او را ﺑﺎﮐﺘﺎن ﺧﺸﮏ ﮐﺮدم).ﭘﺎﺗﻮر(ﻗﺒﻞ
ازاﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﻋﻪ ای دوغ و ﻟﻘﻤﻪ ای ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺑﺨﻮرد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻏﭽﻪ رﻓﺖ وﻣﺸﻌﻠﺪارﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﮕﺪﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮد وﺑﺎﻧﮓ
زدای ﺟﻌﻞ ﮐﺜﯿﻒ)ﺟﻌﻞ ﺑﺮ وزن زﺣﻞ ﺣﺸﺮه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﺎده ﻫﺎ ﻓﻀﻼت ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﮑﻨﺪ-.ﻣﺘـﺮﺟﻢ (.آﯾـﺎ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮرازارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﺨﺖ روان ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ؟ﻣﺸﻌﻠﺪار ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ
و)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ ﺑﺮود و ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺘﺎن و ﺗﺨـﺖ روان او را ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ وﺑﻌـﺪ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺘﺎن)ﭘـﺎﺗﻮر(ﺷـﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺑﻌﺪازﺧﻮاﺑﯿﺪن ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎزل ﻋﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺗﺨﺖ روان را درآﻧﺠﺎ ﮔﺮوﮔﺬاﺷﺘﻪ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرآن ﻣـﺸﻐﻮل ﻋﯿﺎﺷـﯽ
ﺑﻮده اﻧﺪ وﻫﻨﻮزﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪه اﻧﺪ) .ﭘﺎﺗﻮر( ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻠﺪارﺧﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮرا آورده ﺑـﻮد داد ﮐـﻪ ﺑـﺮود وﺗﺨـﺖ روان و
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را ازﮔﺮو ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد وﺑﻌﺪ ﻗﺪری دوغ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻟﻘﻤﻪ ای ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮرﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ دﯾﺸﺐ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ راﺟﻊ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺪه ﺑﻮدم ...ﭘﺴﺮ...اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﺳﻢ ﻣﻦ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ(اﺳﺖ).ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯽ وﺑﻨﻮﯾﺴﯽ؟ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو وﮐﺘﺎب اﻣﻮات را ﺑﯿﺎور.ﻣـﻦ رﻓـﺘﻢ
وﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ)ﭘﺎﭘﯿﺮوس( ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﻮات روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،آوردم و او ﻗﺴﻤﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪم.ﺳـﭙﺲ
ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮزﺑﺎن آورد وﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ واواﺷﮑﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم دﯾﺪ وﭘﺴﻨﺪﯾﺪ وﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾـﺴﯽ
و اﯾﻨﮏ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺸﻮی؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرم ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺸﻮم و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺮوم.
)ﭘﺎﺗﻮر(ﮔﻔﺖ)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( آﻧﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮔﻮش ﮐﻦ وﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺑﺴﭙﺎروﻟﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎ وﻫﺮﮔـﺰ ﻣﮕـﻮ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن
راازدﻫﺎن ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮﺷﻨﯿﺪه ای آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻃﺐ ﻣﯽ روی ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﻗﯿﺎت ﺗـﻮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ودرآﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿـﻊ و ﺳـﺮاﻓﺘﺎده وﺧﻤـﻮش ﺑﺎﺷـﯽ.زﻧﻬـﺎرﻫﺮﮔﺰازﭼﯿﺰی اﯾـﺮاد ﻧﮕﯿﺮوﻫﯿﭽﻮﻗـﺖ
ﻋﻘﺎﯾﺪﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮدرا ﺑﺮوزﻧﺪه وﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درداراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ روﺑﺎه
ﻣﮑﺎر وﻣﺜﻞ ﻣﺎرﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﻈﻠﻮم،وﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﯽ اﻃﻼع ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫـﺪ .ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﮑـﻦ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و آن ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮی و زﺑﺮدﺳﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻗﻮی و زﺑﺮدﺳﺖ ﻧﺸﺪه ای ﺳﺮاﻓﺘﺎده و ﺗﻮدار وﻣﻄﯿﻊ ﻣﺤﺾ ﺑﺎش وﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ را
درﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺒﺪ)آﻣﻮن( ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ازﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
آن وﻗﺖ)ﭘﺎﺗﻮر( از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ روان ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و رﻓﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ در ﻃﺐ در دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )آﻣﻮن( ﺑﻮد و داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺸﻤﺎره ﻣﯿĤﻣـﺪ ﮐـﻪ در
ﻣﻌﺒﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻃﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ اداره ﻣﯿﺸﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾـﻦ ﻣـﺪارس درس ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯿﻪ دور ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
از ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿـﯿﺎت و ﻣﺪرﺳـﻪ ﺳـﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳـﯽ در ﻣﻌﺒـﺪ
)آﻣﻮن( ﺑﻮد.
ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ
ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﻧﻬـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﯿـﺐ و ﺣﻘـﻮقدان و ﺑﺎزرﮔـﺎن و ﻣﻬﻨـﺪس و
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮن اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﻗﺸﻮن ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ دوره ﻣﺪرﺳـﻪ ﺣﻘـﻮق را ﻃـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ،
ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﺑﺘﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪارس ،دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑـﯿﺶ از دﯾﮕـﺮان
اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ و دﯾﮕﺮی ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﻮق.
دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل در دوره ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻌـﺪ از اﻣﺘﺤـﺎن در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﺪ ،اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻮد.
ﻣﻦ در ﻓﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺼﺮ از اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺷﺎﮔﺮد را ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻬﻨﮥ ﻣﺼﺮی
ﺟﻮر در ﻧﻤﯽآﻣﺪ در وﺟﻮد ﺷﺎﮔﺮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﺎﮔﺮدان در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐـﻪ در ﻣﻌﺒـﺪ ﻋﺒـﺎدت ﮐﻨﻨـﺪ و رواﯾـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ وارد دروه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﻔﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻗﺪم ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯿﮕﺬارد.
ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮده و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻓﮑﺮ و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دوره ورود او ﺑﻤﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( دورهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺮود دارای ﻧﻈﺮﯾﻪ و رای ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﺣﺮﯾﺖ ﻓﮑﺮ او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و او را ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮد و
ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد .و وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻃﺐ ﺷﺪ و دوره دروس ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺪرﺳﻪ را
ﻃﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﺟﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺼﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﻓﮑﺮ او ﻃﻮری
در ﭼﻬﺎر دﯾﻮار ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣـﻦ ﻫـﺮ ﺑﺎﻣـﺪاد ﺑﻤﺪرﺳـﻪ
ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﻏﺬای روز را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮدم و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﺷﺪم ﺑﺰودی ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ اﻓﺘﺎده و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﺮاد ﻧﮕﯿﺮی و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﮑﻨﯽ.
زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮس دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻞ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،آن ﻣﺤﺼﻞ را از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻞ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻃﺒﺲ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻞ ﻫﻢ ﻋﺬری ﻣﻮﺛﺮ دارﻧـﺪ و اﻇﻬـﺎر ﻣﯿﺪارﻧـﺪ ﮐـﻪ
)آﻣﻮن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺪارد.
روزی ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺪم ﺳﯿﺰده ﺳﺎل از ﻋﻤﺮم ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﻮدم
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ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺠﺒﺎء و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻢ و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻣﺮا وارد
ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻢ.
ﭼﻮن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪرم ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮد و ﻣﻦ زﯾﺮدﺳﺖ او اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از داروﻫﺎ را ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮدم و ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﯾﮑﺰﺧﻢ را ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﺰﺧﻢ را ﮐﻪ دارای ﺟﺮاﺣﺖ اﺳـﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺧـﺎرج ﮐـﺮدن
ﺟﺮاﺣﺖ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽرود و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص از ﭼﻮب ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺪر ،ﺑﭽـﻪ را
در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎت آن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از اﮐﺜﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻢ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺮا در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﻄـﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﺟﺰو ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻧﺠﺒﺎء ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ )آﻣﻮن( اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺻﺮف ﻋﺒﺎدت و ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ رواﯾﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﻘﺪاری وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﺑﻤـﺎ دﺳـﺘﻮر
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﻮات را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﻌﺪ آن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را در ﺻﺤﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻔﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺰ اﺗﻼف ﻋﻤﺮ ﮐﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﻧﮑﺮدم ،ﺑﻪ آن ﻋﺪه از ﺷﺎﮔﺮدان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺟﺰو اﺷـﺮاف ﻧﺒـﻮدﯾﻢ اﻃـﻼع
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪت ﯾﮑﻬﻔﺘﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﻣﺪت را در ﺧﻮد ﻣﻌﺒﺪ ﺑﮕﺬارﻧﯿﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﻢ.
در ﺷﺐ آﺧﺮ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑـﺮد در
آﻧﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻻﯾﻖ ورود ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وﻟﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻐﺰ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ )آﻣـﻮن(
ﺑﻮد ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در آﻧﺸﺐ )آﻣﻮن( ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﭘﺪرم ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺸﺪم و ﻣﺮگ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ ﺧـﻮد
ﻣﯽدﯾﺪم .ﻣﻦ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺑﯿﻤﺎر را دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﺮگ ،اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﻮچ ﺑـﻮدن ﺑﻌـﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟـﺐ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻓﺮق وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺨﺘﺎر )آﻣﻮن( در روی زﻣﯿﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠـﻮی ﻣـﺮگ را ﻣـﯽﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻻاﻗـﻞ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﻣﺮدﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﭘﻮچ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﻮچ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺷﺎﮔﺮدان دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺪﻓﻌﺎت ﻣﺮگ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎری ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﻬﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﯾﻢ و روزه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﺎ را ﺳﺘﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ را در اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺰرگ
ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺧﺸﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب وﻗﺘﯽ )آﻣﻮن( در ﻗﻔﺎی ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ )در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺼﻮد از آﻣﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺪای
ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﺎن در ﺑﻮقﻫﺎ دﻣﯿﺪﻧﺪ و درﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﻧﻮﺷﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی راه ﺑﺮود ﺑﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮاﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺰﺑﻮر ،از ﯾﮏ داﻻن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و او دری را ﮔﺸﻮد و ﻣﺎ را وارد اﻃﺎﻗﯽ وﺳﯿﻊ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓـﺮش داﺷـﺖ
ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ اﻃﺎق ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﺪر اﻃﺎق ﭘﺮدهای آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪری ﻧـﻮر از ﭘـﺸﺖ ﭘـﺮده ﺑـﺎﯾﻦ ﻃـﺮف
ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.
ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ وارد اﻃﺎق ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﻃﺎق آﻣﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﺎﻫﻦ ﭘﺮده ﻣﺰﺑﻮر را ﻋﻘﺐ زد و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد اﻓﺘﺎد و ﭼﻮن ﺟـﻮان
ﺑﻮدم و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( داﺷﺘﻢ ﺑﺪﻧﻢ ﻟﺮزﯾﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ )آﻣﻮن( ﻟﺒﺎس در ﺑﺮ دارد و ﭼﺮاﻏﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف او ﻧﻬﺎدهاﻧـﺪ ،زر و ﺳـﻨﮓﻫـﺎی ﮔـﺮان ﺑﻬـﺎی ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن او را
ﻣﯽدرﺧﺸﺎﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪای آﻣﻮن ﺑﺎ ﺷـﻤﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و اﮔـﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻻﯾﻖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻻﯾﻖ ورود ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺷـﺪﯾﺪ ،ﻓـﺮدا
ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻦ )آﻣﻮن( را ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس او را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯿﺮوﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮده را ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻮن ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖﻫﺎ را روی زاﻧﻮ ﺑﮕﺬارد و ﺳﺮ ﻓﺮود ﺑﯿﺎورد از اﻃﺎق
ﺧﺎرج ﺷﺪ و در را ﺑﺴﺖ.
ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻦ از اﻃﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﺼﺤﺒﺖ و ﺧﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺟﯿـﺐ
ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﻃﺎق ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد و ﺷﺐ را ﻧﯿﺰ آﻧﺠـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺧﻮاﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ روی ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ روزه داﺷﺘﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم ﮐﻪ از ﻏﺬای دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮرم و ﺧﻮردن ﻏﺬا را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )آﻣﻮن( در ﭘﺲ ﭘـﺮده اﺳـﺖ ﮐﻔـﺮ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ.
ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان )ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎپﺑﺎزی اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﯾـﮏ از آﻧﻬـﺎ
روی ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺴﻄﺢ و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮐﻒ اﻃﺎق دراز ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و داﺋﻢ در ﻓﮑﺮ )آﻣﻮن( ﺑﻮدم و اوراد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادم ﭼـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ
ﺻﺪای )آﻣﻮن( را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺻﺪای آﻣﻮن را ﻧﺸﻨﯿﺪم و ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﻄﺮزی ﻣﺒﻬﻢ ﺣﺲ ﮐـﺮدم ﮐـﻪ ﭘـﺮدهای ﮐـﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻮن ﺑﻮد ﻗﺪری ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد.
در ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮق زدﻧﺪ و درﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻣﺮدم وارد ﻣﻌﺒﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻬﻤﮥ اﻣﻮاج درﯾﺎ ﮐﻪ از
دور ﺑﮕﻮش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم.
وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﮐﻪ ﺷﺐ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺑﺴﺘﺮی راﺣﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ وارد اﻃﺎق ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ از ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻫﺮ
دوی آﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻤﺎ ﮔﻔﺖ ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آرزو دارﯾﺪ وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﺷﻮﯾﺪ آﯾﺎ دﯾﺸﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﯾﺪ و ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻠﯽ .ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ )آﻣﻮن( ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺻﺪای او را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ؟
ﻗﺪری ﺳﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻨﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ او ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ )آﻣﻮن( ﺑﺎ ﻣـﻦ ﺻـﺤﺒﺖ ﻧﮑـﺮده ﺑـﻮد و ﺣﯿـﺮت
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮان ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﻃﺎق ﮐﺎﻫﻦ رﻓﺘﻪ ،آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺘﯽ ﺣﯿﺮتآور ﮔﻔﺖ )آﻣﻮن( ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و اﺳﺮاری را ﺑﻤـﻦ
ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﻢ و ﻣﻦ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای آرام و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ او ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮدم.
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ )آﻣﻮن( را دﯾﺪم او دﺳﺖ روی ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ای ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﻦ ﺑﺘﻮ و ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯿـﺪﻫﻢ و ﺗـﻮ
روزی ﯾﮑﯽ از اﻃﺒﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮدان ،داﺳﺘﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ )آﻣﻮن( را دﯾﺪﻧﺪ و وی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( آﯾﺎ ﺗﻮ )آﻣﻮن( را دﯾﺪی و او ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ...ﻣﻦ ﻧﻪ او را دﯾﺪم و ﻧﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪم و ﻓﻘﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻗﺪری ﭘﺮده ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد.
ﮐﺎﻫﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﺟﻮانﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﮐﻨﺎری ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ آﻫـﺴﺘﻪ ﺑـﺎ وی
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺧﺸﻢآﻟﻮد ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ،ﭼﻮن در ﻋﻘﯿﺪۀ ﺻـﻤﯿﻤﯽ و ﭘـﺎک ﺗـﻮ
ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ )آﻣﻮن( ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺷﺎره وی ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﭘﺮده را ﻋﻘﺐ زد و ﻣﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ )آﻣﻮن( ﺑﺮد و وادارم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺮ ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ
ﺑﮕﺬارم و ﺑﻬﻤﺎن ﺣﺎل ﮔﺬاﺷﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺻﺪاﺋﯽ در اﻃﺎق ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ  ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...ﻣﻦ دﯾﺸﺐ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺗـﻮ
ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدی.
ﻣﻦ ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺻﺪا از دﻫﺎن )آﻣﻮن( ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﺻﺪا ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻦ )آﻣﻮن( ﻫﺴﺘﻢ
و ﺑﺠﺮم ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﮐﺮدی ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ را در ﮐﺎم ﺧﺪای ﺑﻠﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪازم وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد داری اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و....
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم ﮐﻪ آن ﺻﺪا ﭼﻪ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺻﺪای ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﺻﺪای )آﻣﻮن( ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﻏﯿـﺮ از
ﺻﺪای ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از اﺳﺘﻨﺒﺎط اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﺣﺎل ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ و ﻋﺒﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻤﻦ دﺳﺖ داد.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ آﻣﺪ و ﻣﺮا از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ و در ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻟﺒﺎس )آﻣﻮن( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻦ.
ﻣﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺠﺴﻤﻪ )آﻣﻮن( ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐـﺮدم زﯾـﺮا ﺣﻮاﺳـﻢ
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺲ ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ.
آن روز روﻏﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮان ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎﭘﯽروس )ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺼﺮی – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﻤﻦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ورود ﻣـﻦ ﺑـﻪ
داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ورود ﻣﻦ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت در آن روز ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻦ از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑـﺮوم از
ﻓﺮط ﻧﻔﺮت و ﺗﺎﺛﺮ دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﺷﺪم.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داراﻟﺤﯿﺎت
اﺳﺘﺎدان ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺒﯽ داراﻟﺤﯿﺎت ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤـﺎران
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اوﻗﺎت آﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺻﺮف ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﮐﻪ اﻃﺒﺎی ﻋﺎدی از ﻋﻬﺪه ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ از اﻃﺒﺎی ﻣﺰﺑﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاراﻟﺤﯿﺎت
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺪاوا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﺒﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ از ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﺲ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻦ آرزو ﻧﻤﯽﮐـﺮدم
ﮐﻪ ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ و از درﻣﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﺒﺎی ﺟﻮان و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت اﻧﻮاع داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﺛـﺮ
دارو ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮوح را ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑـﺸﮑﺎﻓﻨﺪ ﯾـﺎ
ﺷﮑﻢ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ داروﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آن داروﻫﺎ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﻘﺮاء ﻗﻮه ﺧﺮﯾﺪاری دارو را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و داراﻟﺤﯿﺎت ﻫﻢ داروﻫﺎی ﻣﺰﺑـﻮر را در دﺳـﺘﺮس ﺑﯿﻤـﺎران
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺟﮕﺮﺧﺮاش ﻣﺠـﺮوﺣﯿﻦ را ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ.
دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ و ﻓﻨﻮن ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ و ﺷﮑﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
رﯾﻪ و ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ و اﻣﺮاض زنﻫﺎ و اﻣﺮاض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ ﺗﻤﺎم داروﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
داروﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را از ﮔﯿﺎهﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﯿﺎه را ﭼﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺧﺸﮏ ﮐﺮد .ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﻃﺒﯽ در ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻈﺮ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﮔﯿﺎه را و ﺧﺸﮏ ﺷﺪۀ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﺜﻼً ﺳﯽ ﻧﻮع رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻃﺒﯽ را ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿـﺪ و
ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ رﯾﺸﮥ ﮔﯿﺎهﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا رﯾﺸﻪ ﺑﻌـﻀﯽ از ﮔﯿـﺎهﻫـﺎ
ﻃﻮری ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﯿﺰ داد.
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎهﻫﺎی ﻃﺒﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه را در دﻫﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺠﻮد و از
روی ﻃﻌﻢ آن ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ،دﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه را ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﺮم ﺷﺪ آﻧﺮا
ﺑﺪﻫﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و از روی ﻃﻌﻢ رﯾﺸﻪ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺪام ﮔﯿﺎه اﺳﺖ.
در داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺸﮕﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد ،رد ﺑﯿﻤـﺎری
را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺠﺎی ﺑﯿﻤﺎر درد ﻣﯿﮑﻨﺪ و درد ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﺻﻮرت او ﭘﯽ ﺑﻤﺮض ﺑﺒﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ را روی ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ درد او را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻃﺒﯿﺐ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻇـﺎﻫﺮی ﺑـﺸﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﻣﺮاض ﺑﻮدﻧﺪ.
در داراﻟﺤﯿﺎت دو ﻧﻮع اﻣﺮاض ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺮ اﺛـﺮ ﻏـﺬای
ﭘﺨﺘﻪ و ﭘﯿﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
و دوم ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از روح زﯾﺮا روح ﻣﻮﻟﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔـﻪ را ﺑـﺎرواح ﮐﻮﭼـﮏ
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ﻣﯽﺳﭙﺎرد و ارواح ﻣﺰﺑﻮر آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان روی وﺳﻌﺘﯽ ﺑﻘﺪر ﻧﺎﺧﻦ ﺟﺎ داد وﻟﯽ ﻫﺮ ﯾـﮏ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺴﺒﺐ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ دردﻫﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ دواﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﯾﺎ ﺷـﮑﻢ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻨﺪ او اﺣﺴﺎس درد ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از دردﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺮاض را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درد .ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺮض را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﺠـﺎد
ﯾﮏ ﻣﺮض دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮض ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽﺧﻄﺮ درﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮض ﺑﺪون ﺧﻄﺮ را ﺑﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از اﻇﻬﺎرات ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ اوﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ارواح ﻣﻮذی ﺷﺪه دﭼﺎر ﺧﯿﺎﻻت و ﺗﺼﻮرات وﺣﺸﺖ آور ﻣﯿﺸﻮد و دردﻫﺎی واﻫﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪش
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و دردﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ دردﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ اﻇﻬﺎرات او ﻃﺒﯿﺐ را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از روی
ﺳﻬﻮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﯾﺾ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮدم ،ﺑﺎﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺘﻌﺪاد در
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم آﻧﻘﺪر ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دارای اﻫﻤﯿـﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻞ دارای اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،داراﻟﺤﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮥ ﻃﺒﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﯾـﮏ ﻃﺒﯿـﺐ واﻗﻌـﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻃﺐ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در راه اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ و در درﺟـﮥ اول،
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻌﺎﻟﺞ او ﺣﺎذق و ﺑﺼﯿﺮ و ﻣﺼﻮن از اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻤﺎران از او ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ دواﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﺑـﺮای
ﻧﺎﺧﻮشﻫﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ )اﻃﺒﺎء دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد را دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﭼﯿـﺴﺖ؟
زﯾﺮا در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻏﻨﯿﺎء ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﻀﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻗﺘـﯽ ﻃﺒﯿـﺐ دوم و ﺳـﻮم ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ و ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ اول اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺷﺘﺒﺎه او را ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺒﺎء ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد.
اﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﻏﻨﯿﺎء ﻣﯽروﻧﺪ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﻋﺘﻤـﺎد
آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎء ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﺒﺮﻧﺪ ﭼﻮن ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﯿﺐ دﻗﺖ دارد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻃﺒﯿﺐ دﯾﮕﺮ را ﻣﺴﮑﻮت ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮد او ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻟﺬا
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﺒﺎء دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎران را دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در داراﻟﺤﯿﺎت ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺗﺎزه وارد
اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد از ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺟﺰء ،ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
را ﺑﺎو رﺟﻮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻓﺮزﻧﺪان اﺷﺮاف و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺮوت دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﻮل ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻞ ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ،ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺗﻮاﻧﮕﺮ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﺒﯽ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﮔﺮد از ﻓﻦ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻐﺰ او ﻓـﺮو
ﺑﺮود ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ،در ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎردﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰی را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در آﺗﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪواً آﻧﺮا در آﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﻮره رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در آﺗﺶ ﻗﺮار داد ،ﺑﺮای ﻫﺮدﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﺎدن ﮐﺎردﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺰی در آﺗﺶ ،و ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ در آب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﻮره ،ﻃﻮری ﺣﻮاس ﻣﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ  ،از وﺣﺸﺖ از ﺧﻮاب ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎردی را ﺑﺪون ﻗﺮاردادن در آﺗﺶ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
دادهام.
ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻃﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ ﮐﺘـﺎب ﻃﺒـﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻠﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﻃﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫـﻢ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﻧﺸﻮد.
داراﻟﺤﯿﺎت دارای ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ وارد آن ﺷﺪﯾﻢ ﻟﺒﺎس ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ در آب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﻮه ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ در آﻧﺠﺎ ،ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﺮدنﺑﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق داﺷﺖ ،و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺤﺼﻞ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﺟﻠـﻮ
ﻣﯽرﻓﺖ ﮔﺮدنﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ از ﮔﺮدن ﻣﯽآوﯾﺨﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و دﻣﻞﻫﺎ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت آﻧﺮا ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ.
و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻋﻀﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﻃﻮری ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺟﺴﺎد را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻫـﻢ
ﮐﻪ ﺳﻮاد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺴﺪی را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ از ﻫﯿﭻ زﺣﻤﺖ ﺳﺨﺖ رو ﮔﺮدان ﻧﺒﻮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺐ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ و ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ،در ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ،ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج را ﮐﻪ
از ﻫﺮ ده ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ 9 ،ﻧﻔﺮ ﻣﯽﻣﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻃﻮری ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﺎح را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ،آﻧﻄﻮر ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار داد و ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﺟﻬﺖ از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧـﻮد ﻣـﺮگ ﺗـﺮس ﻧـﺪارد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ دﯾﺪار ﺧﺪای )آﻣﻮن( اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ داﺋﻢ از درد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺮدﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻓﮥ آﻧﻬﺎ ﺣﺎل
آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آﺳﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻨﻮن ﻃﺐ ،زﯾﺮ دﺳﺖ اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻣـﯽﮐـﺮدم ﻧﺎﮔﻬـﺎن
اﻋﺠﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺠﺎز ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،و در روح ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ) :ﺑﺮای ﭼﻪ؟(
ﻣﻦ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻔﮑﺮ )ﺑﺮای ﭼﻪ( ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮدم و در آن وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ )ﺑﺮای ﭼﻪ( ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺮار اﺳﺖ و اﮔـﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ )ﺑﺮای ﭼﻪ( و ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را از روی ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺮار ﭘﯽ ﺑﺒـﺮد ﻋﻠـﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮم ﮐﻪ )ﺑﺮای ﭼﻪ( وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﯾﮏ روز زﻧﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺰاﺋﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت آﻣﺪ و وﺣﺸﺖزده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ او ﻗﻄﻊ ﺷـﺪه و
ﭼﻮن ﺑﭽﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زاﺋﯿﺪ و ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋﺪۀ زﻧﺎﻧﮕﯽ او ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روح ﻣﻮذی در ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺰن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋﺪۀ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﯽ از آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪن ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﺷﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ادرار ﺧﻮد را ﺑﻤﺎ ﺑﺪﻫﯽ.
زن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ادرار ﻣﺮا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ادرار ﺗﻮ ،ﮔﻨﺪم ﺧﻮاﻫﯿﻢ روﯾﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻦ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻨﺪم را ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘـﺎب در زﻣـﯿﻦ ﮐﺎﺷـﺘﻢ و روی ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬـﺎ آب
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رﯾﺨﺘﻢ و روی زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ادرار آن زن را ﭘﺎﺷﯿﺪم و ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ دو ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ.
از آن ﭘﺲ ﻫﺮ روز ،آن دو ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻮﭼﮏ را ﯾﮑﯽ ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ادرار آن زن آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮدم.
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ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺰرﻋﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ادرار آن زن آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﺳـﺎﻗﻪﻫـﺎی ﮔﻨـﺪم ﻗـﻮی ﮔﺮدﯾـﺪ ،در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺰن ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋﺪه زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
)آﻣﻮن( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮ را ﺑﺎردار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
زن از اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻮزن دو دﻧﯿﻪ ﺑﻤﻦ داد) .دﻧﯿﻪ – ﯾﺎ – دﯾﻦ – ﻗﺪری ﮐﻤﺘـﺮ از ﯾـﮏ ﮔـﺮم ﯾﻌﻨـﯽ
ﻧﻬﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ دﯾﻨﺎر ﮔﺮدﯾﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(
زﯾﺮا زن ﺑﺪﺑﺨﺖ اﻣﯿﺪوار ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ دﺧﺘﺮ؟
ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺑﯿﺸﺘﺮ آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﺴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را از روی ﺧﯿﺎل ﮔﻔﺘﻢ زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ زﻧﯽ
ﺑﺎردار اﺳﺖ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮزاد او ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺴﺎوی اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ،ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﮔﻨﺪم از ﭼﯿﺰی اﻃﻼع دارد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪان ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.
زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﺎرداری ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻢ زاﺋﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺎردار ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻓﻘﻂ ﺧﻮد زن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﻢ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺒﺮد وﻟـﯽ ﺑﻌـﻀﯽ زﻧﻬـﺎ ،ﻣﺜـﻞ آن زن ﻗـﺎدر ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
اﯾﻨﻤﻮﺿﻮع را درﯾﺎﺑﻨﺪ.
در آﻧﺮوز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻔﻬﻮم )ﺑﺮای ﭼﻪ؟( ﺑﺬﻫﻦ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان رﻓﺘﻢ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﺑـﺮای ﭼـﻪ داﻧـﻪﮔﻨـﺪم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺎردار ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ.
اﺳﺘﺎد ﻧﻈﺮی از روی ﺣﯿﺮت ﺑﻤﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮑﺮدو ﻧﺰد اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ وی ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻣﯿﺰاﯾﺎﻧﯿﺪ رﻓﺘﻢ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ ﯾﮏ ﻣـﺸﺖ
ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻤﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺎردار ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
زاﯾﻨﺪۀ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ )آﻣﻮن( ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻨـﺪم را ﺑﻮﺳـﯿﻠﮥ
ادرار زن ﺑﺎردار آب ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺑﻤﻦ ﻣﯽداد ،ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻨﻈﺮ ﯾﮏ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﯽﺳﻮاد ﻣﯿﻨﮕﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻧـﺰد او ﺧﯿﻠـﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪهام.
وﻟﯽ ﺟﻮاب او ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮑﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ او و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از ﻋﻠﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن دواﻫـﺎ
ﺑﺪون اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ در ﺻﺪد ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺎرد ﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺰی را ﻗﺒـﻞ از ﺑﮑـﺎر
ﺑﺮدن در آﺗﺶ ﻗﺮار داد.
ﯾﮑﺮوز از ﯾﮑﯽ از اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت و ﮐﻔﮏ را روی زﺧﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و در
ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و رﺳﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرد ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰی را ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﯿﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻃﺮز ﻫﺮ ﯾﮏ از  182ﻋﻤﻞ در ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان  183ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﻤﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدادﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ و رﺳﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﻮم و آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد.
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﻏﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ اﻃﺒﺎء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮض آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ در
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻻﻏﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻧﮕﺸﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺒﺪ ﺟﺎﻧﻮران را
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ از اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﺌﻮال ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﺧﺎم ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻔﯿﺪی ﺻـﻮرت
آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ و اﺳﺘﺎدان ﻃﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﻤﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺤﺖ
ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﻤﻖ ﻫﺴﺘﻢ و راﺟﻊ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ.
ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ از داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ زﯾﺮا ﺑﻘﺪری ﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﺑـﺮوﯾﻢ و ﺑﻌـﻼوه ،در ﺳـﺎل اول و دوم،
ﺧﺮوج از داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻬﯿﭻ ﻣﺤﺼﻞ اﺟﺎزه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻧﻤﯿﺪادﻧﺪ .وﻟﯽ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺰﻧﺪ.
ﺳﺎل اول و دوم ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﺳﻮم ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ آن زن ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻤﻦ داد و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
ﻓﮑﺮ )ﺑﺮای ﭼﻪ( در ﺧﺎﻃﺮم ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﻦ از ﺣﯿﺚ ﺑﻀﺎﻋﺖ از ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﺑﻮدم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ اﺟﺴﺎد ﺑﻤﻦ واﮔـﺬار
ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮی را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﮑﻤﯽ را ﻣﯽدرﯾﺪﻧﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﻣﯿﻤﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﺷﻪ او را از داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﮐـﻨﻢ .وﻟـﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻏﯿﺮ از آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻻﺷﻪای را ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
زﯾﺮا ﻻﺷﻪﻫﺎ را از درب ﻋﻘﺐ داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻫﺮ ﻻﺷﻪ ،ﻣﻦ در ﺣﻮض ﺧﺎرﺟﯽ داراﻟﺤﯿﺎت ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ
آب ﻧﯿﻞ از روی آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﺴﺘﻢ.
ﯾﮑﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻻﺷﻪ و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ در ﺣﻮض ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ﮐﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺻـﺪای
زﻧﯽ ﮔﻔﺖ ای ﭘﺴﺮ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ دﯾﺪم زﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن در ﺑﺮ دارد و ﺟﺎﻣﻪ او ﺑﻘﺪری ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد
ﮐﻪ زن ﻣﺰﺑﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ده ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در دﺳﺖ او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻟﺐﻫﺎی ﺳﺮخ و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎه داﺷـﺖ
و از ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﮐﻪ روﻏﻦ ﺑĤن زده ﺑﻮد ﺑﻮﺋﯽ ﺧﻮش ﺑﻤﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﻦ ،ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿـﺎت زﻧﻬـﺎی زﯾـﺎد را
دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ آن زن را دﯾﺪم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐـﺎرد ﺳـﻨﮕﯽ ﺧـﻮد را
روی ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯽآوردم ،ﺳﺒﺐ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
زن ﺑﻤﻦ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟ و ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب دادم اﺳﻤﻢ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( اﺳﺖ.
زن ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻧﺎم ﻗﺸﻨﮓ داری ،و ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﯾﻦ ﻗﺪر زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮی ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺳﺮخ ﺷﺪم زﯾﺮا اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﯽ آن ﻃﻮر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣـﺮف ﻣﯿـﺰد و ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯽ و آﻣﺪهای ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ؟
زن ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم ﮐـﻪ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ آن زن اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ﻣﻦ ﻃﻮری ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم و او ﭘﺮﺳﯿﺪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎر دارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدم .زن ﭘﺮﺳﯿﺪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣـﻦ اﻫـﻞ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟـﺎ ﻫـﺴﺘﻢ زن ﮔﻔـﺖ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ زﯾﺮا رﻧﮓ ﺑﺪن و ﺻﻮرت ﺗﻮ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﮔﻮشﻫﺎ و ﺑﯿﻨﯽ و دﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺸﻨﮓ داری و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از دور ﺗـﻮ را
دﯾﺪم ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت را ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪم ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻄﭙﺶ در آﻣﺪ و ﯾﮏ ﺣﺎل ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﺣﯿﺮتآور در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐـﺮدم و زن
ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻟﺐﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﻟﺒﻬﺎی ﯾﮏ زن ﺟﻮان ﻧﻬﺎدهای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﻟﺬت دارد .ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ...ﻣﻦ ﻫﺮﮔـﺰ
ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را روی ﻟﺐ ﯾﮑﺰن ﺟﻮان ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام.
 ....زن ﮔﻔﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ )ﻧﻔﺮ( اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﺎﺳﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ) ﮐﻠﻤﮥ ﻧﻔﺮ در زﺑـﺎن
ﻣﺼﺮی ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺒﺎ و ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﻪ ﮐﻠﻤﮥ زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺻﻔﺖ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ )ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻫﻮش( اﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ دور از ﻓﺼﺎﺣﺖ اﺳﺖ – ﻣﺘـﺮﺟﻢ( و
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ،زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺗﻮ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم و از ﺗﻮ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺟﻮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.
ﯾﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از او ﺑﭙﺮﻫﯿﺰی زﯾﺮا در ﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زنﻫﺎ آﺗﺸﯽ ﺷﻌﻠﻪور
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ )و از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﺳﻢ ﻟﺬت ﻣﯿﺒـﺮدم( در ﺳـﯿﻨﮥ ﺗـﻮ آﺗـﺸﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻣـﺮا
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
زن ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﮥ ﻣﻦ آﺗﺸﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ؟ ﺟﻮاب دادم ﮐﻪ ﭘﺪرم اﯾﻦ ﺣﺮف را زد.
دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و روی ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ روی ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد آﺗﺶ ﻣﯽﮐﻨـﯽ و دﺳـﺖ ﺗـﻮ
ﻣﯿﺴﻮزد؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ....زن ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ زد و دﺳﺘﻢ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﻮی ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ را
ﻣﯽﮔﯿﺮد ....و دﺳﺖ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﺬار و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ آﺗﺶ در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺣﺴﺎس آﺗﺶ ﻧﮑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﻦ روی ﺳﯿﻨﮥ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﻟﺬت ﺑـﺪون ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑﻤـﻦ
دﺳﺖ داد و زن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻦ را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد را
در دﺳﺘﺮس ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در دﺳﺘﺮس ﺗﻮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد زن ﺟﻮان ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ) :ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ،از ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.
زن ﮔﻔﺖ از ﭼﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ از ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ.
زن ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن آرزوی ﻣﺮا دارد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ روزی ﯾـﺎ ﺷـﺒﯽ را ﺑـﺎ ﻣـﻦ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮان ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ ،و ﻣﻦ ﻫﺮﮔـﺰ
ﻣﺮدی را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪهام.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺑﻤﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ و راﺿﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮم و ﻃﻬﺎرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﮐـﻪ
ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻃﻬﺎرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ زن ﺧﻨﺪهﮐﻨـﺎن ﮔﻔـﺖ )ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗـﻮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ زنﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ
زﯾﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ،در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺧـﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﺑﮕﺬاری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪه.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﻠﻘﮥ ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ زن ﺑﺎردار ﺑﻤﻦ داده ﺑﻮد ﺑĤن زن ﺑﺪﻫﻢ و او ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮا ﻧﺪارد و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﯾـﻪای
ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﯾﮏ ﻫﺪﯾﮥ ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﺪﻫﻢ.
زن ﮔﻔﺖ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻫﺪﯾﻪای از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮ .و ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺮ از اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ روی اﻧﮕﺸﺘﺮ ﯾـﮏ ﻧﮕـﯿﻦ
ﺳﺒﺰ رﻧﮓ وﺟﻮد دارد و آﻧﺮا ﺑﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ زن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ و دادن اﯾﻦ اﻧﮕـﺸﺘﺮ ﺑﺘـﻮ ﺑـﺮای ﻣـﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯽ و ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﺠﻠﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬاری و ﻧـﺰد ﻣـﻦ
ﺑﯿﺎﺋﯽ و در آن روز ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ازای اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ.
اﻧﮕﺸﺘﺮ را از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و زن ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧـﺮوج از ﻣﻌﺒـﺪ ﺳـﻮار ﺗﺨـﺖ روان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
اﻧﺪرز ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز
)ﭘﺎﺗﻮر( ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻤﯽ او ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺑﻮد روزی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪ وﻏﺬا ﺧﻮرد در ﺣﻀﻮر ﭘﺪرم ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐـﻪ
در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻨﻘﺎد ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﺮاد ﻧﮕﯿﺮم و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ ﺑﯿـﺬﯾﺮم وﻟـﯽ ﻣـﻦ ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ ﺣـﺲ
ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﺋﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ )ﺑﺮای ﭼﻪ(.
اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺠﺎ از اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺧﻮد در داراﻟﺤﯿﺎت ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮم و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮم.
وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺰاب اﺳﺖ و ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺮد داﻧﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕـﺮان ،ﻧـﺎدان ﺷـﻮد و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺬاﻗﻪ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ از ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮد وﻟﯽ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮﻧـﮓ اﺣﻤـﻖﻫـﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪم اﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﯿﻤﺎران آﻧﻬﺎ از ﺑﺎﺑﻞ و ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،آﻧﻘـﺪر
ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﯾﮏ دوا را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧـﻮدداری و
ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و اﯾﺮادﮔﯿﺮی ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪی
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﺸﻮم.
ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺸﺎﮔﺮد ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻦ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ در ﺳﺎل ﺳﻮم داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧـﺪم
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻫﯿﭻﮐـﺪام اﺳـﺘﻌﺪاد ﻣـﺮا ﺑـﺮای ﺗﺤـﺼﯿﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺤﮑﻢ اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻘـﺐ اﻓﺘـﺎده ﺑـﻮدم اﺳـﻤﯽ از )آﻣـﻮن( ﻧﺒـﺮدم و ﻓﻘـﻂ از ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ؟
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺎﻣﯽ از )آﻣﻮن( ﻣﯽﺑﺮدم و ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ )آﻣﻮن( ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه و ﭼﻮن ﺧﻮد ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده ،دﯾﮕﺮان را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﻣﺮا از
داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻃﺒﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﯾـﺎ ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﺮوم و زﯾـﺮ
دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻃﺒﺎء ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮم.
ﻟﯿﮑﻦ اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای اﺧﺮاج ﻣﻦ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺮﻗـﯽ ﻣـﻦ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ در داراﻟﺤﯿﺎت ﮔﺬﺷﺖ ،روزی ﻟﺒﺎس ﻣﺪرﺳﻪ را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آوردم و ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدم و ﺑـﺎ
ﻟﺒﺎس ﻋﺎدی از ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮوم.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ وﺿﻊ ﺷﻬﺮ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻋﺪهای زﯾﺎد از ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻓﺎﺧﺮ در ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎره اﯾﻦ اﺷﺨﺎص زﯾﺎد ﻧﺒﻮد.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ )ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪا از ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺛﺮوت و ﻋﺸﺮت زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ دﯾﺪم و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ،ﺟـﻮن اﻧﺘﻈـﺎر ﯾـﮏ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان و اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻗـﯽ
ﮐﻨﻢ.
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وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪم از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺪرم ﻃﻮری ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺷﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﺮای دﯾﺪن ﺧﻄﻮط ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻏﺬ را ﻃﻮری ﺑﺼﻮرت ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ او ﺑﭽﺴﺒﺪ و ﻣﺎدرم ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺧﻮد ﺻـﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او و ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺗﻤﺎم ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻗﺒﺮی را در ﻃﺮف ﻣﻐﺮب رود ﻧﯿـﻞ ،ﮐﻨـﺎر
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ،اراﺿﯽ آﻧﺮا ﺑﺒﻬﺎی ﮔﺰاف ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺮ ﻣﺎدرم
را ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮد ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾـﮏ ﻋﻤـﺎرت ﮐﻮﭼـﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی آن دارای اﺷﮑﺎل و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﺮهای از ﺳﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در آﯾﻨـﺪه ،ﺑـﺎران و آﻓﺘـﺎب و
ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی رود ﻧﯿﻞ ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ را وﯾﺮان ﻧﮑﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻘﺒـﺮۀ آﺟـﺮی
ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺸﮑﻞ ﻫﺮم از دور دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣـﻦ اﻫـﺮام را
ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ آه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﺮام ﻫﺮﮔﺰ وﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎران و آﻓﺘﺎب و ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﻏﯿـﺮ ﻋـﺎدی رود ﻧﯿـﻞ،
ﺧﻠﻠﯽ در ارﮐﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد.
ﻣﻦ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻣﻮات ﺑﺪون ﻏﻠﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻧﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر را در ﻗﺒـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ،و
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب اﻣﻮات ،ﮔﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﺒﺮ ﻓﺎرغ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﺑﻤﻦ ﻏﺬا داد و ﭘﺪرم از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣـﻦ ﭘﺮﺳـﯿﺪ و ﮔﻔـﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهای) .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾـﮏ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ارزش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دﻧﯿﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺘﻤﺎم زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻼً
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﭘﺪر ﭘﯿﺮ ﮐﻪ در ﺷﺮف ﻣﺮگ اﺳﺖ از ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ) :ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐـﺮدهای( ﭼـﻮن در
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،از آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﺴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﺛﻞ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﺑـﻮد و
اﻫﺮاﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪر ،ﻣﻦ ﻫﻨﻮز درآﻣﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ دارای درآﻣﺪ ﺷﺪم ﻓﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎی دﯾﮕـﺮ را
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
در ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯿﺮوم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧـﺮوج از ﻣﻨـﺰل راه ﻣﺪرﺳـﮥ
ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادی زﯾﺎد ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ داﺷﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪﯾـﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ وارد ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺷﺪم دﯾﺪم ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮاﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ اﺳﻢ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از
ﻧﻔﺮت آب دﻫﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ او را از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮو ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺳﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺰاغ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ او را در دﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑـﻪ )ﺳـﺒﻮی
ﺳﻮرﯾﻪ( ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ دﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠﮥ ﻓﻘﺮاء و اﺑﺘﺪای ﻣﺤﻠﻪ اﻏﻨﯿﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺷﺐﻫﺎ در آن دﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﻃﻮﻗﺸﺎن آﻧﺠﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ دﮐﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻬﻨﻪ ،در ﮔﻮﺷﮥ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻧﺰاع
ﻧﻤﻮده زﯾﺮا ﯾﮏ ورم روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ ﮐﺠﺎ و اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ ،ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻨﺠـﺎ آﻣـﺪی؟ ﻣـﻦ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺰرگ ﺷﺪهای.
ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭘﺮ از اﻧﺪوه اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺪوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﺷﻢ زﯾﺮا ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻪ ﻗـﺪری ﻧﻮﺷـﯿﺪن ﺑـﺮای
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رﻓﻊ ﻏﻢ و ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﺮدن ﺧﻮب اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب )ﺑﺮای ﭼﻪ( را ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻋﻬﺪۀ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﭽﺸﻢ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻓﻠﺰ ﻧﺪارد.
وﻟﯽ ﻣﻦ دو ﺣﻠﻘﮥ ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دادم و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﻠﻘﮥ ﺑﻮد ﮐﻪ زن آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻤﻦ داد و دﮐـﻪدار را
ﻃﻠﺒﯿﺪم و او ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ و دو دﺳﺘﺶ را روی زاﻧﻮ ﻗﺮار داد و ﺧﻢ ﺷﺪ و ﻣﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﻧﻮع آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ دارﯾﺪ؟
وی ﮔﻔﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﻏﺮﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑـﺸﻤﺎ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺳﺎﻏﺮ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ زودﺗﺮ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮد.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﯾﮏ ﻏﻼم آﻣﺪ و روی دﺳﺖ ﻣﺎ آب رﯾﺨﺖ و ﺑﻌـﺪ ﯾـﮏ
ﻇﺮف ﺗﺨﻤﻪ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ روی ﻣﯿﺰ ﻧﻬﺎد و ﺳﭙﺲ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آورد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در آن رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﻔﺎف و رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺑﯿﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺪای ﺑﻠﻌﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯿـﺎد اﯾﻨﮑـﻪ
ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )آﻣﻮن( ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻤﺎن ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪم وﻟﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﻧﺘﺮس ،ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی اﯾﻦ
دﮐﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ دارای ﻓﮑﺮ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﻧﻮر آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﻦ از ﻏﻼﻣﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑـﺎ
ﻣﻦ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺗﺒﻬﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ اﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ )ﺑﺮای ﭼﻪ(.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ )ﺑﺮای ﭼﻪ( ﺑﻪ آﺋﯿﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪات و ﺛـﺮوت واﻗﺘـﺪار
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯿﺸﻮی ...و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺳﺌﻮال ﺗﻮ ﭘﺎﯾﮥ ﻗـﺪرت و ﺛـﺮوت و ﺳـﻌﺎدت آﻧـﺎﻧﺮا
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را از در ﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﻫﻨﻮز از داراﻟﺤﯿﺎت ﻧﺮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣـﻦ
ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ راﻧﺪه ﺷﺪهام ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮔﺮﭼﻪ از ﺣﯿﺚ ﺷﮑﻞ و ﻗﺎﻣﺖ و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ وﻟﯽ از ﯾﮏ ﺣﯿﺚ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖاﻟﻌﻘﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺨﯿﻒ و اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻨﻔـﻊ
آﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن اداﻣﻪ دارد و آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪرت دارﻧﺪ و ﺛﺮوﺗﺸﺎن از ﺣﺴﺎب اﻓﺰون اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ )ﺑﺮای ﭼﻪ( ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت را وﯾﺮان ﮐﻨﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺜﺒﻮت ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻻﺟﺮم آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻫـﻢ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدارﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﻄﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ،ﺧﯿﻠـﯽ
ﺑﯿﺶ از اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺖ و اﻫﺮام در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد آﻧﻬﺎ ،وﻟﻮ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺜـﻞ ﺗـﻮ را
ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﭼﻮن ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺨﯿﻒ آن ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻨﺪ او را ﺑﻨﺎم )آﻣﻮن( ﯾﺎ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻋﻮن ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺷﺪم ﻃﻮری ﻣﺴﺮور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺮا در اﻫـﺮام دﻓـﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ روی ﻟﻮح ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮدم و آﻧﮕﺎه ﺧﺎک رﺳﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﺑﮑـﺎر
ﺑﺮدم ،و اول ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮم رﯾﺨﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ از روی آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺴﺎزم ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻨﻪای ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑĤب رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪم ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ذوق و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺴﺎزم
و ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ در آﻧﺮوز ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ زﺑﺎن ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨـﻮاﻫﯽ ﺑـﺴﺎزی
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺮوف ﺧﻂ ،دارای ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از آن ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﯾـﮏ
از اﺷﮑﺎل و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ در ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ دارای ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮان از آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺖ
و رﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
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در آﻏﺎز ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﻃﺮز ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮس ﮐﺮده ﯾﺎ اﯾـﺴﺘﺎده ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪه و ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﮑﺸﯿﻢ و از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻃﺮز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ و ﭘﺎی اﻻغ را ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ راه
ﻣﯿﺮود در اﺷﮑﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻔﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ ،و ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺎ را ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ داﺷﺖ و
ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و رﺳﻮم ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺴﺎزد ﻣﺎ او را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﺮای ﮐﺎر ،ﺑﻮی )ﭘـﺎﭘﯽروس( و ﺧـﺎک
رﺳﺖ و ﺳﻨﮓ و رﻧﮓ و ﻗﻠﻢ و وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎری ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻗـﺪﻣﺎء رﻓﺘـﺎر ﮐﻨـﺪ او را از ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ای )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷـﺪ؟
ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﻠﻮن ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﺮا ﭼﺸﻤﻬﺎی او را ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﭼﺸﻤﻬﺎی ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺳﯿﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﻟﺒﺎس او را ﺑﺮﻧﮓ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮدارد در ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟
وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آﻣﻮزﮔﺎر و اﺳﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﻣﺮا در اﯾﻦ دﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ورم ﺑﺰرگ ،روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
وﻟﯽ ای ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ در ﻣﻌﺒﺪ و ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ دو دﺳﺘﯽ ﺑﺮﺳـﻮم و آداب و ﺷـﺮاﯾﻊ و
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﻮد ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ را در ﻣﺸﯿﻤﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺪﻣﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤـﻮل و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮدارد ﻣﻦ ﺧﻮب ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻃﻮری ﻋﻮض ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ )آﻣﻮن( و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ وﻟـﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻻاﺑﺎﻟﯽﮔﺮی ﺑﺪرﺟﮥ ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ رﺳﯿﺪه زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن اﻧﺴﺎن را ﻋﺮﯾﺎن آﻓﺮﯾـﺪهاﻧـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺣﺘﯽ زﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻫﺎ وﻗﯿﺢ ﺷﺪه ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺋﯽ در ﺑﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳـﯿﻨﻪ و
ﺷﮑﻢ آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳـﺖ و در ﻣـﺼﺮ
ﻗﺪﯾﻢ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ اوﺿﺎع ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺪس ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در دوره آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ و ﻋﻨﻘﺮﯾـﺐ دﻧﯿـﺎ ﺑﻨﻬﺎﯾـﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﯾﮑﺰن ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻟﺒﺎﺳﯽ در ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺳـﯿﻨﮥ او را ﻣـﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺠـﺮم اﻫﺎﻧـﺖ ﺑﺨـﺪاﯾﺎن او را
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﻫﻤﯿﻦ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ آزاد در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اوه! ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﻘﺪر ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﺮم ﺑـﺰرگ ،و ﻫـﺰار ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ اﻫـﺮام
ﮐﻮﭼﮏ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،روح ﻣﺎ را ﻃﻮری ﺳﺒﮏ ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﮔـﻮﺋﯽ ﻣـﺎ ﭼﻠﭽﻠـﻪﻫـﺎﺋﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪهاﯾﻢ ) .در ﻣﺼﺮ ﭼﻮن ﺷﻂ ﻧﯿﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯿﮑﺮد ﭼﻠﭽﻠـﻪﻫـﺎ در ﭘـﺎﺋﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾـﺎن
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ – .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻋﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ و رﻗﺺ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در ﺧـﺼﻮص )ﺑـﺮای
ﭼﻪ( ﻓﮑﺮ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻣﻦ دﮐﻪدار را ﺻﺪا زدم و او ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ و دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻢ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از دو ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه را ﺑﻮی دادم ﮐﻪ
ﺑﻬﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺗﺨﻤﮥ ﺑﻮ داده را ﺑﺮدارد و دﮐﻪدار ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ ﮐﺮدن ﺑﻬﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺗﺨﻤﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﻤـﺎ داد ،و ﻣـﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺲ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮاب ﻣﯽآورد و روی دﺳﺖ ﻣﺎ آب ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪم.
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ از دﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯿﻔﺮوش ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮐﻤﺮﺧﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫـﺎی
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻢ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ دﺧﺘﺮان را ﺑﺸﻤﺎ ﻧـﺸﺎن
ﺑﺪﻫﻢ و ﺷﺮط ورود ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻤﻨـﺎزل آﻧﻬـﺎ ﺑﺮوﯾـﺪ و آﻧﻬـﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ را راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

۲۷ 27

)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از دﺧﺘﺮان ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﺮت دارم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐـﻨﻢ آﻧﻬـﺎ ﮐـﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺪرم ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﯿﺶ ﻣﯽﮐﺮد.
دﮐﻪدار ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ ﺧﺎﻧﮥ دﺧﺘﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﺴﺎر آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد ﻗﻠﺒﺘﺎن آﮐﻨﺪه از ﺷﺎدی ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﺮا از دﮐﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﻣﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﯾﻢ.
ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ،روز و ﺷﺐ ﻧﺪارد و ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ روز در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻋﯿﺎش ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان ،از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎزل ﻋﯿﺎﺷﯽ و در ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ.
از ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﺤﻠﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ )ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و از ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺻـﺪای ﻃﺒـﻞ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ زنﻫﺎی در آن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و )ﺗـﻮﺗﻤﺲ( ﻋﻘﯿـﺪه داﺷـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از زنﻫﺎی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) .در
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ،ازدواج ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﺮدﻫﺎ زوﺟﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﺮ
ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﻦ ﺑﺪﻓﻌﺎت ،ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ،ﺑﺎﺗﻔﺎق ﭘﺪرم ،ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﯿﻤﺎران از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .وﻟﯽ ﺗـﺎ آﻧـﺸﺐ ﻧﻤﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ
وﺿﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﺎﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻣﺮا وارد ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻪ )ﮔﺮﺑﮥ اﻧﮕﻮر( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻓﺮشﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﺮ زﻣـﯿﻦ ﮔـﺴﺘﺮده و
روی ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻣﺮدﻧﮕﯽﻫﺎی زرد ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ) .ﻣﺮدﻧﮕﯽ ﺑﺮ وزن ﻫﻤﺸﻬﺮی ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز آﺑﺎژور ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
زنﻫﺎی ﺟﻮان آن ﺧﺎﻧﻪ ،در ﭘﺮﺗﻮ زرد ﭼﺮاﻏﻬﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻧـﯽ و ﺑﻌـﻀﯽ
ﺳﺮﮔﺮم زدن ﺑﺮﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﻧﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣـﺪ و دﺳـﺘﺶ را روی دﺳـﺖ ﻣـﻦ ﮔﺬاﺷـﺖ و
دﺧﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﺳﺖ او ﻧﻬﺎد .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را روی دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد،
دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪهام را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨـﯽ ﯾـﺎ در
ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ در ﻣﺪارس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ .و ﭼﻮن دﺳﺖ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﺧﺸﻦﺗﺮ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻫﻤـﺎن دﺧﺘـﺮ ﺑـﻪ وی
ﮔﻔﺖ او ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا دﺳﺖ ﺣﺠﺎران و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزان ﺧﺸﻦﺗﺮ از دﺳﺖ اﻃﺒـﺎء و ﻣﺤـﺼﻠﯿﻦ دﯾﮕـﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاط در ﻧﻮﺷﯿﺪن درﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﭼﻪ ﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳـﺖ
ﻧﺰاع در ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺨﻮد آﻣﺪم و ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ،درون ﺟﻮی آب ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮدم ﮐـﻪ ﺣﻠﻘـﮥ ﻧﻘـﺮه و
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺲ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ وﮔﻔﺘﻪ ﭘﺪرم را ﺑﯿﺎد آوردم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن زﯾﺎد ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺟﻮی آب ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﺑﺮد و در آﻧﺠﺎ دﺳﺖ و ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﮔﻞآﻟـﻮد ﺧـﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاط در ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﺣﺎﻟﯽ ﺧـﻮب ﻧﺪاﺷـﺘﻢ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻗﺴﻤﺖ اﻣﺮاض ﮔﻮش رﺳﺎﻧﯿﺪم زﯾﺮا در آن روز ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ در آن ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
در راﻫﺮو ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮاض ﮔﻮش ﺑﻮد ﻣﺮا دﯾﺪ و ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺎره و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺳﺮم اﻧـﺪاﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( آﯾﺎ ﺗﻮ دﯾﺸﺐ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻮدی؟ ﻣﻦ ﺳﺮم را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢﻫـﺎی ﺗـﻮ را ﺑﺒﯿـﻨﻢ ﻣـﻦ
ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دادم و ﺑﻌﺪ او زﺑﺎﻧﻢ را دﯾﺪ و ﻧﺒﻀﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ دﯾﺸﺐ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪهای و ﺑﺮای ﯾـﮏ ﻣﺤـﺼﻞ
داراﻟﺤﯿﺎت اﻓﺮاط در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا وی را از ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد.
و ﺗﻮ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﮐﺴﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از روی دل ﮐﺎر ﮐﻨﯽ و ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﺴﻬﻞ ﺑﺪﻫﻢ
ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪرون ﺗﻮ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ و آﺛﺎر آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد وﻟﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻮﺋﯽ )ﺑﺮای ﭼﻪ( زﯾﺮا در داراﻟﺤﯿـﺎت
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺳﺌﻮال )ﺑﺮای ﭼﻪ( ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻦ ﺗﺎ آن ﺷﺐ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮏ زن را ﺣﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ وﺟﻮد زن ،ﺑﺮای ﻣﺮد ،آن اﻧﺪازه ﻣﺎﯾﻪ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدم و در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻮن ﺑﻌـﻀﯽ از ﺑﯿﻤـﺎران
در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻤﺎ ﻣﺲ و ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻘﺮه ﻣﯿﺪادﻧﺪ .ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﻠﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﺷﺖ.
از آن ﺑﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎزل
ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯿﺮوم ،ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﻮری ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺷـﺪهام ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺑﻔﮑـﺮ اﯾـﺮاد ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﻢ.
در ﺧﻼل اﯾﻦ اﺣﻮال ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨﺎم )آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ( ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﻋﻬﺪه درﻣﺎن او ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ در
ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( روزی ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﻌﺒﺪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﺰاج او ﭘﺪﯾﺪار ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﮐﻪ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه و
ﻫﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا واﻗﻊ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﺪای ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺎﺳﻢ )اﯾﺸﺘﺎر( ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﻘـﺪر
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﯽ ﻧﻨﮓآور ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺼﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮد از ﺧﺪای ﻧﯿﻨـﻮا
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،آﻫﺴﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﻧﯿﻨﻮا وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﯾﮏ ﻋﺪه روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺶﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺠﻌﺪ دارﻧﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣـﺬﮐﻮر را
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﮐﻨـﺪ ،رﻧـﺞ
ﻣﯿﺒﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨـﺪ و ﻣـﺎ
ﻫﻤﻪ از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﯾﻢ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﺳﺮ ﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯽآﻣﺪ وﻟﯽ او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ و ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ )ﺑﺮای ﭼﻪ( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﻄـﻒ آﻣـﺪ و ﯾـﮏ روز ﺑﻤـﻦ ﮔﻔـﺖ
)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﭘﺪر ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺑﺰرگ و ﺷﺮﯾﻒ وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﭙﺎس دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺗﻮ و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺷﺮاﻓﺖ و ﺑﺮزﮔﯽ او ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ ﺑﮑﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳـﺮ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯿﺮود.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ
ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎء از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ
ﻣﻐﺰ او ﻋﯿﺐ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻐﺰ او ﻋﯿﺒﯽ داﺷﺖ ،ﻋﯿﺐ ﻣﻐﺰ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋﯿﺒـﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ
ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه درون ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺒﮏ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
در روزی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻪ ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮود و ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت آﻣﺪ و ﻣﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﯾـﮏ ﺟﻌﺒـﻪ
ﺳﯿﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿـﻞ
دارم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮوم ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺮ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮ اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ.
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﮑﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد از ﻃﺮف ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺑـﺰار
ﺟﺮاﺣﯽ او را ﺑﻮی ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻘﺮب او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﯿﺎﻗﺖ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮑﺎر ﻃﺒﯽ او ﺑﺸﻮد.
ﺑﻌﺪ )ﭘﺎﺗﻮر( از ﺟﻠﻮ و ﻣﻦ از ﻋﻘﺐ او وارد ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج و ﻣﻔﻠﻮﺟﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ از ﺳـﺮ ﻣﺠـﺮوح
ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻌﺪ از ورود ﺑĤﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﻋﺪهای را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮد و دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺟﻤﺠﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮای وی ﺳﻌﺎدت ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﻏﻼم ﺳﯿﺎه ﻗﻮی ﻫﯿﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳـﻨﮓ
ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﻋﻤﻞ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﯽدرﻧﮓ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﯾﺎک را وارد ﻋﺮوق آﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ درد را اﺣﺴﺎس ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﭽﺎﺑﮑﯽ ﺳﺮ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ را ﺗﺮاﺷﯿﺪم و ﺑﻌﺪ روی ﺳﺮﺷﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻨﺠﺮف و ﮐﻔﮏ ﻣﺎﻟﯿﺪم زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻞ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮد.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺑﺮﯾﺪ و ﭘﻮﺳﺖ را از دو ﻃﺮف دو ﺗﺎ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از دو ﻟﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺧﻮن ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ وﻟﯽ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺨﻮن ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ )ﭘﺎﺗﻮر( آﻟﺖ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺮ ﻓﺮو ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻧﻮک آﻟﺖ ﻗﺪری ﻓﺮو رﻓﺖ آﻧﺮا ﺑﮕﺮدش
در آورد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺪور از ﺳﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻣﻐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﻧﻈﺮی ﺑﻤﻐﺰ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و اﺳﺘﺨﻮان را در ﺟﺎی آن ﻧﻬﺎد و دو ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﻪ ﺗـﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮ را ﺑﺴﺖ .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﻮد رﻧﮓ ﺑﯿﻤﺎر ﭼﻮن ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻻﺷﻪ آن ﻣﺮد را ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ داراﻟﺤﯿﺎت و ﻋﺪهای از ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻦ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﺼﯿﻦ ﮔﻔﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﺟﻮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎورد زﯾﺮا دﺳﺖ ﻣﻦ ﻗﺪری ﻣﯿﻠﺮزد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای او آورد و وی ﻧﻮﺷﯿﺪ و رﻋﺸﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و آﻧﻮﻗﺖ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏـﻼم
را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و آﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰود وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ادوات ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﻮی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدم و وی ﺑﺪواً ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺷﮑﺎﻓﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪﺳﺘﻮر او ،دو ﻧﻔﺮ ،ﯾﮑﯽ در
ﻃﺮف راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در ﻃﺮف ﭼﭗ ﺟﻠﻮی ﺧﻮنرﯾﺰی را ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا )ﭘﺎﺗﻮر( ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎﯾﻦ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺟﺰﺋـﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ.
در داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺮدی ﺑﯿﺴﻮاد وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﺧﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ وﻟﯽ )ﭘﺎﺗﻮر( در
آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻤﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ او را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،از وی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﭘﺎﺗﻮر( اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ ﻏﻼم را ﺑﻤﻦ و دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن داد و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺘﺨﻮان ﺑـﺮ
اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﺳﻨﮓ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرد ﻣﺨﺼﻮص و اره آن ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺨﻮان و اﻃﺮاف آﻧﺮا ﻃﻮری از ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻘﺪر ﯾـﮏ
ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ از ﺳﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ و )ﭘﺎﺗﻮر( ﻣﻐﺰ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ را ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد ﺑﻬﻤﻪ ﻧﺸﺎن داد.
ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺧﻮن روی ﻣﻐﺰ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ و آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،روی ﻣﻐﺰ او ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ از روی ﻣﻐﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﻪ روی ﻣﻐﺰ اﻓﺘﺎده ﺑـﻮد
دور ﮐﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮد دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از روی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺎﻟـﺐﮔﯿـﺮی ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﭼﻮﺑﯽ روی اﺳﺘﺨﻮان زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ آن ﺻﺎف ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻟﺐ آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و درون ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺮه ﮔﺪاﺧﺘﻪ
رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺮه را در آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺳﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( دادﻧﺪ و )ﭘﺎﺗﻮر( آن ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ ﺑﻮد
روی آن ﺳﻮراخ ﺑﺰرگ ﻧﻬﺎد ،و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻃﺮاف وﺻﻞ ﮐﺮد و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را روی ﻧﻘﺮه ﮐﺸﯿﺪ و دوﺧﺖ و زﺧﻢ
را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻫﻮﺷﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ وی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮد را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدﻧﺪ و وی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻢ ﺣﺮف زد و ﻫـﻢ
دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد.
وﻗﺘﯽ ﻏﻼم را ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻤﺎ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﺎ ﺳﻪ روز دﯾﮕـﺮ ﻧﻤﯿـﺮد ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺮود و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤـﻮد و ﺑﻤـﻦ
ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﺰار ﻣﺮا در آﺗﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ
آﻣﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ )ﭘﺎﺗﻮر( را ﺷﺴﺘﻢ و در آﺗﺶ ﻧﻬﺎدم و ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و از داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﻌﺒﻪ
ﺟﺮاﺣﯽ او را ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدم در ﺗﺨﺖ روان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ داراﻟﺤﯿﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻧﺸـﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﺗﻔـﺎق ﻣـﺮدی ﮐـﻪ
ﺣﻀﻮر او ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﯿﺸﺪ راه ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
ﻏﻼمﻫﺎ ﺗﺨﺖروان را ﻃﻮری ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯿﺨﻮرد و ﻣﻦ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ ﻋﻨﻘﺮﯾـﺐ وارد
ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮﻋﻮن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﺎ ﺗﺨﺖ روان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﮑﻨﺎر رود ﻧﯿﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ و وارد زورق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪﯾﻢ و راه )ﺧﺎﻧﻪ ﻃـﻼ( ﯾﻌﻨـﯽ
ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑĤﻧﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ آﻧﻘﺪر ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ و زورقﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮبﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﺎﯾﻖﻫـﺎ و زورقﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آب ﻧﯿﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
ﻣﺮدم دﻫﺎن ﺑﺪﻫﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻣﺪ ،و ﻫﻤﻪ دﺳﺖﻫﺎ را ﺑﻌﻼﻣﺖ ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣـﯽﮔﺮﯾـﺴﺘﻨﺪ
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ وی زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺰرﮔﺎن و رﺟﺎل درﺑﺎری ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮ را ﺧﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﻫـﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎ را ﺑﻄﺮف ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن روی ﺗﺨﺖ ﺧـﻮاﺑﯽ دراز ﮐـﺸﯿﺪه ﮐـﻪ ﻣﺨﻤـﻞ زرﯾـﻦ دارد و
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺨﺖ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺘﻮرم ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻧﺪاﻣﺶ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺳﺮ را ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از ﮔﻮﺷﻪ دﻫﺎﻧﺶ آب ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺎ آن وﺿﻊ دﯾﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻘﺪری ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن در ﺑـﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤـﺎری و
ﻣﺮگ ،ﺑﺎ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻤﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮق ﻧﺪاﺷﺖ.
وﻟﯽ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﻃﺎق ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑﻮد و روی دﯾﻮار ﻋﮑﺲ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﻓﺮﻋﻮن در آن اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﺷـﯿﺮﻫﺎ ﺗﯿـﺮ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
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رﻧﮓﻫﺎی ﻃﻼﺋﯽ و ﻻﺟﻮردی و ﺳﺮخ روی دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﮐﻒ اﻃﺎق را ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﺷﻨﺎوری و ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻏﺎزﻫﺎ روی ﺑﺮﮐﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ دو دﺳﺖ را روی دو زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﮐﺮدﯾﻢ.
)ﭘﺎﺗﻮر( و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و وﺿﻊ او ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد وﻟﯽ رﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن را ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن از ﻣﺒـﺎدرت ﺑـĤﺧﺮﯾﻦ
ﻋﻼج ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ )ﭘﺎﺗﻮر( را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب آﺑﻨﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺸﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺰار ﮐﺎر را ﺑﺎو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ.
ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺎ ،اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮنرﯾﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺮش را
روی دو ﮐﻒ دﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺎم )ﺗﯽ ﺗﯽ( ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ!
ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﻗﻊ و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﮑﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻠﮑﻪ و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ او را ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ ﺑﺮﺳـﻢ
ﺳﻮﮔﻮاری دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻢ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪه وﻟﯽ از ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖﺗﺮ ﺑﻮد و زﻧﺨﯽ
ﻋﺮﯾﺾ وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻪای ﻓﺮو رﻓﺘﻪ داﺷﺖ و او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺮش ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﭼﻮن ﻋﮑﺲ او را در ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( دﯾﺪم از اﯾﻦ وﺿﻊ اﻃﻼع داﺷﺘﻢ.
در ﺧﺼﻮص )ﺗﯽ ﺗﯽ( ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ،ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ زﻧﯽ ﺑﻮد ﻓﺮﺑﻪ و ﮔﻨﺪمﮔﻮن ﺗﯿﺮه ،ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﯾﮑـﯽ
از زنﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺎس ﺑﻮده ،و ﺑﻬﯿﻤﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ اﺟﺪاد او در اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ از رﯾﺰش ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ! دو ﻗﺪم ﻋﻘﺐ رﻓﺖ.
آن ﻣﺮد ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﯽ و ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎﻣﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼع از ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧـﻮد ﻣـﺎﻧﻊ از
رﯾﺰش ﺧﻮن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ او را در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮنرﯾﺰی زﺧﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨـﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ رﯾﺰش ﺧﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺟﻮد او ،ﯾﮏ ﻧﻮع
ﺑﻮی ﮐﺮﯾﻪ و زﻧﻨﺪه و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ راﯾﺤﻪ ﺑﻘﺪری ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر او را ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮی ﻣﺰﺑﻮر ،از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮﻓﺖ و
ﺑﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﺳﺮ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﻓﺖ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻮن ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﺪن او ﺳﺒﺐ وﻗﻌﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻮی او ﺟﻠﻮی ﺧﻮنرﯾﺰی را ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺮ ﺧﺪا را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدم ﺳﺮ او را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺸﻮدن ﺳﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻔـﺖ
ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮن ﺧﺪا ﺑﯿﻢ ﻧﺪارم و ﺧﻮد ﺳﺮش را ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارم.
ﭼﻮن اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و )ﭘﺎﺗﻮر( ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی ﺻﺪای ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ و اﮔـﺮ
ﻫﻢ ﺑﺸﻨﻮد ﻗﺪرت ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺪارد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎنﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﺎرد ﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺷـﮑﺎﻓﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و در زورق زرﯾﻦ )آﻣﻮن( ،ﭘـﺪرش ﺟـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن از آﻓﺘﺎب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑĤﻓﺘﺎب رﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺎم او ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ...ای ﻣﺮد ﻣﺘﻌﻔﻦ ...ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ .ﭼﺮا
ﻧﻤﯽآﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
ﺟﻤﻼت اﺧﯿﺮ از ﻃﺮف )ﭘﺎﺗﻮر( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ اﯾﺮاد ﺷﺪ زﯾﺮا )ﭘﺎﺗﻮر( ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐـﻪ از
ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮن ﻣﯿﺮﯾﺰد و ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد.
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ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد از ﺗﺮس ﻣﻠﮑﻪ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ داده و وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب و ﺳﺮ
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ وی ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺧﻮن ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ روی ﺑﺪن ﻣﻠﮑﻪ رﯾﺨﺘـﻪ ﺑـﻮد
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻮﺋﯽ ﮐﺮﯾﻪ از ﺑﺪن آن ﻣﺮد در اﻃﺎق ﭘﯿﭽﯿﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻌﺪ از وﻗﻌﻪ ﺧﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ او ،ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺣﻮاس آﻧﻬﺎ را ﭘﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺣﺶ و ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻢ ،ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑĤﺳﻤﺎن رﻓﺖ از ﻃﺮف )آﻣﻮن( ﻣﻮرد ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و )آﻣﻮن( او را ﻣﻮرد ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داد ﺑﻠﮑـﻪ وی
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ )آﺗﻮن( ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم و ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ )آﺗﻮن( ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺣﻖ ﻣﯿـﺪادم
ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارد زﯾﺮا ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪای ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﮐﯿﺴﺖ در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﺎﻣﯽ ﺧـﺪاﯾﺎن را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﻪ را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و )ﭘﺎﺗﻮر( ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ او را ﻫﻢ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯿﺪاد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤـﻮد و ﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ
اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف دو ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻃﻮل داﺷﺖ از ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ.
ﻣﻦ و )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻐﺰ او ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ و ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﺮاغ را اﯾﻦ ﻃﺮف ﻧﮕﺎﻫﺪار ﮐﻪ ﻣﻦ درون ﺳﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﺮاغ را ﻃﻮری ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷـﺘﻢ ﮐـﻪ روﺷـﻨﺎﺋﯽ آن
ﺑﺪاﺧﻞ ﺳﺮ ﺑﺘﺎﺑﺪ و )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮدهام و دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ ﮐـﺎری ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
)آﺗﻮن( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ،ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﺮدهاﯾﻢ.
آﻧﮕﺎه اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ را آﻫﺴﺘﻪ در ﺟﺎی آن ﻧﻬﺎد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮش ﺑﻮد ﻗﺪری ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( زﺧﻢ را ﺑﺴﺖ ﺑﻤﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﺎن اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ و وی ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ زﻧـﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ
وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮد) .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ )ﭘﺎﺗﻮر( وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻮت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ﻫـﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ او اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﻮی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ زﯾﺮا در ﻣﺼﺮ ﻣﺮدم روز و ﺷﺐ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻣـﺮگ
آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺮده ﯾﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮد ﺑﻠﺮزه در ﻧﻤﯽآﻣﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
آﻧﮕﺎه )ﭘﺎﺗﻮر( دﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺰا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدم و در آﺗﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻢ
و ﺑﻌﺪ از ﺗﻄﻬﯿﺮ در ﺟﻌﺒﻪ ﺟﺎ دادم.
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻣﺎ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و ﻣﺎ از اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن در آن ﺧﻮاﺑﯿـﺪه ﺑـﻮد
ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎﻃﺎق دﯾﮕﺮ رﻓﺘﯿﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا آوردﻧﺪ و ﻏﻼﻣﯽ روی دﺳﺖ ﻣﺎ آب رﯾﺨﺖ.
ﻣﻦ از )ﭘﺎﺗﻮر( ﺳﺌﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺪای )آﺗﻮن( اﺳﺖ ﻧﻪ )آﻣﻮن(.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از آﻏﺎز ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ )آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ( ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﺳﺮ او را ﺷﮑﺎﻓﺘﯿﻢ روزی ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪای )آﺗﻮن( ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺪا ﯾﮏ ﻣﻌﺒـﺪ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺪم در آن ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺮدی اﺳـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ
)آﻣﯽ( و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ و زن او ،ﭘﺮﺳﺘﺎر وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﮏ وی را دﯾﺪی ﺷﯿﺮ آن زن را ﺧﻮرده و آﻣﯽ دارای
دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﺳﻢ )ﻧﻔﺮ ﺗﯽ ﺗﯽ( و ﭼﻮن اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻫﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر روزی ﺧﻮاﻫﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .اﯾـﻦ اﺳـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و )ﻧﻔﺮ ﺗﯽ ﺗﯽ( ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد )ﭘﺎﺗﻮر( از اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺧﻮاﻫﺮ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی زوﺟﻪ او ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا در ﻣﺼﺮ ازدواج ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ای )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐـﻪ ﻏـﺬا ﺑﺨـﻮرد و
ﺑﻨﻮﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎو ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺮﻣﺮدان ﺣﺮف زدن را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ.
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ﻣﻦ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺮار زﯾﺎد در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﮑﺮ اﻓﺘﺎدهای ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻫﻤﮥ زنﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻤﻮاره دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺰاﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﺴﺮ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدهام )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﺮش را ﺷـﮑﺎﻓﺘﯿﻢ در ﺟـﻮاﻧﯽ ﺧـﻮد ﺑـﯿﺶ از
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺷﯿﺮ و ﮔﺎو ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان ﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻗﻮی ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﺮ ﻣـﯽﺑـﺮد
ﻣﻌﻬﺬا از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ ،ﻏﯿﺮ از دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻣﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ آورد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن وﻟﯿﻌﻬﺪ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
را ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی ﻣﯿﺪاﻧﯽ؟
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺰ دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾـﻦ ﻣـﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﭘﺴﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ او را ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑـﺪﻧﯿﺎ ﻣـﯽآﻣـﺪ ،ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﭼﺸﻤﮑﯽ زد و ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ای )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﻋﺘﻨﺎء ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از رﺋﻮفﺗـﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ
زنﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﻦ از ﺧﻮردن اﻏﺬﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮدم ﭼﻮن ذاﺋﻘﻪ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ آن
ﻏﺬاﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺒﺦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ از ﻏﺬاﻫﺎی داراﻟﺤﯿﺎت اﺳﺖ.
ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮ و ﻣﺮا از ﮐﺎخ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ ،زﯾﺮا آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮﭼﻪ دل را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎﻫـﺎ را ﻣـﺴﺖ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺑﯿﻔﺘﻢ.
ﻣﻦ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و از ﮐﺎخ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدم و وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎرج رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮ در ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ،آﺳـﻤﺎن را
روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻋﺎدی ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدم ،در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻃﺮب ﻣﯿﮑﺮدم و ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ زن ﺑـﻮد و ﮔﻔـﺘﻢ
)ﭘﺎﺗﻮر( ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﺎﺷﯽ ﯾﮏ زن را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم و او را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻢ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺟﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر روزاﻧﻪ او ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻔﮑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ وﻟﯽ ﻋﺸﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﯽ؟ ...ﭘﺲ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺮا ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؟
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮ را ﺑﻄﺮف آن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺰن داری زﯾﺮا ﻣﺮد ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﻧـﯽ ﺟـﻮان را
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و او را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن زن ،ﺧﻮاﻫﺮ او ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑĤن ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ﺑـﻮده ﭼﻨـﯿﻦ
ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ زﻧﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن زن ﺧﻮاﻫﺮ او ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑـﯿﺶ از ﺳـﺎﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮاﻫﺮ وی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد دﭼﺎر اﻧﺪوه ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﻢ )ﭘﺎﺗﻮر( آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪهای؟
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺮا وادرا ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺳﻮزان ﮐﻪ در ﺳﺮت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮد زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨـﯽ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺑﺨﺎرﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﯾﺖ .زﯾﺮا ﻋﺸﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎم ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ زن و
ﻣﺮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻫﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﮐﻪ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد اﺑﺮاز ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﺮ و در اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ
ﺑﺨﻮاﺑﺎن و ﺗﻮ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن اﻃﺎق ﺑﺨﻮاب زﯾﺮا ﻣﺎ اﻣﺸﺐ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺧﺮوج ﭘﺮﻧـﺪه را از
ﺑﯿﻨﯽ او ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﭘﺎﺗﻮر( از ﻣﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﻞ ﺑﮕﻮﺋﯽ )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ؟
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ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ زﯾﺮا در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ ﭘﺮﻧﺪه از ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ،ﻗﺒﻞ از ورود ﺑـﻪ داراﻟﺤﯿـﺎت و ﺑﻌـﺪ از
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ و ﺑﻌﻼوه ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐـﻪ
در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﻢ ﺷﮑﻢ زن ،در دورهی ﺑﺎرداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﺟﺰ ﺷﮑﻢ زن ،ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ در ﺑﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و در آﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ از راه ﺑﯿﻨﯽ او ﺧﺎرج ﺷﻮد.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ای )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﺮادﮔﯿﺮیﻫﺎ ،ﺗﺮﻗﯿﺎت ﺗﻮ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﺑﺎز از اﯾﻦ
اﯾﺮادﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺸﺪهای و ﺑﺪان ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ از ﺑﯿﻨـﯽ
او ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه روح اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ )ﭘﺎﺗﻮر( ﭼﺸﻤﮑﯽ ﺑﻤﻦ زد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺸﻮی و ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺮدم را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨـﯽ و اﮐﺜـﺮ ﺑﯿﻤـﺎران
ﺧﻮد را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و از اﯾﻦ راه ﺛﺮوت ﮔﺰاف و ﻏﻼﻣﺎن زﯾﺎد و ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوری و در ﻃﺒﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﺮت ﺷﻮی و ﻫﺮ ﺷﺐ
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ از ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎرج ﻣﯿﮕـﺮدد .دﯾﮕـﺮان
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن و ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد
وﻟﯽ آﻧﻬﺎ زر وﺳﯿﻢ و ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ زﯾﺒﺎ و ﻏﻠﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻗﺒـﻮل دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ از ﯾﺒﻨﯽ وی ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﺮدا در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺘﻮ زدهام ﻣﻦ اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﺑﻬﺘﺎن
ﻣﯿﺰﻧﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺠﺮم ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ و اﺳـﺘﺎد داراﻟﺤﯿـﺎت از
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺰر و ﺳﯿﻢ و ﻏـﺬا
و زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ دارﻧﺪ.
ﺑﯿﺎ ای )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( و ﻣﺮا ﺑﻐﻞ ﮐﻦ و ﺑﺎﻃﺎﻗﻢ ﺑﺒﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاب زﯾﺮا در ﺑﺎﻣﺪاد ﻓﺮدا ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧـﺮوج ﭘﺮﻧـﺪه از
ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﯽ او ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﭙﺮواز در آﻣﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ.
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻏﻼم ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮد را ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد را ﮐـﻪ ﺳـﺒﮏ وزن
ﺑﻮد در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮدم و در اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪم.
وﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ زﯾﺮا ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاب ﺑﺮوم و از ﮐﺎخ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺼﺮ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ ،درون
ﮔﻞﻫﺎ ،اﯾﺴﺘﺎدم و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﻮی ﮔﻠﻬـﺎ را اﺳﺘـﺸﻤﺎم
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺑﯿﺎد آن زن زﯾﺒﺎ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ روزی ﺑﺪاراﻟﺤﯿﺎت آﻣﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎﺳﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮوم وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن زن ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ در آن ﺷﺐ آرزوی آن زن را در دل ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪم و ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯿĤﻣـﺪ ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﮐﺠﺎﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺎﻧﻪاش ﻣﯽرﻓﺘﻢ.
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮ و ﺻﺮع او
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﮔﻞﻫﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و وی ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻢ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺸﺎﻫﺪۀ آن ﻣﺮد ﺟﻮان ،در آﻧﺠﺎ ﺣﯿﺮت و وﺣﺸﺖ ﻧﻤﻮدم و دو دﺳـﺖ را
روی زاﻧﻮﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺧﻢ ﺷﺪم.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ رﮐﻮع ﻧﻤﺎﺋﯽ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻧﯿـﺴﺘﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ،در اﻃﺎق ﭘﺪرم ،ﺑﺎﯾﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﭘﯿﺮ ﮐﺎرد و ﭼﮑﺶ ﻣﯿﺪادی؟
ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﻣﯿﻤﻮن ﭘﯿﺮ ﺣﯿﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﻣﯿﻤﻮن ﭘﯿﺮ اﯾﻦ )ﭘﺎﺗﻮر( اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ،ﺳﺮ ﭘﺪرم را ﺷﮑﺎﻓﺖ و اﯾﻦ اﺳﻢ را ﻣﺎدرم روی او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ و او ،ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺪرم ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪم ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ و او ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﺳﺮﺷـﮑﺎف وی را ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻤﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم ﭼﺮا آن ﻣﺮد ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻫـﻢ
ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺎرد و ﭼﮑﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﯿﮕﻨﺎه اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﮐـﻪ وی
اﺛﺮی در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺪارد.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺪا ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑـﻪ در ﺧـﺎرج از
ﮐﺎخ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻇﻬﻮر ﺧﺪا ،ﺑﺪن ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺪاﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑﻤـﻦ ﮐﻤـﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﭼﻮن ﺗﻮ را در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪام و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮم ...ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻮان ﺑﺮوم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐـﺎخ ﺑﺎﺷـﯿﻢ وﻟـﯽ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ا ﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ وﻟﯿﻌﻬﺪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﻨﻢ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮوم.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﻟﻨﮓ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ راﻧﻬﺎی او دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ وی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ
ﻗﺪمﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ راه ﻣﯽرود.
وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺮق آن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر رود ﺑﻮد
ﮔﺸﻮد و ﻣﻦ و او در ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﭘﺎرو زدم .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑĤن ﻃﺮف رود رﺳﯿﺪﯾﻢ وﻟﯿﻌﻬـﺪ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﻗـﺎﯾﻖ را ﺑﺒﻨـﺪد
ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﻘﺐ او ﺑﺪوم و ﺑﺪﻧﻢ ﻋﺮق ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ﺑﺎﻏﻬﺎی آن در ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻪ ﮐﻮه ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق ،ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﻃﺒﺲ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد و ﺻﺪاﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯿﺸﺪ ﺟﻮان روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮ
ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺣﯿﺮان ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ او را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺎﻧﮓ زد )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺧﺪا آﻣﺪ و دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳـﺖ
ﻣﻦ ﻣﯽﻟﺮزد.
ﻣﻦ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿĤﻣﺪ ﻫﯿﺠﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ و روی ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﺑﺮ ﺧـﻮد ﭘﯿﭽﯿـﺪ و
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎل او وﺣﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪم زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧـﻮع
ﻣﺮض را در داراﻟﺤﯿﺎت دﯾﺪه ﺑﻮدم.

۳۶ 36

وﻗﺘﯽ اﺷﺨﺎص ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺮض ﺻﺮع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﺪانﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﺬا ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﻻی
دو ردﯾﻒ دﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﻦ در آﺟﺎ ﭼﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻻی دﻧﺪاﻧﻬﺎی او ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ و
ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﻨﮓ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻻی دﻧﺪاﻧﻬﺎی او ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن او ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
آﻧﮕﺎه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ وی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺑﺪﻧﺶ ﮐﺮدم و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺎﻟﺶ ﺑـﺪن او ﺑـﻮدم،
ﯾﮏ ﻗﻮش ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ دارد ﺑـﺮ ﺳـﺮ
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ در اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮده ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮش اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻮاﻧﯽ زﯾﺒـﺎ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺰهای در
دﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻘﺪری آن ﭘﺴﺮ ﺟﻮان زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ او رﮐﻮع ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪای وﻟﯿﻌﻬﺪ اوﺳﺖ.
ﺟﻮان ﺑﺎ ﻟﻬﺠﮥ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺼﺮ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻮان را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﮐﻦ و اﮔﺮ راﻫﺰن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻗﻮش ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد ﻓﺮود آﻣـﺪ و روی ﺷـﺎﻧﻪ آن
ﺟﻮان ﻧﺸﺴﺖ و ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺴﺮ ﯾﮏ زن و ﻣﺮد ﭘﻨﯿﺮﺳﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻂ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم
و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ روزی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﯽروم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﮐـﻨﻢ
زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪهام ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺎﺧﻮش اﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﺧﻮش اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ دارد ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ او از اﯾﻦ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ...ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ او ﻣﺮگآور ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ واﻧﺴﺎن در ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺤﺎل آﻣﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮودت ﺻﺒﺢ ﺑﻠﺮزه اﻓﺘﺎد و ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺪ و روی وﻟﯿﻌﻬﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ اﮐﻨـﻮن
ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ او را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد و در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ روان ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و او را در ﺗﺨـﺖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ و او را ﺑﺸﻬﺮ ﺑﺒﺮم.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻧﺸﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ را ﺑﺎو ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟـﻮان ﺟـﺰء
ﺗﻮاﻧﮕﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن او ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﺳﺖﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻟﻄﯿﻒ دارد و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ دارای
دﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﺷﻐﻞ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ و ﻃﺒﺎﺑﺖ را در داراﻟﺤﯿﺎت در ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( در ﻃﺒﺲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪام.
ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﮔﻔﺖ ﻻﺑﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان را آوردهای ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ وی را ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯽ ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎو ﻟﺒﺎس
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی ،زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ در ﺻﺤﺮا ﻫﻮا ﺳﺮد ﻣﯿﺸﻮد.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻟﺒﺎس و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻟﺮز اﻓﺘﺎد و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺟﻮان ﻣﺰﺑﻮر را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ و از
او ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای )آﺗﻮن( ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهای؟
ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ...وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای )آﺗﻮن( را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد او را دﯾـﺪم و
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﺗﻮ را ﺑﻨﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺸﺐ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﻮم و ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮن درآﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از
ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب دﯾﺪم ﻗﻮش ﻣﻦ ﺑﺠﻠﻮ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ
آﻣﺪم ﺷﻤﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪم.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﯿﺰه ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪای؟
ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺰه از ﻣﻔﺮغ اﺳﺖ و ﻣﻦ آﻣﺪهام ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮﻋﻮن رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻨﻢ.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻔﺮت دارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﮔﻔـﺖ ﻣـﻦ ﻋﻘﯿـﺪهای ﺑـﺮ
ﺧﻼف ﺗﻮ دارم و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﻬﺎ را ﻗﻮی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮن را دوﺳﺖ دارﻧـﺪ
زﯾﺮا ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺧﻮن ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺎ روزﯾﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻮنرﯾﺰی اداﻣﻪ دارد.
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وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻪ
ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺟﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻻزﻣﮥ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻠـﺖﻫـﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا او )آﺗﻮن( اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻄﺮف ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺷـﺎره
ﻧﻤﻮده و اﻓﺰود ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎو ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﮑﻞ او را ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ از او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهام و ﺑﺎو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ او دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺣﻖ داﺷـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ او را ﺑـﻪ ﺻـﺤﺮا
آوردﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ او دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎل ﺻﺮع ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ وی دﯾـﺪه از
او اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺧﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارد ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ وﻟﯿﻌﻬﺪ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺻﺮع ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد از دو ﻃﺮف ،ﺑﺎزوﻫﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻗﻮش ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ روان و ﻋﺪهای از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و از
روی ﺣﺪس و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن )آﻣﯽ( ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ )آﻣﯽ( ﺑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ داد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻓﺮﻋﻮن )آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ( ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎو ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎن
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﯾﮏ ﮐﻼه ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ) .ﮐﻼه در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﻢ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎج ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻓﺮدوﺳـﯽ در ﺷـﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در
ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ ﮐﺮده و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺨﺖ و ﮐﻼه ﻧﻤﻮده ﻧﺸﺎن داده ﻣﻨﻈﻮر او از ﮐﻼه ﻏﯿـﺮ ﺗـﺎج
ﻧﯿﺴﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
)آﻣﯽ( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( آﯾﺎ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮد او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﺪه وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑـﺎو ﻧﺮﺳـﺪ و وی را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻣـﯽﮐـﺮدم
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﻣﺮا داﻧﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
)آﻣﯽ( ﮔﻔﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺪاﻧﻢ و از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮم و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺮض ﺻﺮع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮض ﺑـﺎو
رو ﻣﯽآورد ﻋﺰﻟﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ او را ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺻﺮع وﻟﯿﻌﻬﺪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از دﻫﺎن ﮐﻒ ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤورد .و ﺷﺐ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧـﺮوج از
ﮐﺎخ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ و ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷـﯽ ﮐـﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒـﺪ
)آﻣﻮن( ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﺋﯽ زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺸﻮد او را در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ )آﺗﻮن( ﻣﯽﺑﺎﺷـﻢ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭘﯿﺮو دو ﺧﺪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻮ ﺑﯿﺮو ن ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻃﺒﯿﺐ از او ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ وی دﭼﺎر ﺑﻪ ﺻﺮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻄﺮف ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﺎ ﺑﺮﺧـﻮرد ﮐـﺮد و
ﯾﮏ ﻗﻮش ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﭘﺮواز ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ روی ﺷﺎﻧﻪ او ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
)آﻣﯽ( ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ دﭼﺎر ﻣﺮض ﺻﺮع ﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻣﻨﻈﺮۀ ﺑﯿﻤﺎری او را دﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻮان را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺻﺮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﻣﺮوز در ﺻﺤﺮا ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ ﺧﻮد را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺮ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ وی از ﺑـﺮودت ﻧﻠـﺮزد و
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده و ﻋﻘﻠﺶ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺻﺮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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)آﻣﯽ( آن ﺟﻮان را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮐﺮدهای و اﯾﻦ ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼ ﭘﺎداش ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف )آﻣﯽ( ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ ﺑﺴﻮی او اﻧﺪاﺧﺖ وﻟﯽ ﺟﻮان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻠﻘﻪ را ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻃﻼ روی ﺧﺎک اﻓﺘﺎد.
)آﻣﯽ( ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻃﻼﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟
ﻣﺮد ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از ﻓﺮﻋﻮن اﻣﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻧﻪ از دﯾﮕﺮان و ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن
ﮐﻼه ﺑﺮ ﺳﺮ دارد و اﻣﺮوز ﻗﻮش ﻣﺮا ﺑﻄﺮف او رﻫﺒﺮی ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه ﺟﻮان ﺑﻄﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺧـﻮد را
وارد ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﺎﯾﻢ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮی.
ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮان ﮔﻔﺖ آری ،ﻣﻦ ﺗﻮ را وارد ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﺑـﺪﻫﯽ زﯾـﺮا
ﻣﻦ از ﻧﯿﺰه ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی اﺳﺖ ﻧﻔﺮت دارم و ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺪاﻧﻢ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ )آﺗﻮن( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮد ﺟﻮان ﻧﯿﺰه را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن داد و آﻧﻮﻗﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮار ﺗﺨﺖ روان ﺷﺪ و ﻣﺎ ﭘﯿﺎده ﻋﻘﺐ وی ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿـﻞ
رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺳﻮار زورق ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻢ.
ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﮐﺎخ ﺷﺪ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﻧﺰد ﻣﻠﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدرش رﻓﺖ.
ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﮑﺠﺎ ﺑﺮوم؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎش و ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮر ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن در روزﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﻐﻞ ﺗﻮ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎرﻧﺪ و اﮔـﺮ وی ﺗـﻮ را ﻧﺒﯿﻨـﺪ ﻫﺮﮔـﺰ ﺑﺨـﺎﻃﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻮان ﻧﯿﺰهدار ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺼﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ اﺿﻄﺮاب داری ،ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾـﺪ
ﻣﺎ از ﺧﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠـﻮ ﻫـﺴﺘﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎن دارد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم و ﻧﯿـﺰه
ﺧﻮد را از ﻏﻼم ﻣﯿﮕﯿﺮم.
ﮔﻔﺘﻢ اﺳﻢ ﻣﻦ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( اﺳﺖ و در داراﻟﺤﯿﺎت واﻗﻊ در ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮم و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری داﺷﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ.
ﻣﻦ از آن ﺟﻮان ﺟﺪا ﺷﺪم و ﺑﻄﺮف اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺷﺐ ﻗﺒﻞ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد رﻓـﺘﻢ و او ﺑﻤﺤـﺾ آﻧﮑـﻪ ﻣـﺮا دﯾـﺪ زﺑـﺎن
ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮ ﺷﺪهای.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺧﻄﺎی ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻮت ﻣﯿﮑﺮد ﺗﻮ از ﮐﺎخ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯽ و ﺷﺐ را در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺬراﻧﯿﺪی و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮدی ﮐﺴﯽ ﻣﺮا از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻧﮑﺮد و ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺧﺮوج
ﭘﺮﻧﺪه را از ﺑﯿﻨﯽ او ﻧﺪﯾﺪم.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻤﻦ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮوم و آﻧﻮﻗﺖ ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌـﻪ
را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮای او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم.
)ﭘﺎﺗﻮر( وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ )آﻣﻮن( زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ او دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣـﺮض
ﺻﺮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺮض ﺑﺎو ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯿﺸﻮد.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺮوع و دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ درﺳﺖ ﻧﺪارد و زود آﻟـﺖ دﺳـﺖ دﯾﮕـﺮان
ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮوع ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﻃﺮف ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد او ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻣﺎ اﺟﺮاء ﺷﻮد زﯾﺮا ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺸﻮدن ﺳﺮ ﻓﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دراﯾﻦ ﮐﺎر دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻟﺮزﯾﺪم وﻟﯽ )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﺎز ﺑﻤﻦ ﭼﺸﻤﮏ زد ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن
اﺟﺮاء ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺮم ،ﻣﺤﺘﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻬﻞﮔﺎﻧـﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را روی آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ )ﭘﺎﺗﻮر(
و دﯾﮕﺮی ﻣﻦ و ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﯿﺸﺪ.
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ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ وارد ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺳﺮﺑﺎزان راهﻫﺎی ﺧﺮوج را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺟﻼد وارد ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ.
ﺟﻮان ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ و )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺪون دﻧﺪان ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣـﺎدر ﺗـﻮ
زﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻓﻮت ﮐﺮد.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ اول اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻫﻼک ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺎدرش در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او آﺑﮕﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ورود وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ آن ﺣﺮف ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼد زاﻧﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد و ﺟﻼد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐـﻪ ﺳـﺮخ
رﻧﮓ ﺑﻮد ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورد و آﻫﺴﺘﻪ روی ﮔﺮدن آن ﻣﺮد ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ او ﺻﺪﻣﻪای ﺑĤن ﻣﺮد ﻧﺰد آن ﻣﺮد از ﻫﻮش رﻓﺖ.
ﺟﻼد ﺑﺴﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺖ آن ﻣﺮد را از ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﮐﻨﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از او ﻣﻦ زاﻧﻮ زدم و ﺟﻼد ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧـﻮد را روی ﮔـﺮدن
ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﺧﻢ و آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ )ﭘﺎﺗﻮر( رﺳﯿﺪ ،ﺟﻼد ﺑﻬﻤﯿﻦ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را روی ﺳﺮش ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺰد ﻣﺎ را ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺎ را از اﻃﺎق ﻗﺎﺿﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدﻧـﺪ وﻟـﯽ ﻫﺮﭼـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن ﻣﺮد را ﮐﻪ از ﺣﺎل رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻬﻮش ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ وی ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ آن ﻣﺮد ﭼﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ وی از ﺗﺮس ﻣﺮگ ﻣﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﻧﺎدان ﺑﻮد ﻣﻦ از ﻣﺮگ او ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪم زﯾﺮا ﺛﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از او در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﺮدم
ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺳﺒﺐ وﻗﻔﮥ ﺧﻮن ﮔﺮدد.
ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( ﯾﮏ ﻗﻼده ﻃﻼ و ﺑﻤﻦ ﯾﮏ ﻗﻼده ﻧﻘﺮه داد ﮐﻪ از ﮔﺮدن ﻣﺎ آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎن ﺷﺪﯾﻢ و
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ رﮐﻮع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﺎدان ﺑﻤﻦ ﺗﻤﻠﻖ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﺮﻋﻮن از ﻃﺮف )ﭘﺎﺗﻮر( ﺑﻤﻦ واﮔﺬار ﺷﺪ و وی ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ اول اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ از ﻣﻐﺰ او ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣـﺮگ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﯽ او ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻄﺮف ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﭘﺎﺗﻮر( اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻮت ﮐﺮد ﻫﻨﻮز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻧﮑﺮده ﺑﻮد )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ اﺑﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﯿـﺸﻪ
ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻓﻖ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد
و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﻔﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ )ﭘﺎﺗﻮر( وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺧﻮب
ﻧﻮﺷﺘﻪای و ﺑﻌﺪ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد روز ﻫﺮ روز در ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
در آن ﻫﻔﺘﺎد روز ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮﻋﻮن در داراﻟﻤﻤﺎت ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﻣﯿﺸﺪ و آن را ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﺗﻤـﺎم
دﮐﻪﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻣﻨﺎزل ﻋﯿﺶ ﻃﺒﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﻋﺪام اﻃﺒﺎء ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻗـﺎﻧﻮن را
ﺑﻪ اﺟﺮاء ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم دﮐﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﯿﺶ دارای دو در ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم از درب ﻋﻘـﺐ وارد اﯾـﻦ اﻣـﺎﮐﻦ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ در داراﻟﻤﻤﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ ﮐـﻪ دوره ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﻣـﻦ در
داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮم.
داراﻟﺤﯿﺎت دارای ﭼﻬﺎرده رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧـﺸﻨﻮدی از
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﺎ ﻗﻼده ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻤﻦ داده ﺑﻮد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﻏﻼﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑـﻪ
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ اﺑﺘﯿﺎع ﻧﻤﻮدم و او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﮐﻮر ﺑﻮد و ارﺑﺎﺑﻢ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ داد و ﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮد.
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از )ﺗﻮﺗﻤﺲ( رﻓﯿﻖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﺪ و او ﺧﺪای ﻃﺐ را روی دﯾﻮار اﻃـﺎق ﻣـﻦ
ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﮑﻞ ﻣﺮا ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد و ﺧﺪای ﻃﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ و ﺣﺎذقﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻃﺒﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻨﺪ روز در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻘﺮاء ﺷﺪم
ﯾﮏ روز ﮐﻪ در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﺑﻮدم و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن درﺑﺎر وارد ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﮐﯿـﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ وی ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ را )ﭘﺎﺗﻮر( اﺣﻀﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم )ﭘﺎﺗﻮر( ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ وی در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدم آﯾﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼـﻪ ﮐـﺎر دارد
وی ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ درﺑﺎر رﻓﺘﻢ و )ﭘﺎﺗﻮر( را ﯾﺎﻓﺘﻢ و او ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻮدﯾﻢ ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺳﺎﺑﻖ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﻬﯿﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا اﮐﻨﻮن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﺎر زدهاﻧﺪ.
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ دارد و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ دراﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﺑﺘﻮ واﮔﺬار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
)ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ )داراﻟﻤﻤﺎت( ﺑﺮوی و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺒﺮی زﯾﺮا ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮ در آﻧﺠـﺎ ﺑـﯿﺶ از
ﭘﺎﻧﺰده روز ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و در اﯾﻨﻤﺪت ﺗﻮ ﻧﺎﻇﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﻏﻼم ﺧﻮد را ﺑﺒﺮم ﯾﺎ ﻧﻪ؟ )ﭘﺎﺗﻮر( ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮدن ﻏﻼم ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﯽ زﯾﺮا او ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﺰﺷـﮏ ﻧﯿـﺴﺖ و از
دﯾﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ در )داراﻟﻤﻤﺎت( ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ دﯾﺪهام.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ آﻧﺮا از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻃﺒﺎی ﻣﺼﺮ ،ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه را ﺟﺰء ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻋﻤﻠﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ )داراﻟﻤﻤﺎت( رﻓﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﺮدم و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎی
ﻣﺼﺮ ،ﺗﺨﺼﺺ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ از داﻧﺸﮑﺪه داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻃﺒﺎء از روی ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دوره ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ و داراﻟﺤﯿـﺎت را
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻃﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻃﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ داراﻟﻤﻤﺎت رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪم ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻬـﺬا ﺗﺨـﺼﺺ
آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺪن از ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﺑﯿﺸﺮ اﺳﺖ) .ﭼﻮن ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب در
ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ،ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﺴﺪ دو ﺗﻦ از ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد در
داراﻟﻤﻤﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،اﺳﻠﻮب ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐـﺮدن
)در درﺟﮥ اول( ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن و روﺳﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اول ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺳﯿﻨﻪ و ﺷـﮑﻢ و ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﺑـﻮد
ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﺗﺨﻢ ﭼﺸﻤﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤوردﻧﺪ )ﭼﻮن ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﺸﺪ( و ﺟﺴﺪ را ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ روز در آب ﻧﻤـﮏ ﻏﻠـﯿﻆ
ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ را از آب ﺧﺎرج ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺑﺪن و ﭼﺸﻢ را از ﻧﻄﺮون )ﮐﺮﺑﻨﺎت دوﺳﺪﯾﻮم ﻫﯿﺪارﺗـﻪ(
ﭘﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎر اﻣﺮوزی ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺮﯾﺮ )ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدن( ﭼﺎپ ﻓﺮاﻧـﺴﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎران ﻣﺼﺮی روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮐﺮﭼﮏ ﯾﺎ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮐﻨﺠﺪ را ﺑﺮ )ﻧﻄﺮون( ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ و آﻧﮕـﺎه ﺟـﺴﺪ را دی
ﯾﮏ اﻃﺎق ﮔﺮم ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ آن ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﮐﻪ روی آن ﻣﻮﻣﯿـﺎ )ﻗﯿـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ( ﻣﺎﻟﯿـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺳﺮاﭘﺎی ﺟﺴﺪ را ﻧﻮارﭘﯿﭻ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻧﻮار ﺑﺮ ﺟﺴﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن و روﺳﺎی ﻣﻌﺎﺑﺪ و اﻏﻨﯿﺎء را در ﻫﻔـﺖ
ﻻﯾﻪ ﻧﻮارﭘﻬﻦ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺟﺴﺪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه از داراﻟﻤﻤﺎت ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﯿﮕﺮدﯾـﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود و
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای دوای دردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻦ دارو ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺰودی در ﻃﺒﺲ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺜﻞ اﻃﺒﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻐﺮور ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﻣﻦ زر و ﺳﯿﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ دارای ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ دﮐﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد )ﺗﻮﺗﻤﺲ( آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣـﯽﻧﻮﺷـﯿﺪم و
درﺑﺎره اوﺿﺎع ﺟﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ.
)آﻣﻦﻫﻮﺗﺐ( ﺳﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﺴﺪ او ﺑﻮدم ﻫﺮم ﻧﺪاﺷﺖ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ وی را در آن دﻓـﻦ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﻓﺮﻋﻮن را در ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻋﺎدی دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن دﻓﻦ ﺷﺪ ﭘﺴﺮش وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ اول ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد
را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﻮد و در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﮑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻣﺎدرش ﯾﮏ رﯾﺶ ﺑﺮ زﻧﺦ ﻧﻬﺎد و ﯾﮏ
دم ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد آوﯾﺨﺖ و وﻗﺘﯽ راه ﻣﯿﺮﻓﺖ آن را دور ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺠﺎی ﭘﺴﺮ ﺑﺎداره اﻣـﻮر
ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎدر وﻟﯿﻌﻬﺪ اول ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ را از ﺷﻐﻞ او ﻣﻌﺰول ﻧﻤﻮد و ﺑﺠﺎی وی )آﻣﯽ( را ﮐﻪ ﮔﻔـﺘﻢ ﮐـﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒـﺪ
)آﺗﻮن( ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺮد و )آﻣﯽ( ﺑﺠﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻠﻒ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻬﻞ ﻃﻮﻣﺎر ﭼﺮﻣﯽ ﻣﺤﺘﻮی ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺼﺮ ﻧﺸـﺴﺖ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺧﻮابﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی وزﯾﺪ و ﻣﺪت دو روز در ﻃﺒﺲ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾـﺪ و اﯾـﻦ
ﺑﺎران ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻨﺪمﻫﺎ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ اﻧﺒﻮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻮﺳﺎﻧﯿﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ از
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ )آﻣﯽ( ﯾﮏ ﻣﺮد ﮔﻤﻨﺎم ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ در آﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺣﻘﻮق ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﻏﺬا و آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣـﻀﯿﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ واﻗﻌﻪای ﻧﺎﮔﻮار اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد.
ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪﻧﺪ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور اﻟﻮاح ﺧﺎرک رس ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﯽ
از اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه )ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ( دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺧـﻮاﻫﺮ وﻟﯿﻌﻬـﺪ
ﻣﺼﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد) .ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎﯾﺎ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ ﺑﻮده و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ در ﺑﻌـﻀﯽ از ادوار
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را از ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ وﺳﻌﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﮐﺸﻮر دو آب ﮐـﻪ
در ﻣﺘﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو رود ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ در آن ﺟﺎری ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﮐﺸﻮر )ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ( در ﺳﻮرﯾﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ درﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرواﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
از ﮐﺸﻮر دو آب ﻣﯿĤﯾﻨﺪ از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻦ و )ﺗﻮﺗﻤﺲ( در دﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻋﻮت )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯿـﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻣـﻦ
رﻗﺺ دﺧﺘﺮان را در آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮدم وﻟﯽ از رﻗﺺ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮدم .از روزی ﮐﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( را در داراﻟﺤﯿﺎت دﯾـﺪه
ﺑﻮدم دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ زن در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﻮه ﻧﺪاﺷﺖ و زن زﯾﺒﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬای ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻏﺬای ﻟﺬﯾﺬ ﺧـﻮرد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺪ
ﻏﺬای ﺑﯽﻣﺰه را ﺗﻨﺎول ﮐﻨﺪ و ﮔﺮﭼﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ(ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻪ وی ﺧﻮاﻫﺮ ﻣـﻦ ﻧـﺸﺪ ﻣـﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در آرزوی آن زن ﺑﻮدم.
ﺷﺐﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮ اﺛﺮ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽﺑﺮد و ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻢ ﻣﺴﺘﯽ از روﺣﻢ ﺧـﺎرج
ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ روی دﺳﺖﻫﺎ و ﺻﻮرت و ﺳﺮم آب ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻘﻤﻪای از ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﻣﯽﺧﻮردم از اﻃﺎق ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﻓﻘﺮا ﺑﺮای درﻣﺎن دردﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑﻤـﻦ
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ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﻀﯽ از زنﻫﺎ ﺑﻘﺪری ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﻼم ﺧﻮد را ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﯿـﻮه
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه را ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮم وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿĤوردم ﯾﺎ ﺻـﺮف ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ و ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی
ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دادن اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﯾﮏ روز )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از اﺷﺮاف ﺟـﺸﻦ اﻗﺎﻣـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و از ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و وﻗﺘﯽ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( در ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ ﺣﻀﻮر
ﺑﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﯿﺴﺖ؟ وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﯾﮏ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ زﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻼ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺲ ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﻣﺜﻞ ﭘﻮلﻫﺎی راﯾﺞ اﻣﺮوز وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﺮ دو ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ و او ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻟﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻄﺮف ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻣﯽﮔﻔﺖ روان ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﺷﺎﻣﻪ را ﻧﻮازش داد.
وﻗﺘﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺗﺎﻻری وﺳﯿﻊ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ در آن ﺗﺎﻻر ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زنﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ دارای ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻮه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﯾﻨﺪ.
ﻣﺮدﻫﺎی ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻی ﺗﺎﻻر ﻋﮑﺲ ﺧﺪای ﻣﺮاد دادن ،ﮐﻪ ﺳﺮش ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از زنﻫﺎ ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد ﺟﺎم آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻄﺮف ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر اﺷـﺎره
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﻏﻼمﻫﺎ در ﺗﺎﻻر ﺑﺎ ﺳﺒﻮﻫﺎی ﭘﺮ از آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺪری ﮔﻞ روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ
ﮐﻒ اﻃﺎق دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ آﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ادوار ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ زنﻫـﺎی ﻗـﺸﻨﮓ دﯾـﺪه
ﺑﻮدی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوری و ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺪاری ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﻦ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﻧﯽ از وﺳﻂ ﺗﺎﻻر ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻄﺮف ﻣﺎ آﻣﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻓﺘﺎد ﻗﻠﺒﻢ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻟﺮزﯾـﺪن ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺘﻢ
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ...ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﻣﯿﺮود و ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼـﻪ ﭼـﺸﻢﻫـﺎ و دﻫـﺎن
ﻗﺸﻨﮕﯽ دارد.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﺮدم ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زن ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﻤﺎم زنﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻣﺠﻠﺲ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدﻫﺎ اﻃﺮاﻓﺶ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زن ،ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ زنﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دارﻧﺪ و آرزو ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﻮﻫﺮﻫﺎﺋﯽ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﻢ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻣﻦ اﯾﻦ زن را دﯾﺪهام و او را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ زن )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻧﯿﺴﺖ؟ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻦ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮدم ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ زن آﻧﺠﺎ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺑﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﻬﺮ دو ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻫﺎن او ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﺸﻤﻬﺎی او ﻧﻤﯽﺧﻨﺪد
و )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( دﺳﺖ را روی دﺳﺖ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﺬاﺷﺖ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﻮارﻫﺎی اﻃﺎق ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ را
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدهای ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ آﯾﺎ ﻣﺰد ﺗﻮ را دادهاﻧﺪ؟
)ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ﻣﻦ ﻣﺰد ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻤﻬﺎی زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤـﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ و
ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ و زن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻨﺎم )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ زن ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﻦ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ و ﺗﻮ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﭘﺴﺮی ﺟﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت او ﭼﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ وﺳﻂ دو اﺑﺮوی ﺗﻮ ﭼـﯿﻦ وﺟـﻮد
دارد و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺻﻮرﺗﯽ زﯾﺒﺎ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ دارای ﻗﯿﺎﻓﻪای ﭘﮋﻣﺮده ﻫﺴﺘﯽ.
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ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻦ ﻫﻤﺎن )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺘﻮ اراﺋﻪ ﻣﯿـﺪﻫﻢ ﮐـﻪ در ﻫﻮﯾـﺖ ﻣـﻦ ﺗﺮدﯾـﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و آن دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از اﻧﮕﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻤﻦ دادی.
آﻧﮕﺎه اﻧﮕﺸﺘﺮ را ﮐﻪ در اﻧﮕﺸﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮتداری اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﺎدﮔﺎر ﺗﻮ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﻬﺪار زﯾﺮا اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺪﯾـﻪای
ﺑﺪﻫﻢ و از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﺮو و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮﯾﺰد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی ﺑﻤﻦ داد ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮرده ﺑﻮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﺸﻦ در
ﻣﻨﺰل او ﺑﻤﺎﻧﻢ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاط در ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻬﻮع ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﻇﺮوﻓﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﯿﺪادﻧـﺪ ﮐـﻪ در آن
اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ )ﺗﻮﺗﻤﺲ( ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاط در آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﺷـﺪ و اﺧﺘﯿـﺎر از دﺳـﺖ داد وﻟـﯽ در آن ﺟـﺸﻦ دو ﻧﻔـﺮ در ﺻـﺮف
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﻣﺴﺎک ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ زن ﻣﯿﺰﺑﺎن و دﯾﮕﺮی ﻣﻦ ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻒ اﻃﺎق ﺑﺎ ﺳﺒﻮﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪ و زن و ﻣﺮد ﻃﻮری ﺑﯿﺨﻮد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺴﺖ ﻧـﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن دﺳﺖ از ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻏﻼﻣﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن ﻣﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﺮا از ﺗﺎﻻر ﺟﺸﻦ ﺑﺎﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺮد و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺘﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارد؟
زن ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ زن ﮔﻔـﺖ در ﻃـﺒﺲ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از زﻧﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﺛﺮوت ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﺮوز ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ در آن روز ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﻮدم) .ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ و ﻻﺑﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺷﺪی ﺑﺎ زنﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮐﺮدی و ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی
ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ آری ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ وﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪام ﻫﯿﭻ زن ،ﺧﻮاﻫﺮ
ﻣﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) .ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدی ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﺮود و زنﻫـﺎی آن
ﻣﻨﺎزل ﺧﻮاﻫﺮ او ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زنﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎزل ﺑﻄﺮف ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎد ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدم و ﻫﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ ﻗﯿﺎﻓـﻪ ﺗـﻮ را از ﻧﻈـﺮ
ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪم ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن زن در ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮه ﻧﺪارد) .ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ دروغ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه روزی ﻣﻦ ﺧـﻮاﻫﺮ
ﺗﻮ ﺑﺸﻮم ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻪای .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ دروغ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ و ﻫﺮﮔـﺰ دروغ ﻧﮕﻔﺘـﻪام
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﭘﺮﺳﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن را ﺟـﺰو
ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺮوم و در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ،ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﺘﻮ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻮ را دﯾﺪم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و
ﺑﻌﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻢ و درب ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻟﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮوی ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎم ﺗـﻮ
ﺑﺮﺳﺪ و ﮔﻞ از درﺧﺖﻫﺎ و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮی زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺑﺮﯾﺰم.
زن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﻮه ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻢ دارای ﻋﻄﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻢ ﮔﻞ و ﻣﺤﺘﺎج ﻋﻄﺮ و ﮔﻞ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﻢ
و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﻮم ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺒﺎغ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻪ داﺳﺘﺎن ﺗﻮ را .زن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﺘﺎن ﻣﺮا ﮔـﻮش ﮐﻨـﯽ و ﻣـﻦ ﭼـﻮن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺒﺎغ رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻮی ﮔﻞﻫﺎی
اﻗﺎﻗﯿﺎ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮدم ﻃﻮری ﺑﻮﺟﺪ آﻣﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( را در ﺑﻐﻞ ﺑﮕﯿﺮم وﻟﯽ ﻣﺮا از ﺧﻮد دور ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ اول
داﺳﺘﺎن ﻣﺮا ﮔﻮش ﮐﻦ.
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ﻧﻮر ﻣﺎه ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎغ ﻣﯿﺘﺎﺑﯿﺪ و ﮔﻞﻫﺎی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺐ دﻫﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮغﻫﺎی ﺷـﺐ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ زن ،ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺮﯾﺎن و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آورد و ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ دﻓﻌـﻪ ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮم او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ و اول داﺳﺘﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻌﺪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﭘـﺴﻨﺪﯾﺪی ﻣـﻦ
ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﯿﺠﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮا وادار ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ او را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﻮم ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔـﺮ ﻧﻔـﺮ
ﻧﻔﺮ( آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﺐ در اﯾﻦ ﻧﻮر ﻣﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
زن ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﻮم ﻣﻦ ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﺮا ﻧﻮازش ﮐﻨﯽ) .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ زنﻫﺎی اﺷﺮاف ﺳـﺮ را ﻣـﯽﺗﺮاﺷـﯿﺪﻧﺪ و ﻣـﻮی ﻋﺎرﯾـﻪ
ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺰد ﯾﮏ زن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه وی را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻮازش ﮐﻨـﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
ﮔﺮﯾﻪآورﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ
آﻧﻮﻗﺖ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ در ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )ﺳﺎت ﻧﻪ( روزی ﺑﺮای دﯾﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺖ و در
آﻧﺠﺎ ﯾﮏ زن ﮐﺎﻫﻨﻪ را دﯾﺪ و ﻃﻮری در دﯾﺪار اول ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﻏﻼم ﺧـﻮد را ﻧـﺰد زن ﻓﺮﺳـﺘﺎد و ﺑـﺮای او
ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ وی ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ او ﺑﺸﻮد و در ﻋﻮض ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﻼ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
زن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل )ﺳﺎت ﻧﻪ( ﻧﻤﯽآﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﻧﯽ ﻫـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ارزان
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ و ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮت اﺳﺖ.
)ﺳﺎت ﻧﻪ( ﺑﻤﻨﺰل زن ﮐﺎﻫﻨﻪ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﺪﻫﺪ و زن ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣـﺪه
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ و زﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را ارزان ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ.
)ﺳﺎت ﻧﻪ( ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﺰن آن را ﺑﻤﺮدی ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﮐﺮد ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ از او ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ارزان اﺳﺖ.
زن ﮐﺎﻫﻨﻪ ﮔﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ و ﺣﺘﯽ از ﻓﻀﻠﮥ ﮔﺎو ﮐـﻪ در ﺑﯿﺎﺑـﺎن رﯾﺨﺘـﻪ
ارزانﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ارزانﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﯽ اﺑﺮاز ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﻣﯿﺸﻮد و آن ﻣﺮد اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺒﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﻮم؟
)ﺳﺎت ﻧﻪ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﻼ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آوردهام ﺑﺘﻮ ﺑﭙﺮدازم زن ﮐﺎﻫﻨﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ در ﺧﻮر زﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﯿـﺴﺖ و
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ داری ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ.
ﻣﺮد ﮐﻪ آرزوی ﮐﺎﻫﻨﻪ را داﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ دارم ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ،ﮐﺎﺗﺒﯽ را آوردﻧﺪ و ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰارع و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد
را و ﻫﺮ ﭼﻪ زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ داﺷﺖ ﺑﺰن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ دﺳﺖ دراز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪ زن را از ﺳﺮش ﺑﺮدارد و ﺳـﺮش را
ﺑﺒﻮﺳﺪ وﻟﯽ زن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدی از ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﺷـﻮی و ﺑﻄـﺮف
زن ﺧﻮد ﺑﺮوی و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺷﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن زﻧﺖ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ.
ﻣﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﻼم ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﮐﺎﻫﻨﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و زﻧﺶ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮی ﻋﺎرﯾـﻪ وی را از
ﺳﺮش ﺑﺮدارد.
وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ از اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺮدی ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داری و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ روزی ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪری ﺗﻮ را ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫـﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ داری ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﺎم ﺑﮕﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ آﻧﻬـﺎ
را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻢ.
)ﺳﺎت ﻧﻪ( ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﮐﺎﻫﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را آورد و ﺑﺪﺳﺖ زن ﺳﭙﺮد و زن ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺎرد ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓـﺖ و
ﻫﺮ ﺳﻪ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺑﻮد زن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺴﮓﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد داد.
آﻧﻮﻗﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻮم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧـﻮاﻫﺮ ﺗـﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ ﺷـﺪ و ﻫـﺮ زن،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از روی ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮد را ارزان ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﻔـﺎوت زنﻫـﺎی
ﻫﺮﺟﺎﺋﯽ ﺑﺎ زنﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﻪ و آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﻫﺮﺟﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯽﻓﺮوﺷـﻨﺪ وﻟـﯽ زﻧﻬـﺎی
آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻦ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدی ﺷﻨﯿﺪهام و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در ﺧﻮاب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
و در آﺧﺮ داﺳﺘﺎن )ﺳﺎت ﻧﻪ( ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاﯾﺎن را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل وی زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﺰن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ )ﺳﺎت ﻧﻪ( اﺳﺖ و ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از او ﮐـﺎم
ﺑﮕﯿﺮد ﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮم ﺑﺰرگ را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮده و وﻗﺘﯽ ﺑـﺎد و
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آﻓﺘﺎب اﻫﺮام را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺮ ﺧﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻣﺮاد ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ) .ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زن ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﮑﺎر ﺧـﻮد را ﻓﺮﯾـﺐ
ﺑﺪﻫﺪ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﻧﺮم ﺧﻮﯾﺶ را روی او ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﺷﮑﺎر از ﻧﺮﻣﯽ آن ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﭼﻨﮕـﺎل ﮔﺮﺑـﻪ از
زﯾﺮ آن ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺮم ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺑﺪن ﺷﮑﺎر ﻓﺮو ﻣﯿﺮود و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﺪی ﯾﺎد
ﮐﻨﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺗﻮ ﺧﻮد اﻣﺮوز ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﺮوم و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
زن ﮔﻔﺖ آری ﻣﻦ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮو ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯽ از ﻣﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﻮی ﺑـﺮای ﺗـﻮ ﮔـﺮان ﺗﻤـﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﺗﻮ ﺷﺪم.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از زﯾﺎن ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼـﻪ دارم ﺑﺘـﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ داد ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا از ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻔﯿﺬ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﺪی ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻢ و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺗﻮ ﺑﺮو و روز دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و در آن روز اﮔﺮ آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﭙﺮدازی ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻫﺮ ﻗﺪر اﺻﺮار ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ آن ﺷﺐ را ﺑﺎ وی ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮم زن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻣﻨﺰل او ﺑﯿﺮون رﻓـﺘﻢ و ﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد از ﻫﯿﺠﺎن ﻋﺸﻖ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﺒﺮد.
روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺳﭙﺮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐـﻪ در آن روز
ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺪارم ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻢ و آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدم و ﻋﻄﺮ ﺑﺒﺪن ﻣﺎﻟﯿﺪم و راه ﺧﺎﻧﻪ )ﻧﻔـﺮ ﻧﻔـﺮ ﻧﻔـﺮ( را ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻢ.
در آﻧﺠﺎ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﺮا ﺑﺎﻃﺎق وی ﺑﺮد و دﯾﺪم ﮐﻪ زن ﻣﺸﻐﻮل آراﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ وی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﻄﺮف زن رﻓﺘﻢ وﻟﯽ زن ﻣﺮا از ﺧﻮد دور ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای ....و ﭼﺮا ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻦ ﻣـﯽﺷـﻮی؟
ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم و اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻤﻦ دادهای ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮی.
آن زن ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﺪه ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ اﻣﺮوز را ﺑﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺴﺮ ﺑﺒـﺮد و
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ازای ﯾﮏ روز ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺳﭙﺲ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮد دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ او ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻤﺎﻟﺶ ﺑﺪن او ﺑﺎ روﻏـﻦ ﻣﻌﻄـﺮ ﮐـﺮد .و
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم او ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺼﺪع ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮی و از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯿﺮوی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ آرزوی ﺗﻮ را دارم ...ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ زن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮی.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻞ دﯾﺸﺐ ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎزارم و ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧـﻮد
ﺑﺮو و ﻣﺮا ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬار.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﺐ ﺑﯿﺎوری.
زن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﻮ ﭼﻪ داری ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻘﺪاری ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ دارم ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﮔﺮﻓﺘـﻪام و ﻧﯿـﺰ دارای ﯾـﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﮐﻪ از داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻄﺐ دارﻧﺪ ﺑﺒﻬﺎی
ﺧﻮب ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﮐﻨﯿﺰ او ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯿﺪاد ﮔﻔﺖ ﺑـﺴﯿﺎر ﺧـﻮب
)ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮو و ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺳﻨﺪ آن را ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﺑﮕﺬارد و اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﺪ و ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﯽ در آﯾﻨﺪه آن را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮی.
ﻣﻦ ﮐﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( را ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ و ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﻃﻮری ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ ﺑـﺮ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ دادن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ در ازای ﯾﮏ روز ﺑﺎ آن زن ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮم ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ .و ﮔﻔـﺘﻢ
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺮوم و ﮐﺎﺗﺐ را ﻣﯽآورم زن ﮔﻔﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﺎﺗﺐ را ﺑﯿﺎور واﻣـﻮال
ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻦ و ﻣﻦ روز دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﮐﺎﺗﺒﯽ آوردم و ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻢ از ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ و ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻏﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدم و او ﺳﻨﺪ را ﮐﻪ
در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮑﯽ را ﺿﺒﻂ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺐ داد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﺑﮕﺬارد و ﻣﻦ دﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪای ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺮوم و ﺗﻮ ﻓﺮدا اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اور را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮم وﻟﯽ ﺑﺎﻧﮓ زد از ﻣﻦ دور ﺷﻮ زﯾﺮا آراﯾﺶ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮرد.
ﺑﻌﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖ رواﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد رﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿĤﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری اﺷﯿﺎء ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﻗﺼﺪ داری ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮوی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪﯾﮕﺮی دادهام و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﺑﮑﻮش ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد او ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ دزدی ﻧﻤﺎﺋﯽ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺸﺪت ﭼﻮب ﺑﺰﻧﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ای ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و ﻣﺮا از ﺧﻮد ﻧﺮان زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ
ﻧﺰد ارﺑﺎب دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ دزدﯾﺪم وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان اﻧﺼﺎف ﺳﺮﻗﺖ ﻧﮑﺮدم و در ﺳﺎﻋﺎت
ﮔﺮم روز ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﺮدی ﻣﻦ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﻣﺪح ﺗﻮ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم و ﺑﻬﻤﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ارﺑـﺎب ﻣـﻦ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻏﻼﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ارﺑـﺎب ﺧـﻮد ﻧﻔـﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و ﻣـﺮگ وی را از
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻗﻠﺒﻢ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪ و دﺳﺖ روی ﺷﺎﻧﻪ او ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺮﺧﯿﺰ .ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﻼم ﺧﻮد را
ﺑﺎﺳﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺨﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ وی ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ وزن ﻣﻦ اﺳﺖ واﻏﻠﺐ او را ﺑﻨﺎم ﺗﻤﺴﺎح ﯾﺎ دزد ﯾـﺎ اﺣﻤـﻖ ﺻـﺪا
ﻣﯿﮑﺮدم.
وﻗﺘﯽ ﻏﻼم اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﺟﻮاﻧﻤﺮدم ﻣﺮا ﺑﯿـﺮون ﻧﮑـﻦ و راﺿـﯽ
ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻏﻼم ﭘﯿﺮ ﺗﻮ را دﯾﮕﺮان ﭼﻮب ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺶ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و اﻏﺬﯾﻪ ﮔﻨﺪﯾـﺪه را ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧـﺪ ﺑـﺎو
ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را )وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت( ﭘﺸﺖ او ﮐﻮﺑﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ای ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮﺧﯿﺰ و اﯾﻦ ﻗﺪر زاری ﻧﮑﻦ و اﮔﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺧﻮد درو ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿـﺰ ﺧـﻮد را ﺑـﺪﯾﮕﺮی واﮔـﺬار
ﮐﺮدهام و ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻌﻼﻣﺖ ﻋﺰا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺷﻮم ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﻗﺪری ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻃﺒﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻗﺪر ﻧﻘﺮه وﻣﺲ داری ﺑﺮدار و اﻣﺸﺐ ﺳﻮار زورق ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﺗﻮ در ﯾﮑـﯽ از ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣـﺼﺮ ﮐـﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻄﺐ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸﻮد و اﮔﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﺸﻮر ﺳﺮخ ﺑﺮوﯾﻢ و در ﮐﺸﻮر
ﺳﺮخ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺼﺮی ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﺮام دارﻧﺪ )ﻣﻘﺼﻮد از ﮐﺸﻮر ﺳﺮخ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق درﯾـﺎی ﺳـﺮخ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( .و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ در ﮐﺸﻮر ﺳﺮخ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ راه ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐـﺸﻮر دو آب را ﭘـﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دو آب دو رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ آﻧﻬﺎ واروﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺠﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﻄـﺮف ﺟﻨـﻮب
ﻣﯿﺮود.
ﮔﻘﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﻃﺒﺲ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎی ﻣﺲ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻏﻼم ﻣﻦ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﺮ را ﭼﻮن ﻋﺰاداران ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﻣﺎ را ﺗـﺮک ﮐـﺮده و دﯾﮕـﺮ ﻣـﺎ را دوﺳـﺖ
ﻧﻤﯿﺪارد زﯾﺮا ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺒﺮدهای ...ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺪای دﯾﮕـﺮ
ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻤﮏ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿـﺰی ﻧـﺪارم ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺪای دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﻮدی ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ داری.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ زن؟ ﮔﻔﺘﻢ او ﯾﮑﺰن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ
او ﯾﮑﺰن اﺳﺖ ﻃﻮری ﻧﺎﻟﻪ را ﺳﺮ داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم او را ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺴﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ای ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭼﻪ روزی ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﻧﺎﻓﻢ ﺧﻔﻪ ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﻢ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﻢ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻦ
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ﯾﮏ ﻏﻼم آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ زن ﺑﺸﻮم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ زنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﯽرﺣﻢﺗﺮ از ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬـﻢ زﻧـﯽ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را از دﺳﺘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ زن از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﺮا وارد ﺑﺪوﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آﺳﻮده ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻤﻦ ﻏﺬای درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﮕـﺎه دارد وﮔﺮﻧـﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪنﭼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺪن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﻮم و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐـﺎر ﻣﻌـﺪن ﺑـﺎ ﺳـﺨﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻻﺷﻪ ﻣﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﺮی ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿـﺪن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ) .در ﻗـﺪﯾﻢ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات از ﻏﻼﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺟﺒﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎر وادار ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺟﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﭼﻮن او ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏ ﭼـﺸﻢ ﻧـﺪارد
ﻧﯿﺴﺖ و آن زن او را ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﺎ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و او در اﻧﺪک ﻣـﺪت از ﺳـﺨﺘﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﺟـﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد .و از ﮔﺮﯾﻪ ﻏﻼم ﺑﮕﺮﯾﻪ درآﻣﺪم وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮ او ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰم را از دﺳﺖ داده
ﺑﻮدم.
وﻗﺘﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ آرام ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﺳﺖ را روی ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﮔﻨـﺎه ﻣـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ آب ﻧﺪﯾﺪه ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺮد
ﺟﻮان ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ زن ﺟﻮان را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زنﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺗﻔـﺎق ﻧﯿﻔﺘـﺎد ﮐـﻪ ﺗـﻮ از ﻣـﻦ
ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﯾﮑﯽ از زنﻫﺎی ﺟﻮان را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎورم .ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐـﻪ در
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺰنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯿﺮﺳﺪ ﭼﻮن ﺗﻨﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ را ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻨﻮر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ آﺗﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾـﮏ زن ﺟـﻮان رﺳـﯿﺪ،
آﺗﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از او ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺿﺮری ﺑﺨﻮﯾﺶ ﻣﯿﺰﻧـﺪ
و ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯿﺨﻮرم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮ از ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص زنﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﮑﺮدی ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐـﻪ در دﻧﯿـﺎ
ﯾﮏ زن وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی را دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ وی دارای ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﺪا ﺷﺪ او را
رﻫﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﻧﺒﺎل ﻣﺮدی ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺮد وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﯾﮏ زن ﻣﯿﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و ﺑﻤﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زن اول ﭼﻮب ﺑﺮ ﻓﺮق او ﺑﮑﻮﺑﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮑﻨﺪ ﻫﻤﺎن روز زن دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی او را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮد از ﭼﻨﮓ آن زن رﻫـﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮔﺪا ﺷﻮد و آﻧﻮﻗﺖ زن او را رﻫﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺮد ﻣﺤﺠﻮبﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ زودﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر زن ﻣﯿﺸﻮد و زﯾـﺎدﺗﺮ
از او رﻧﺞ و ﺿﺮر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺮوی؟ ﻫﺮ ﺷﺐ ﯾﮏ زن را اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآوردی و ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮏ ﺣﻠﻘـﻪ ﻣـﺲ ﺑـﺎو ﻣـﯽﺑﺨـﺸﯿﺪ و او را
ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯿﮑﺮدی ﻣﺎ اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ.
ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺼﺤﺒﺖ او ﮔﻮش ﻧﻤﯿﺪادم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را از )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( دور ﮐـﻨﻢ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻼم ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ از ﯾﮏ ﮔﻮش ﻣﻦ وارد ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و از ﮔﻮش دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﻓﺖ.
آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪاری ﺑﯿﺎد )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدم و ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ
او را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ.
ﺑﻘﺪری ﺑﺮای دﯾﺪار ان زن ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻢ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ زن رﻓﺘﻢ ﻫﻨﻮز از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑـﺮ درب
ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ وارد اﻃﺎﻗﺶ ﮔﺮدﯾﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ وی ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺑﺪن او ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑـﺮای ﭼـﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮی؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﻣﺮوز آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ دﯾﺮوز ﺑﻤﻦ وﻋﺪه دادی ﮐﻪ اﻣﺮوز را ﺑـﺎ
ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯽ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺧﻤﯿﺎزهای ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دﯾﺮوز ﺑﻤﻦ دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮ دروغ ﮔﻔﺘﻢ؟ زن ﮔﻔـﺖ دﯾـﺮوز ﺗـﻮ اﻇﻬـﺎر
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ﻣﯿﮑﺮدی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻼم ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﺪاری در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم و داﻧﺴﺘﻢ ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﻔﺮوﺷﯽ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﭘﺪرم ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﻤـﻦ داد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪاش را
ﺑﻔﺮوﺷﻢ .زﯾﺮا ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺰرﻋﻪای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و
ﻣﺎدرم در آن ﻣﺰرﻋﻪ زراﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ زن ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪرت ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﺪرت دﺧﺘﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ
دﺧﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻤﺎم ارث او را ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ داری ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﺪرت ﺧﺎﻧﮥ او را ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯽ و او ﻫﻢ ﻣﻬـﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ داده و ﺗﻮ را در ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ آزاد ﮔﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را از آن زن ﺷﻨﯿﺪم ﺗﻨﻢ ﺑﻠﺮزه در آﻣﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﺪر و
ﻣﺎدرم را ﺑﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺑﺪﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺘﻮ
ﺑﺪﻫﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم دﯾﮕﺮ ﻣﺰرﻋﻪای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از اﻃﺎق ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐـﺮد )ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﯿـﺎ و روی ﺳـﺮم
دﺳﺖ ﺑﮑﺶ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻮق ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮازش ﺳﺮ ﺑﯽ ﻣﻮی او ﮐﺮدم.
زن ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ دادی در ﺧﻮر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﯿـﻞ
داری ﮐﻪ از ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت را ﻫﻢ ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ارزان ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪام.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( دﯾﺮوز ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ وﻋﺪه دادی ﮐﻪ اﻣﺮوز را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﻧﮑﺮدی.
زن ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺮوز ﻣﻦ ﻫﻨﻮز اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوش ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾـﺮوز و
اﻣﺮوز ﯾﮏ روز ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت را ﻫﻢ ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯽ ،اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﺑـﺸﺮط اﯾﻨﮑـﻪ
اول ﺑﺮوی و ﮐﺎﺗﺐ را ﺑﯿﺎوری و ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻘﻮل ﻣﺮدﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارم ﭼﻮن
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دروﻏﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺑﮕﻮﺋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ .زن ﻣﺮا از ﺧﻮد دور ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﭘﺲ اول ﺑﺮو و ﮐﺎﺗـﺐ را ﺑﯿـﺎور و ﮐـﺎر
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ ،و ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺘﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺗﺐ را آوردم و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم را ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ داراﺋـﯽ ﭘـﺪر و
ﻣﺎدرم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدم.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﻣﻦ ﻧﻘﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ زن ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﻘﺮه ﺑﮑﺎﺗﺐ داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ
ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺎﺗﺐ از در ﺧﺎرج ﺷﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر و آﺑﺠﻮ آوردﻧﺪ و )ﻧﻔـﺮ ﻧﻔـﺮ ﻧﻔـﺮ(
ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺗﺎ ﻏﺮوب از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد و ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎ ﻗﺪری ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻨﺰل )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺑﻮدم وی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﺑﻤﻦ اﺟﺎزه داد ﮐـﻪ
ﺳﺮش را ﻧﻮازش ﮐﻨﻢ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻓـﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪای و ﻓـﺮا ﮔـﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺮت از ﻧﻮازشﻫﺎی ﺗﻮ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ زن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ای )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬار زﯾﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام
و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ و در ﻓﮑﺮ آراﯾﺶ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﻦ اﻣﺮوز روﺋﯿﺪه و ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪه و ﺑﺎﯾـﺪ اﻣـﺸﺐ آن را
ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺳﺮم ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ از ﺳﺮ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﻣﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ﻣـﻦ ﺑـﺎ
اﻧﺪوه از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن زن دور ﺷﻮم راه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم ﺷﺐ
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک ﺧﻮابآور ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ در آن ﺷﺐ از ﺷـﺮم و ﭘـﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻢ و ﭼﻮن روز ﻗﺒﻞ در ﻣﻨﺰل آن زن زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪم.
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در ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدم ﺑﯿﺎد اﻧﺪام زﯾﺒﺎ و ﻧﺮم )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( و ﺳﺮ ﺻﯿﻘﻠﯽ او اﻓﺘﺎدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻤـﺎﻧﻢ
آﻧﻬﻢ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﺴﻮی ﻣﻨﺰل آن زن رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪم.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار و در ﺑﺎغ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪه ای و
از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ آﻣﺪه ام ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز ﺳﺮت را ﻧﻮازش ﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﯽ.
زن ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻮ ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم را ﺑﺘﻮ دادم و
دﯾﮕﺮ ﺟﯿﺰی ﻧﺪارم وﻟﯽ ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ در آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪم ﻫﺪﯾـﻪ ای را ﮐـﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺘﻮ ﺗﺎدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد زﯾﺮا ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮل ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻊ آﻧﻬﺎ آرزو
ﻣﯿﮑﻨﺪ زﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ او را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧـﺪ و از وی ﺳـﯿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ ﻃـﻮری زن را ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،از او ﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز از راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده از زن را ﺑﯿﺎﻣﻮزی ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷـﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﻦ ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺳﺮ را روی ﺳﯿﻨﻪ او ﻧﻬﺎدم و زن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ،از ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗـﻮ دارای ﻗﺒـﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ آن را
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﻮ اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮال ﭘﺪرت را داری ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺮ را ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯽ .ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( اﯾﻦ
ﺣﺮف ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻟﻌﻨﺖ )آﻣﻮن( ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻢ و ﺳﺒﺐ ﺷـﻮم
ﮐﻪ اﯾﻦ زوج ﺑﺪﺑﺨﺖ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻪﮐﺎران و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ رود ﻧﯿﻞ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
)ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ ﭼﻄﻮر ﺗﻮ راﺿﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮی ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﺑﺪون ﻗﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟـﯽ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﯿـﺪﻫﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻮد را ارزان
ﺑﻔﺮوﺷﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ دﯾﺮوز و ﭘﺮﯾﺮوز دو ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺘﻮ دادم و اﯾﻦ دو ﻫﺪﯾﻪ آﯾﺎ آﻧﻘﺪر ارزش ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﻦ
ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮی؟ زن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دو ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ دادی ارزش ﻧﯿﻢ روز از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدی از اﻫﺎﻟﯽ ﮐـﺸﻮر دو آب
آﻣﺪه و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﺮوز ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد ﯾﮑﺼﺪ دﯾﻦ ﺑﻤﻦ ﻃﻼی ﻧﺎب ﺑﺪﻫﺪ) .دﯾﻦ واﺣﺪ وزن ﻣﺼﺮی ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ
ﯾﮏ ﮔﺮم اﺳﺖ(.
آﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ از آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻤﻦ داد و اﻓﺰود اﮔﺮ ﻣﯿﻞ داری ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻗﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت را ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ زن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﻗﺒﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﺗﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او آﻣﺪ و ﺳﻨﺪ
واﮔﺬاری ﻗﺒﺮ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ آﻧﺮا ﺑﻮی داد زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻢ) .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﻘﻠﻢ ﻣﯿﮑﺎواﻟﺘﺎری ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧـﺎﻧﻮادهای ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻋﻀﻮی از آن ﺑﻮدم ﻣﺮد ﺟﻮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ،در راه ﻫﻮس از دﺳـﺖ داد و دﭼـﺎر ﻓﻘـﺮ و ﻧﺎﻣﯿـﺪی ﺷـﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎغ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺑﺎﻃﺎق ﺑﺮوﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﺎغ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮان در آﻧﺠﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﺎق رﻓﺘﯿﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺗﻮ در آﯾﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗـﻮ
را ﻓﺮﯾﺐ دادم.
زﯾﺮا ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻤﻦ دادهای ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ دﺳﺘﻮرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺘﻮ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﺑﮑـﺎر
ﺑﺒﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ.
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ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻔﺖ رﻗﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺳﻪ ﻧﻮع آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آوردﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﻫﻢ ﺑﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( دادم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮم.
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آن روز ﭼﺮا آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺮا ﺧﻮﺷﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﮔﺰاف ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ وﻟﯽ روزﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ روز ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﺷﺐ ﺷﺪ و )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﺮوی زﯾـﺮا
ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای روز دﯾﮕﺮ آراﯾﺶ ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم اﻣﺸﺐ ﻫﻢ ﻧـﺰد
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ زن ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻤﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ داد؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را در دﻧﯿﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺪون ﻣـﺴﮑﻦ ﮐـﺮدم و اﮐﻨـﻮن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻢ )آﻣﻮن( ﺷﺪهام.
زن ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ؟
ﻣﻦ اﺻﺮار ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﻢ و )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد زﯾﺮا اﻣﺸﺐ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر دو آب آﻣـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻨﺠـﺎ
ﺑﯿﺎﯾﺪ و او ﺑﻤﻦ ﯾﮑﺼﺪ دﯾﻦ ﻃﻼ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﻬﻤﻪ زر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﺎز اﮔﺮ ﺗـﻮ ﭼﯿـﺰی داﺷـﺘﯽ و ﺑﻤـﻦ
ﻣﯿﺪادی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺿﺮر ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی.
آﻧﮕﺎه از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺮود و ﻣﻦ دﺳﺘﻬﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از رﻓـﺘﻦ وی ﺷـﻮم و در آﻧﻤﻮﻗـﻊ ﺑـﺮ اﺛـﺮ
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺑﻤﻦ ﺧﻮراﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ.
زن ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﻦ دﺳﺘﻬﺎی او را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﻧﻤﯿﮕﺬارم ﺑﺮود ﺑﺎﻧﮏ زد و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﯽ ﺑﺸﻤﺎ اﺟﺎزه داد ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮد ﮔﺪا را وارد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﯿﺪ زود او را از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد آﻧﻘﺪر او را ﭼـﻮب ﺑﺰﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ و از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮم و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺮ ﺳﺮم رﯾﺨﺘﻨﺪ
و آﻧﻘﺪر ﻣﺮا زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن از ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ ﻣﻦ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده و ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﺎو
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎ زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺰور ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫـﻢ او را
از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را در ﺣﺎل ﻧﯿﻤﻪ اﻏﻤﺎء ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و ﺑﻘﺪری ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮوم و ﺷﺐ ﻫﻤﺎﻧﺠـﺎ ،ﺧـﻮن
آﻟﻮد ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻢ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪای ﭘﺎی ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ و ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم .ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻣﻦ ﺑﺸﺪت دردر ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺴﺘﯽ ﺷـﺮاب
از روﺣﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
وﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ از ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮدم از درد ﺑﺪن ﻣﻌﺬب ﻧﺒﻮدم.
ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم و ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﺎر ﻧﯿﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ و ﺑﻌﺪ راه ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا آﻧﻘـﺪر از
ﺧﻮد ﺧﺠﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮوم.
ﻣﺪت ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ در ﻧﯿﺰارﻫﺎی واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻏﯿﺮ از آب و ﻗﺪری ﻋﻠﻒ ﻏـﺬاﺋﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﻤـﻦ
ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﺸﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ اﺳﻢ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ دﯾﮕﺮ روی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻏﻼم ﻣﻦ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﮕﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺟﻮان ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻏﻼم او ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای وی ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺧـﻮد را ﺑﺘـﻮ ﻣﯿـﺪادم ﮐـﻪ ﺗـﻮ را از
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ )آﻣﻮن( و دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻣﺮدﻧﺪ؟

۵۳ 53

)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدی اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ زود از ﻃﺮف ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺨﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺘﺼﺮف ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯿﺨﻮردﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺧـﻮد
ﻣﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﻫﺮ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧـﻮﯾﺶ ﺧﺎﺗﻤـﻪ دادﻧـﺪ وﻟـﯽ ﺗـﻮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺮوی و ﺟﻨﺎزه آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در آن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﺒﺮی.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪی؟ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ دﯾﺮوز ﮐﻪ ﺗﺎزه ارﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎدرش ﻣﺮا ﺑﮑﺎر واﻣﯿﺪاﺷـﺖ
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ.
ﭘﺪرت ﭼﻮن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ راه ﺑﺮود و ﻣﺎدرت دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ دو آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗـﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و ﻣـﻦ ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ راه ﺑﺮود.
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪه و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﺮ زده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺪرت از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﭘـﺴﺮ ﺷـﻤﺎ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺪﻧﺎم داده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از او ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺷﻮد.
ﭘﺪرت از ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮوی وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟
آﻧﮕﺎه ﭘﺪرت ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪارد ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺲ ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻮﺳﯿﻪ ﮐﺎﺗﺐ
ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻮت ﮐﺮدم آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺲ از ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﻮد ﺑﭙﺪرت دادم و او ﺑﺎ ﻣﺎدرت رﻓﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( آﯾﺎ ﭘﺪرم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣـﻦ
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﻏﻼم ﮔﻔﺖ ﻧﻪ.
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ در ﺳﯿﻨﻪام از ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻫﺮ ﭼـﻪ
ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﭘﺲ اﻧﺪاز داری ﺑﯿﺎور و ﺑﻤﻦ ﺑﺪه زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮدهاﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﯾـﮏ ذره ﻓﻠـﺰ
ﻧﺪارم.
اﮔﺮ ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﺗﻮ را ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻢ داد و اﮔﺮ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﻢ )آﻣﻮن( ﺑﺘﻮ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ داد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﻧﺪارم.
ﻟﯿﮑﻦ آﻧﻘﺪر ﻣﻦ اﺻﺮار ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻗﺖ اﻃﺮاف را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐـﺴﯽ ﻣﻮاﻇـﺐ او ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺳـﻨﮕﯽ را در
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و از زﯾﺮ آن ﮐﻬﻨﻪای ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﺑـﻮد ﺑﻤـﻦ داد و ﮔﻔـﺖ :ای ارﺑـﺎب
ﻋﺰﯾﺰم اﯾﻦ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘـﺎ( ﻣـﻦ
ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ده ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوم و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از )ﭘﺎﺗﻮر( ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و از )ﺗﻮﺗﻤﺲ( دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺪری ﻓﻠـﺰ وام ﺑﮕﯿـﺮم
وﻟﯽ ﺟﻮان و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ وام ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد آﻧﺎن از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
وﻗﺘﯽ ﺑﻤﻨﺰل واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻬﺮه ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و وﺳﻂ اﻃﺎق ﯾﮏ ﻣﻨﻘﻞ ﺳـﻔﺎﻟﯿﻦ
ﺑﺰرگ ﻫﻨﻮز آﺗﺶ دارد.
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ذﻏﺎل ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻨﻘﻞ ﺑﺰرگ را ﭘﺮ از ذﻏﺎل ﻧﻤﻮده و آﺗﺶ زدهاﻧﺪ و ﭼﻮن درﻫﺎی اﻃﺎق
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺎرﭼﻪای را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را در آن ﭘﯿﭽﯿﺪم و ﯾﮏ اﻻغدار را ﻃﻠﺒﯿﺪم و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺲ ﺑﺎو دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را
ﺑﻪ )داراﻟﻤﻤﺎت( ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬـﺎ
را در آب ﻧﻤﮏ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﺟﺮت ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان داراﻟﻤﻤﺎت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد اﺟﺮت ﮐﺎر را ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﭙﺎی ﭘﺪرم و ﺣﻠﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺎی ﻣﺎدرم ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ و آﻧﻬـﺎ را در ﺣـﻮض
آب ﻧﻤﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺟﻨﺎزه ﻓﻘﺮا اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهﻫﺎ در آب ﻧﻤﮏ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺎرﭼﻪای را ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در
آن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ.
زﯾﺮا آن ﭘﺎرﭼﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ آﻧﺮا ﺿﺒﻂ ﻣﯿﮑﺮدم دزدی ﻣﯿﺸﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮم و ﺑﻪ )داراﻟﻤﻤﺎت( ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﮔﻮﺷـﻪ ﮐﻮﭼـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ دﮐـﺎن ﻧـﺎﻧﻮاﺋﯽ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﮐﺎﻏﺪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ زد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ  ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ.
ﻣﻦ ﺑﺎو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و وی ﯾﮏ ﭘﺎﭘﯿﺮوس )ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺼﺮی – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﻤﻦ داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺪرت ﺑﺮای ﺗـﻮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻣﺪی ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺸﻮدم و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪم) :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺒﺮ ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﯽ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻣﺒـﺎش زﯾـﺮا ﻫﻤـﺎن
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ﺟﻬﺎن ﻧـﺸﻮﯾﻢ
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪی ،ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ورود ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﺎ را ﻗﺮﯾﻦ ﺷﺎدی ﮐـﺮد و ﻣـﺎ از ﺧـﺪاﯾﺎن
ﻣﺼﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﺷﺪی ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺪون ﻗﺒﺮ ﺑﺴﻮی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯿﺮوﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ ﻣـﺎ
ﺑﺪون ﻗﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر آن از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﺎرج ﺑﻮد ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺷﺪ(.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯿﺪاد آرام ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺘﻢ وﻗﺘﯽ اﺷﮏ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻠﺰ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭘﺎداش رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮم در ﻋﻮض ﻧﯿﻢ ﺗﻨـﻪ ﺧـﻮد را
ﺑﺘﻮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﺧﻮد را از ﺗﻦ ﮐﻨﺪم و ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ دادم و او ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﻟﺒﺎس ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺪری آن را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ ﮔﺮانﺑﻬﺎ
و ﻧﻮ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺗﻮ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘـﺪر و
ﻣﺎدر و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﯽ و آﻧﺎن را در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ،ﺳﺨﺎوت ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺗﻮ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ دادهای ﺧﻮد ﺑﺪون ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ و آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿـﺪ و ﺑـﺪﻧﺖ را
ﻣﺠﺮوح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از ﺗﻦ ﺗﻮ ،ﺧﻮن و ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻤﻦ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدی و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻤﻮدی و ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﻣـﺮا ﺑـﺮدار و در
ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎش.
وﻗﺘﯽ آن ﻣﺮد رﻓﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻟﻨﮓ ،ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ راه داراﻟﻤﻤﺎت را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﯾـﮏ ﮐـﺎرﮔﺮ
ﻋﺎدی ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺳﺎﻟﺨﻮرده داراﻟﻤﻤﺎت ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ )راﻣﻮز( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻣـﻦ ﻣﯿـﻞ دارم ﮐـﻪ
ﺷﺎﮔﺮد او ﺷﻮم و ﻧﺰد وی ﮐﺎر ﮐﻨﻢ او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺧـﻮد ﺑﭙـﺬﯾﺮم وﻟـﯽ ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤـﺼﯿﻞ
داراﻟﺤﯿﺎت و ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را راﺿﯽ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺷﻮی.
ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﯾﮏ زن ﻣﺮا ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﮐﺮد و آﻧﺰن ،ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻢ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز ﻣﻄﺐ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در آن ﻃﺒﺎﺑـﺖ ﮐـﻨﻢ و
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از وی زر و ﺳﯿﻢ ﻗﺮض و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ) .راﻣﻮز( ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺮ را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دﻓﻌـﻪ
ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻨﻮم ﯾﮑﻤﺮد ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺰن او را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ در داراﻟﻤﻤﺎت ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و در اﯾﻨﻤﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان آن ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣـﺸﻐﻮل
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد ﺑﻮدم ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻃﺒﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ آورده ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻤﻦ واﮔﺬار ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﺷﺘﻢ و ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻧﺎﭼﺎری دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻢ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﻏﻨﯿﺎء ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و اﺧﻼص ﺷﮑﻢ و ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮدم و ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎ و ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ و ﮐﺒﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون آوردم و درون ﺷﮑﻢ و ﺳﯿﻨﻪ را از ﻧﯽﻫﺎی ﭘﺮ از روﻏﻦ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در داراﻟﻤﻤـﺎت ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ
ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه ﻓﺮﻋﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم اﻧﺒﺎﺷﺘﻢ.
آﻧﮕﺎه ﻃﺒﻖ روش )راﻣﻮز( ﮐﻪ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ،در داراﻟﻤﻤﺎت دﯾﺪه ﺑﻮدم ﻣﻐﺰ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را از راه ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﺎرج ﮐـﺮدم و درون
ﺟﻤﺠﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺮ از روﻏﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدم )روﻏﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم ﻗﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺧﻮد ﻣﻦ دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و اﮔﺮ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮدم ﺑﺮای
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم دو دﺳﺖ دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺳﻮدهﺗﺮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ) .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی راوی
اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﺨﺘﺮع دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ و ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ ﮐـﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را از ﻣﺎدهای ﻏﯿﺮ از ﻋﺎج ﻓﯿﻞ ﺑﺴﺎزد و ﻗﺒﻞ از او ،دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺮواﯾﺘﯽ اﮔﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪه و ﻟﺬا ﻓﻘﺮاء در ﺳﻦ ﭘﯿﺮی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دارای دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎج
ﻧﺒﻮدﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ای ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه ﭘﺪر و ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮد روﻏﻦﻫﺎ و داروﻫﺎ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ را
ﻧﺪزدﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺴﺖ ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻏﻼم ...در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﻏﺬای ﻟﺬﯾﺬ ﻧﺨﻮردم و ﺷﺮاب ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪم و ﺑـﺎ ﻗﻄـﻊ
ﻫﺎی ﻣﺲ ﮐﻪ در ازای ﻣﺰد ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪادﻧﺪ روﻏﻦ و دارو و ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐـﺮدن ﺟﻨـﺎزه ﻫـﺎی ﭘـﺪر و
ﻣﺎدرم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
در ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم روﻏﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ
و ﻫﺮ ﭼﻪ آب درون ذرات ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐـﻪ وزن ﺑـﺪن ﭘـﺪر و
ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در آن ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮدم ،رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺧﺸﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ و ﮔﺮ
ﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی آﻧﺎن ﺟﺰو ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﺑﻮد و
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﺟﻨﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را از دارﻟﻤﻤﺎت ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮم ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﻣﺮﻏﻮب از ﻓﻠﺰات
ﺧﻮدم ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺟﻨﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ دوﺧﺘﻢ.
روزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮک ﺧﺎرج ﺷﻮم)راﻣﻮز( ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺮو و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ دراﯾﻦ ﺟـﺎ ﺑـﺎش
زﯾﺮا درآﻣﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ دارﻟﻤﻤﺎت از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻧﻤﺎﺋﯽ دردوره
ﭘﯿﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﭼﻮن از ﮐﺎرﮐﺮدن دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﻔـﺮت دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺎ
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﮑﻨـﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﺑﮑﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﺎزد.
دروﺳﻂ ﻧﺎﺳﺰا وﺧﻨﺪه و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺎرﮔﺮان از )راﻣﻮز( ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و ﭼﺮم ﮔﺎو ﻣﺤﺘﻮی ﺟﻨﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑـﺪوش
ﮔﺮﻓﺘﻢ و از دارﻟﻤﻤﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪم.
ﻣﺮدم درﮐﻮﭼﻪﻫﺎ از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻣـﺮا اﺳﺘـﺸﻤﺎم ﻧﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ زﯾـﺮا ﻃـﻮری ﺑـﻮی
دارﻟﻤﻤﺎت از ﻣﻦ ﺑﻤﺸﺎم دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻃﺒﺲ دارای دو ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮی ﺷﻬﺮ اﻣﻮات و ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ،آن ﻃﺮف ﻧﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ،
از ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺒﻮر ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻢ وارد ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﺷﻮم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻓﻮری ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ وﻟﯽ
ورود ﺑﻪ وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ.
وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﻧﯿﺰ آن ﻃﺮف ﻧﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺷﻬﺮ اﻣﻮات ،در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ،از
آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز در وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۵۶ 56

ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧـﺎن و
ﻣﺮدم ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن را در ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﻃﻮری ﻣﻘﺒﺮه او را ﻃﻠﺴﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ وارد
ﻣﻘﺒﺮه ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟـﯽ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤـﺎﯾﻢ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﻨﯿﻦ
ﻣﺼﺮی ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،در و دﯾﻮار و ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء ﻣﻘﺒﺮه ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺑﻮت ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع زﻫﺮ ﻗـﻮی ﮐـﻪ
ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺛﺮ آن از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود ﻣﯽآﻻﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ وارد ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻮد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺷﯿﺎء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی آن را ﺑﺒـﺮد
ﺑﺮ اﺛﺮ آن زﻫﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺮگ ﺑﻮدم و آﻧﺮا اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺒﺮی ﺑﺮای ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرم ﺑﺪﺳـﺖ
ﺑﯿﺎورم ﻣﺮدن ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد.
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ و در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺒﺮی دﻓﻦ ﮐﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.
ﻫﻨﮕﺎم روز ﺟﻨﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﻢ ﺗﺎ از اﻧﻈﺎر دور ﺑﺎﺷﻢ وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤـﻮدم
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری از آن ﺑﮕﺬرد و ﺷﻐﺎل ﻫﺎ و ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺼﺪا درآﯾﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺸﻬﺮ ﺑﺮﮔـﺸﺘﻢ و ﯾـﮏ ﮐﻠﻨـﮓ ﺑـﺮای ﮐﻨـﺪن زﻣـﯿﻦ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدم.
وﻗﺘــﯽ ﺑــﻪ وادی اﻟــﺴﻼﻃﯿﻦ رﺳــﯿﺪم ﻧﯿﻤــﯽ از ﺷــﺐ ﻣــﯽﮔﺬﺷــﺖ و ﺑــﺎ اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﯿﺪﯾــﺪم ﮐــﻪ ﻣﺎرﻫــﺎ از ﻻی
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آﻧﻬﺎ وﺣﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎی ﺑﺰرگ اﻓﺘﺎد وﻟﯽ ازآﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻨـﺎک ﻧـﺸﺪم
زﯾﺮا از ﺧﺪاﯾﺎن آرزوی ﻣﺮگ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺮگ ﺑﻮد ،ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺮاوﻻن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪﻧـﺪ و
ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮات ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آذوﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺘـﻪ درﺑـﯿﻦ ﻗﺒـﻮر
ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪهام.
ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﻮر ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﮔﺮدش ﮐﺮدم ودرﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ درب آن را ﺑﮕـﺸﺎﯾﻢ و ﺟﻨـﺎزه ﭘـﺪر و
ﻣﺎدرم را درون آن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم درب ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺸﻮدن درب ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﻮراً
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﺮدهای را درﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن دﻓﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم و از آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎم ﻃﻠﺴﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺧـﻮد
ﻗﺒﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮدم وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﻓﻮری ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ درب ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ در ﭘﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎ ﺑﯿﺮون در ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﻨﮕـﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدم ﻗﺒﺮی درون زﻣﯿﻦ ﺷﻨﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﺮدم و ﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ زدن ﺧﺎکﻫﺎ وﺳـﯿﻠﻪای ﻏﯿـﺮ از دﺳـﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻢ و دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻨﮓ رﯾﺰهﻫﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺪان ﻧﻤﯽدادم.
آﻧﻘﺪر زﻣﯿﻦ را ﺣﻔﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﺮهای ﺑﻘﺪر ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﺮم ﮔﺎو را در ﺣﻔـﺮه ﻧﻬـﺎدم و
روی آن ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻢ و ﭼﻮن ﭘﺎی ﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﺣﻔﺮ زﻣﯿﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪم زﯾﺮا اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻮار ﻓﺮﻋﻮن ﻫـﺴﺘﻨﺪ در دﻧﯿـﺎی
دﯾﮕﺮ از ﺣﯿﺚ ﻏﺬا در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و از ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﺮاب او اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﻧﻤﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل رﯾﺨﺘﻦ ﺧﺎک روی ﻻﺷﻪ واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﻮدم دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﮏ ﺷﯿﺌﯽ ﺳﺨﺖ ﺧﻮرد و وﻗﺘـﯽ آن را ﺑﺮداﺷـﺘﻢ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و روی آن اﺣﺠﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ از اﺷﯿﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ
ﻗﺒﺮ ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ و آﻧﺠﺎ اﻓﺘﺎده و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آراﻣﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن زﯾﺮ ﺧﺎک رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻮی راﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑـﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﮐﻠﻨﮓ
را در آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﮐﻨﺎر آب دراز ﮐﺸﯿﺪم وﻟﯽ ﺷﺪت درد ﺑﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوم.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﻣﺮا از ﺣﺎل ﺑﺮد ،و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪم و وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪ از ﺧـﻮاب ﺑﯿـﺪار
ﺷﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و در ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ،زورق ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺮﮐﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و زنﻫـﺎی رﺧـﺖﺷـﻮی ﮐﻨـﺎر
رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎﻣﺪاد ،روﺷﻦ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﻧﺪوه داﺷﺖ و ﺑﻘـﺪری اﻧـﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑـﻮدم ﮐـﻪ ﺟـﺴﻢ ﺧـﻮد را اﺣـﺴﺎس
ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﻟﺒﺎس ﻣﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب ﭘﺸﺖ ﻣﺮا ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺲ ﻧﺪاﺷـﺘﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺼﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن و آﺑﺠﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
از ﺑﺪن ﻣﻦ ﺑﻮی ﻣﮑﺮوه دراﻟﻤﻤﺎت ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز در ﻧﯿﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣـﻦ ﺑـﺎ آن وﺿـﻊ رﻗـﺖآور
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻮد رو ﺑﯿﺎورم و از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻟﻌﻨﺖ ﺧـﺪاﯾﯽ
ﺷﺪهام و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮای ﯾﮑـﺰن ﻓﺮوﺧﺘـﻪام و ﻣـﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
در ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻘﺪری ﻗﯿﺎﻓﻪ آن ﻣﺮد وﺣﺸﺖآور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪواً ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺠﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﻮراخ وﺳـﯿﻊ وﺳـﻂ
ﺻﻮرت او دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و دو ﮔﻮش ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ.
آﻧﻤﺮد ﻻﻏﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ و ﮔﺮه ﺧﻮرده داﺷﺖ و وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهام ﭘﺮﺳـﯿﺪ اﯾـﻦ
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد داری؟
ﻣﻦ ﻣﺸﺖ ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدم و آن ﻣﺮد ﮔﻮی ﻓﺮﻋﻮن را دﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ را ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ دارای اﻗﺒﺎل ﺷﻮم زﯾﺮا
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺸﺎﻧﺲ دارم و ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارم و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ آﻧﺮا ﻧﮕﺎﻫﺪارم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﮔﺮدد.
آﻧﻤﺮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ در ازای اﯾﻦ ﮔـﻮی ﯾـﮏ ﺣﻠﻘـﻪ
ﻧﻘﺮه ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ.
ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه از زﯾﺮ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻄﺮف ﻣﻦ دراز ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻮی ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻢ.
آﻧﻤﺮد ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻼﻋﻮض اﯾﻦ ﮔﻮی را از ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮ
در ﺧﻮاب ﺑﻮدی ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪم و ﮔﻮی ﺗﻮ را ﻣﯽرﺑﻮدم.
ﮔﻔﺘﻢ از ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﯿﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺗﻮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮑﻤﺮد ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺑﻮدی و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از دو ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ
را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻤﻌﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ از ﻣﻌﺪن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪای و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰی زﯾﺮا اﮔﺮ ﮔﺰﻣﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮ
را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻤﻌﺪن ﺑﺮﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ از ﭘﺎ ﺗﻮ را آوﯾﺰان ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮی.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻃﻼع ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ آزاد
ﺷﺪﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن را از ﻣﻌﺪن آزاد ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗـﺎزه ﺑـﺮ ﺗﺨـﺖ ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻏﻼﻣﺎن را از ﻣﻌﺪن آزاد ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﮐـﺴﺎﻧﯿﮑﻪ آزاد ﻫـﺴﺘﻨﺪ
در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺰد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﺪس زدم ﮐﻪ آﻧﻤﺮد راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﭼﻮن ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در داراﻟﻤﻤﺎت ﺑﻮدم از ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟـﻮان و
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻌﺪن را آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﺑﻮدم و در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدی ﺗﻮ
را ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪم و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮔﻮی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻌﺎدت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ.
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وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ )آﻣﻦ ﻫﻮﺗﭗ( ﭼﻬﺎرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن را از ﻣﻌﺎدن آزاد ﮐﺮده و آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد آزاد ﺑﺮود و در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ اﻧﺴﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ آزاد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ اﻣﻮر ﻣﻌـﺪن ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﻣﯿـﺸﻮد و
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺟﺰو ﺗﺒﻬﮑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزادی آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺮد ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﮑﺮ ﻣﻦ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺪای دﯾﻮاﻧﻪ
اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ،ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ را وادار ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻬﮑﺎران را ﮐـﻪ در ﻣﻌـﺎدن ﮐـﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ آزاد
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ آزاداﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﯾﮏ )دﯾﻦ( ﺳﯿﻢ و زر و ﻣﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﯿﺸﻮد و
ﻣﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﻮدم و ﺑﻨﺎﺣﻖ ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻌﺪن ﺑﮑﺎر واداﺷﺘﻨﺪ وﻟـﯽ
در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻫﺰار ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ آزاد ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮد ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﺑﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﻤـﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪ
ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻔﺖ آﻓﺘﺎب ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺗﻮ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه وﻟﯽ ﻣﻦ روﻏﻦ دارم و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ روی ﺑﺪن ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻟﻢ.
و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺪن ﻣﺮا ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ از ﺗﻮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣـﺮا ﮐﺘـﮏ
ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺑﺪن ﻣﻦ ﻣﺠﺮوح ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻇﻠﻢ دﯾﮕﺮان ﮐﺮده ﻫـﯿﭽﮑﺲ
از ﻣﻦ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و آن ﻣﺮد را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﭼـﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺪﻧﻢ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﻼوه در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘـﻮ ﮐﺮدﻧـﺪ
ﭼﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻇﻠﻢ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﮑﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺤﺎل ﺗﻮ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺨﻮرم.
آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪام و ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮش ﻧﺪارم روزی دارای ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ و ﮔﺎو ﺑﻮدم و ﻧﺎن در
ﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺠﻮ در ﮐﻮزهام ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﺪ وﻟﯽ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﻨﺎم )آﻧﻮﮐﯿﺲ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد و اﯾﻨﻤﺮد آﻧﻘﺪر ﻣﺰرﻋﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺰارع او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻘﺪری دارای ﮔﺎو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره اﺣﺸﺎم وی از رﯾﮕﻬـﺎی ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﻓﺰوﻧـﯽ
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪن او را ﺑﭙﻮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را ﺷﺮوع ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻤـﺮد ﺑـﺎ آﻧﻬﻤـﻪ
ﻣﺰارع و ﮔﺎوﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻤﺰرﻋﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮا از ﭼﻨﮕﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد داﺋﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯿﮑـﺮد و
ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زراﻋﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣـﻦ ﺣﯿـﺮت
زده ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﻪ از )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﻫﺪاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از زﻣـﯿﻦ ﻣـﺮا ﻣـﻨﻈﻢ
ﺑﺰﻣﯿﻦ او ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻦ ﻣﻘﺎوم ﻣﯿﮑﺮدم و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎو واﮔﺬار ﮐﻨﻢ.
در ﺧﻼل آن اﺣﻮال ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻤﻦ ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ دادﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑـﻪ )آﻧـﻮﮐﯿﺲ(
دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮا دﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ او ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﺑﺪه و ﻣﻦ دﯾﮕـﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎری ﻧﺪارم.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮی ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ از دادن دﺧﺘﺮ ﺧـﻮد ﺑـﺎو اﻣﺘﻨـﺎع
ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺮوز )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻠﻪ ﮐﻢ ﺑﻮد از او ﻏﻠﻪ ﺑﻮام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز دﯾـﻦ ﺧـﻮد را
ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﮑﺮده ام.
ﻣﻦ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ او ﺗﻤﺎم ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﻮاﻫﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﻏﻠﻪ وام داده و در ﻫﻤـﯿﻦ روز
در ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﻼﻣﺎن او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﻮب ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻢ و
ﭼﻮب ﻣﻦ ﺑﺮ ﻓﺮق ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮرد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮا ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻤﻌﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و آﻧﻤﺮد ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮا در ازای ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻫﻮم ﺧﻮد
ﺿﺒﻂ ﮐﺮد و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ را )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﮐﻨﯿـﺰ او
را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،زوﺟﻪ ﻏﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮد.
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ده ﺳﺎل ﻣﻦ در ﻣﻌﺪن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮان ﻣﺮا آزاد ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤـﻮدم
دﯾﺪم ﮐﻪ اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﺑﻮد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻃـﺒﺲ در
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.
)آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﺮد ،و او را در ﺷﻬﺮ اﻣﻮات دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿـﻞ دارم ﮐـﻪ ﺑـﺮوم و
ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ روی ﻗﺒﺮ او ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه زﯾﺮا ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﯾﻨﻤﺮد را روی ﻗﺒﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺳﻮاد ﻧـﺪارم ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺒﺮ او را ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ دارای ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺒﺮ او را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ داری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ
روی ﻗﺒﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﺗﻮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت را درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺸﻬﺮ اﻣﻮات ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻗﺒﺮ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( را ﺑﺨﻮاﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺿـﻊ،
ﺑﺸﻬﺮ اﻣﻮات راه ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺮد ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻫﯿﭻ ﺟﺎ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاری زﯾﺮا اﮔﺮ اﻃﻼع ﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼﻣﺎن را از ﻣﻌﺪن آزاد ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎ از دﯾﺪار اﻣﻮات ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻬﺮ اﻣﻮات ﺑﺮوﻧـﺪ
و ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ و ﻣﺮد ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﻬﺮ اﻣﻮات رﺳﯿﺪﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺒﺮ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣـﺮا
ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻣﺰﺑﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﯿﻮه و ﯾﮏ ﺳﺒﻮ ﺷﺮاب ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﻣـﺮد ﺑﯿﻨـﯽ ﺑﺮﯾـﺪه ﻗـﺪری
ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻤﻦ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻗﺒﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪم:
)ﻣﻦ ﮐﻪ آﻧﻮﮐﯿﺲ ﻫﺴﺘﻢ ،ﮔﻨﺪم ﮐﺎﺷﺘﻢ و درﺧﺖ ﻏﺮس ﮐﺮدم و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ ﻣﻦ ﻓﺮاوان ﺷﺪ زﯾﺮا از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳـﯿﺪم
و ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺪادم و رود ﻧﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻦ آب رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﯿﭻﮐـﺲ
در ﻣﺰارع ﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ و در ﻣﺠﺎورت ﮐﺸﺖزارﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻﮐﺲ دﭼﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺪ زﯾﺮا در ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب
ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻪ ﻣﯿﺪادم .ﻣﻦ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﺧﺸﮏ ﻣﯿﮑﺮدم و در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪم ﮐﻪ
ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را از زنﻫﺎی ﺑﯿﻮه ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﺑﻤﻦ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮدﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻓﻮت ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
زن ﺑﯿﻮه او را ﻧﯿﺎزارم از ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮدم .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از ﻣﻦ راﺿﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮔﺎو ﮐﺴﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﯾﮏ ﮔﺎو ﺳﺎﻟﻢ و ﭼﺎق ﺑﻌﻮض ﮔﺎوی ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺨـﺸﯿﺪم ﻣـﻦ در زﻣـﺎن
ﺣﯿﺎت ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اراﺿﯽ زراﻋﯽ را ﺑﻨﺎﺣﻖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑـﺪﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨـﺪ ،اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﮐﺮدهام ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﻔﺮی دراز ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﭘـﯿﺶ دارم ﺑـﺎ ﻣـﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﯿﺒﻪ را ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪم ﻣﺮدﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد )آﻧﻮﮐﯿﺲ( اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺮدهام ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ را روی ﻗﺒﺮ او ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه راﺳﺖ و درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻣـﺮدم اﯾـﻦ
ﮐﺘﯿﺒﻪ را روی ﻗﺒﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺟﻨﺎزه ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﻮب ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود ،او زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣـﺮگ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻻﺷﻪ ﺗﺒﻪﮐﺎران را ﺑﺮود ﻧﯿﻞ ﻣﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و آب آﻧﺮا ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯿﺒﺮد و ﻻﺷﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺮد ﺑﯿﻨﯽﺑﺮﯾﺪه ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤـﯽرود و در ﻫـﺮ
دوره ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﺎداﻧﯽ و ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮی ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب اﻣﻮات
ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آن را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺮدم را ﺑﺮده ﺧﻮد ﮐـﺮدهاﻧـﺪ و ﺗﻤـﺎم ﻣﺰاﯾـﺎی ﻣـﺼﺮ از
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮدم اﺻﻼح ﺷﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ از ﮐﺘﺎب اﻣﻮات ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ در زﻣـﯿﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه در آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
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و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﻮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﺟﻠﻮه دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻃﻮری اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه در ﻣﺮدم رﺳﻮخ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺳﻮءﻧﯿﺖ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪ و ده ﺳﺎل در ﻣﻌﺪن ﺑﺴﺮ ﺑﺮد وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐـﻪ روی ﻗﺒـﺮ )آﻧـﻮﮐﯿﺲ( اﯾـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و او اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( را ﻣﺮدی ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﻇﺎﻟﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ.
ﻣﺮد ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪه اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﭘﺎک ﮐﺮد و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﯿﻮهای را ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﻮر و ﺷﮑﻢ را ﺳﯿﺮ ﮐﻦ .زﯾـﺮا
ﭼﻮن اﻣﺮوز روز آزادی ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻌﺪن اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﺸﻬﺮ اﻣﻮات راه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ اﻏﺬﯾﻪ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﯿﻮه و ﺷﺮاب ﺑﻪ ﻧﺸﺎط آﻣﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﮔﻔﺖ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ روی ﻗﺒـﺮ ﺗـﻮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺧﻮب ﺑﻮدی و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻇﺮوف زرﯾﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ و ﻣﺴﯿﻦ را ﮐﻪ درون ﻗﺒﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻤـﻦ
ﺑﺪﻫﯽ و ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻇﺮوف را از ﺗﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﺑﺎﻧﮓ زدم ای ﻣﺮد ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻨﯽ؟ و آﯾﺎ ﻗﺼﺪ داری ﮐﻪ اﻣﺸﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﺑﻤﻘﺒﺮه اﯾﻨﻤـﺮد دﺳـﺘﺒﺮد ﺑﺰﻧـﯽ،
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺮﻓﺖ از ﻣﻘﺒﺮه ﯾﮑﻤﺮد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﻮد.
ﻣﺮد ﺑﯿﻨﯽﺑﺮﯾﺪه ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻬﻤﻞ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ،ﻣﮕﺮ ﺧﻮد ﺗﻮ روی ﻗﺒﺮ او ﻧﺨﻮاﻧﺪی ﮐﻪ )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ و اﯾﻨﻤﺮد ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاﯾﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﻫﯿﭻ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ وی زﻧﺪه ﺑﻮد ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺮداﺧـﺖ
زﯾﺮا ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ و زن وﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪ ﻣـﺮا ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﻣﻠـﮏ ﺧـﻮد ﻧﻤـﻮد و زن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ را ﭼﻮن ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ )آﻧﻮﮐﯿﺲ(ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﻗﺮض
ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽآﯾﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺒﺮی زﯾﺮا ﭼﻮن او
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﺪﻫﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ از او درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻣﻮال ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از وی درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮدم ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را از درون ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺮداری.
آزادی ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮑﻠﯽ اﻧﻀﺒﺎط ﺷﻬﺮ اﻣـﻮات را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ در آن ﺷﺐ ،ﻋﺮﺻﻪ ﭼﭙﺎول ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻏﻼم ﺑﯿﻦ ﺑﺮﯾﺪه و ﻣﻦ وارد ﻣﻘﺒﺮه )آﻧﻮﮐﯿﺲ( ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻇﺮوف ﺳﯿﻤﯿﻦ و زرﯾﻦ و ﻣﺴﯿﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﺑـﺮدﯾﻢ و ﻏـﻼم
آزاد ﺷﺪه ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺮم ﺣﻖ ﺧﻮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ را از ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼﻣﺎن آزاد ﺷﺪه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻨﻮز در ﺷﻬﺮ اﻣـﻮات ﭼﭙـﺎول
اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ روز دﻣﯿﺪ و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺪهای از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳـﻮرﯾﻪ در آن ﻃـﺮف رودﺧﺎﻧـﻪ،
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ﻏﺎرت ﺷﺪه را از ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ آورده ﺑﻮدﯾﻢ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﺳﻮداﮔﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ )دﯾﻦ( از ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ.
از اﯾﻦ زر ،دوﯾﺴﺖ )دﯾﻦ( ﺑﻤﻦ رﺳﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﻏﻼم ﺑﯿﻨﯽﺑﺮﯾﺪه ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ زر و ﺳﯿﻢ ،راﻫﯽ آﺳـﺎن ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺴﺎل در اﺳﮑﻠﻪﻫﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زر را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ و ﻏﻼم ﺑﯿﮏ ﻃﺮف رﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻢ ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻓﻮر و ﺑﯿﺨﮏ )ﺑﯿﺨﮏ رﯾﺸﻪ ﯾﮑﻨﻮع ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻧـﺮا ﺻـﻼﺑﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣﺜـﻞ
ﺻﺎﺑﻮن ﮐﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣـﺮگ
ﺑﮑﻠﯽ از ﻣﻦ دور ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻦ دوری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدم و ﺑﯿﮏ دﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺻﺮف ﮐﻨﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﻏـﺬا ﺑـﻮدم از ﺷـﻬﺮ اﻣـﻮات،
ﺻﺪای ﻏﻮﻏﺎ ﺑﮕﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪهاﻧﺪ.
از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻄﻠﻊﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهداران ﻣﺨﺼﻮص ،ﮐﻪ ﮔﺎرد ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن آزاد ﺷﺪه را ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻣﻮات را ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ.
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آن روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻏﻼﻣﺎن آزاد ﺷﺪه را در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ از ﭘـﺎ ،از
دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺳﺮﻧﮕﻮن آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺘﻨﻪ و ﭼﭙﺎول ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
آن ﺷﺐ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪری ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﻬـﺎی ﺧﺎﻧـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ را
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﻨﻤﻮدم.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد روان ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻠﺐ
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازم و از او ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ وی اﻧﺪک ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯿﺪاد ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﻪ داراﻟﻤﻤﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﮕﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ای ارﺑﺎب ﻣﻦ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدهای زﯾﺮا ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ زﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز از ﻣﻦ ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ﺑﮕﯿﺮد .زﯾﺮا او ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻦ ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺴﯿﮑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺪﯾﮕﺮی ﻓﻠﺰ داد ﺗﺎ زﻧﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎو ﻓﻠﺰ ﺑﺪﻫﺪ.
و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﻮ ﻣﺮدهای اﺣﺘﯿﺎط از دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪادم و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﺘﻮ از ارﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد و ﻣـﺎدرش )ﮐـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن
ﻻﺷﻪ او را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( ﻣﯽدزدﯾﺪم و ﻣﺎدر او ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣﺮا ﻣﯿﺰد و ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﻣﺮا ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﭼﻮن ﺗﻮ آﻣﺪهای ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ دور از اﯾﻦ ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻦ در ادای ﺟﻮاب ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدم و او ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺿﻄﺮاب داری ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﻓﻠﺰ دارم و ﻣﺘﯿـﻮاﻧﯿﻢ آن
را ﺑﻤﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻧﻤﯿﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﺳﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮا از
ﭼﻨﮓ اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ اﺑﻠﻪ او ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﭙﺮدازم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ دادی ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺲاﻧﺪاز ﺗﻮ در
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪاری ﻓﻠﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ داده ﺑﻮد در دﺳﺖ او ﻧﻬﺎدم و او ﮐﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﺰﺑﻮر
را دﯾﺪ از وﺟﺪ ﺑﺮﻗﺺ در آﻣﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻗﺼﯿﺪن ﺑﺮای ﻣﺮدی ﭼﻮن او ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از رﻗﺺ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺰات ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ دادم ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺗـﻮ دﯾﮕـﺮ
ﻓﻠﺰات ﻣﺮا ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد وﻟﯽ از ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﺴﯿﮑﻪ ﯾﮑﻌﻤﺮ ﻏﻼم ﺑﻮده دارای ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻓﻠﺰات ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﮕﺮی ،وﻟﻮ ارﺑﺎب ﺳﺎﺑﻖ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻫﺪ و آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﻮ را ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﺮدم ﺑﺠﺒﺮان اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮدی ﺗﻮ را از ارﺑﺎﺑـﺖ ﺧﺮﯾـﺪاری و
آزاد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺧﺮﯾﺪاری و آزاد ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑĤﻧﺠﺎ ﺑﺮوم و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻌﻤﺮ ﻏﻼم ﺑـﻮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـĤزادی
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻏﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ارﺑﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺪون ارﺑﺎب ﺑﯿﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾـﮏ ﭼـﺸﻢ ﺷـﺒﺎﻫﺖ
دارم ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﻧﺪرز ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻓﻠﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﻦ دور ﻧﺮﯾﺰ زﯾﺮا ﻣﻦ از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و
ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﺮی.
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﭼﺸﻤﮑﯽ زد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت ،ﻣﻦ ﭼﻮن اﺣﺘﯿﺎط از دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪادم ﻫﺮ روز راﺟﻊ ﺑﺤﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ
از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﺮف ازﻣﯿﺮ ﻣﯿﺮود و ﻣﺎ ﻣﺘﯿﻮاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ ﺳـﻮار اﯾـﻦ
ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﯾـﻪای ﺑـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ )آﻣﻮن( ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺮدم ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻒ ﻧﻨﻤﻮدهام ﮐﻪ ﺑﺎو
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ از اﺷﺨﺎص ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪاﺋﯽ را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ و ﺑﺎو ﻫﺪﯾـﻪ
ﺑﺪﻫﻢ و آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨﺎم )آﺗﻮن( را ﺑﭙﺮﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ﺑﻤﻦ ﺟﻮاب دادﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪای )آﺗﻮن( ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺪرد ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮرد زﯾﺮا ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ
ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﯾﮏ ﺧﺪای ﺳﺎده و ﺑﯽاﻃﻼع اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ارﺑﺎب ﻣﻦ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ.
ﻣﻦ ﮔﻮی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺒﺮه ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻦ واﻟﺪﯾﻨﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎو دادم و ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺖ.
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)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﻦ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﯽآورد و ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻟﺤﻈـﻪاﯾﮑـﻪ
آن را ﺑﺪﺳﺖ آوردهام ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺳﻌﺎدت ﻣﯿﺮوم زﯾﺮا دارای زر ﺷﺪم و اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮔﻮی را ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ
ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮی را داری ﻟﺒﺎس ﺧـﻮد را ﻋـﻮض
ﮐﻦ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﭙﻮش ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ داﯾﺮ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮ دور ﺑﺮﯾﺰم درﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ازﻣﯿﺮ ﻣﺎ ﺧﺮج دارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﻓﻠﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺮج ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺠﻠﻪ دارم ﮐـﻪ
زودﺗﺮ از ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﺮوم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯿﺪارم ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻤـﻦ
ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ،ﻫﺮﮔﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﮕﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ وﻗﺎﯾﻊ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻟﺬا از اﻣﺮوز ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻬﺮ ﻃﺒﺲ را ﻧﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ روزی از اﯾـﻦ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﺳـﻮد
ﻓﺮاوان ﺑﺒﺮی.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ آب ﻧﯿﻞ رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮐﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ آبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮآب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿـﻞ او را ﺑـﺴﻮی
ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪهای ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر از ﻃﺒﺲ ﻧﻔﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهای وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ را
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ از ﻃﺒﺲ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ،ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد
زﯾﺮا ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺮ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﻮانﻫـﺎ ﻋﻤـﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻓﺮﺻـﺖ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐـﺮدن ﺣـﻮادث
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﺳﺘﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪرﯾﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ در
آب اﻓﺘﺎد ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و آب را ﺑﺘﻼﻃﻢ در ﻣﯽآورد و اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺛﺮ آن ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻼﻃﻢ از ﺑـﯿﻦ
ﻧﻤﯽرود وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ آب آرام ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﺻﻼً ﺳﻨﮕﯽ در اﯾﻦ آب ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻨﻄـﻮر
آرام ﻧﺒﻮد.
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﮑﻠﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑـﺎ ﺛـﺮوت و ﻗـﺪرت ﺑـﻪ
ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻃﻮﻣﺎر ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮاری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮا ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻗـﺮار
ﺑﺪﻫﯽ و ﻧﮕﺬاری ﮐﻪ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺮوم
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻧﮕﺮدم.
در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎدر ارﺑﺎﺑﺶ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺻﺪا زد و او رﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ در ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎش و ﻣﻦ ﻓﻮری ﺧـﻮاﻫﻢ
آﻣﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﺧﺎﻧﻪ دور ﺷﺪم و در ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر )ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﯾﺴﺘﺎدم .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﯿﻠﯽ در دﺳﺖ
و ﺑﺎﺷﻠﻮﻗﯽ روی ﺳﺮ داﺷﺖ آﻣﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ او ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻠﻘﻪﻫـﺎ را ﺑﻤـﻦ ﻧـﺸﺎن داد و
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮﺳﺘﺎده وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای او ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ از
اﺛﺎث ﺧﺼﻮﺻﯽام را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻧﺒﯿﻞ ﻧﻬﺎدهام ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺲ ﻫﻢ
ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( در زﻧﺒﯿﻞ ﺧﻮد ﻟﺒﺎس و ﯾﮏ ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪ دارد و وﻗﺘﯽ از ﺣﺪود ﺧﺎﻧﻪ دور ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻨـﺎر ﻧﯿـﻞ رﺳـﯿﺪﯾﻢ در
آﻧﺠﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد.
ﻣﻦ ﺑﺮای او ﯾﮏ ﭼﻮب ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم زﯾﺮا دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ ﭼﻮب ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ
اﺳﮑﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺷﺮف ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺧﺪای آن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻢ اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ و ﻋﺎزم ازﻣﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﻦ و )ﮐﺎﭘﺘـﺎ( را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﺘﯽ او ﻋﺪهای از ﺟﺎﺷﻮان ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪواری داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در راه آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮی ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻌﺎدتﺑﺨﺶ ﺑﻮده زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و )ﮐﺎﭘﺘﺎ(
ﮐﻪ اﺛﺮ ﮔﻮی را دﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ آن ﮐﺮد.

۶۴ 64

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎری و ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ و ﻣﺎ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر روز روی رود ﻧﯿﻞ ﺷﻨﺎوری ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪرﯾﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
روز از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﻣﺰارع و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺛﺮوت ﻣﺼﺮ ﻟﺬت ﻧﻤـﯽﺑـﺮدم زﯾـﺮا
ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ از آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮوم و ﺧﻮد را ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﻧﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﮐﺸﺘﯽ وارد درﯾﺎ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ دو ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﻢ و از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در راه ﺧـﺸﮑﯽ راﻫﺰﻧـﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ دارﯾﻢ از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺟﺎﺷﻮان ﮐﺸﺘﯽ وﻗﺘﯽ درﯾﺎی وﺳﯿﻊ را دﯾﺪﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﺧﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد
دوﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﻮﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺸﺘﯽ ﻣـﺴﺎﻓﺮت
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ از ﺧﺪای )آﻣﻮن( درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﯾﺎﻧﯿﻬﺎ از ﺧﺪای )ﺑﻌﻞ( ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻫـﻢ ﺧـﺪای ﺧـﻮد را
ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﺪرﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻠﺰ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪ.
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺪری اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎروزنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ در رود ﻧﯿﻞ و درﯾﺎ ،ﭘﺎرو ﻣﯿﺰدﻧـﺪ دﺳـﺖ از ﭘﺎروﻫـﺎ ﺑﺮداﺷـﺘﻨﺪ و
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮاع اﻓﺮاﺷﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آرام ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺷﻮان ﺻﻮرتﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺠﺮوح ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن را ﺻﺪا ﻧﺰدﻧـﺪ وﻟـﯽ ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاع اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺎت اﻣﻮاج درﯾﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ آﻧﻄﻮر ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد وﺣﺸﺖ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈـﻪ
ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری ﻣﻌﺪه او ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ از دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ از ﺗﻮ رﻧﺠﺶ ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎوردی ﺑﻠﮑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻦ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺟﻨﺎزه ﻣﺮا ﺑﺪرﯾﺎ ﺑﯿﻨﺪاز ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آب درﯾﺎ ﺷﻮر اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮضﻫﺎی ﺷﻮر داراﻟﻤﻤﺎت ﻣـﺎﻧﻊ از ﻣﺘﻼﺷـﯽ
ﺷﺪن ﺟﻨﺎزه ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺎﺷﻮان ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن ﻣﺼﺮی را ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ ای ﻣﺮد ﯾﮏ ﭼـﺸﻢ ،در
اﯾﻦ درﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ از دﻧﺪانﻫﺎی ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺗﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎزه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻪ درﯾـﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻮ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺟﻨﺎزه او در آب ﺷﻮر درﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﮑﺎم ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﻮع اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪ از او ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﺼﺮی ﭼﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻬﻮع ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﭽـﻪ
در ﻣﻌﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺗﯿﺮه و آﻧﮕﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯿﻤﺎری دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا در داراﻟﺤﯿﺎت اﺳﺘﺎدان ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻤـﺎ ﻧﮕﻔﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻣـﻦ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺳﺎری ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻋﺪهای زﯾﺎد را ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎم اﻃﺒـﺎی
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻃﺒﺲ از آن اﻃﻼع دارﻧﺪ.
ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪاوای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎری ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮ را ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
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ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻪ وﺑﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻃﺎﻋﻮن و ﻧﻪ آﺑﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﯾﺾ ﺗﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ
ﺗﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﺮدرد ﻧﻤﯽﻧﺎﻟﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ دﻫﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺋﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ از دﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮی ﮐﺮﯾﻪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺑﻮی ﻣﮑﺮوه ﻧﺸﻨﯿﺪم و ﮐﺸﺎﻟﻪ
ران آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن از ﮐﻨﺎر ران آﻧﻬﺎ ﻏﺪهای ﺑﯿﺮون آﻣﺪه وﻟﯽ ﻏﺪهای ﻧﺪﯾﺪم و در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن
ﻫﻢ ﺗﺎولﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﺑﻠﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺐ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ آن در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ وﺣـﺸﺖ ﻧـﺰد ﻧﺎﺧـﺪا
رﻓﺘﻢ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﻤﺮض ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده زﯾﺮا ﻣـﻦ ﮐـﻪ ﻃﺒﯿـﺐ ﻣـﺼﺮی و
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ از اﯾﻨﻤﺮض اﻃﻼع ﻧﺪارم و ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻮری ﺑﻄﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮو ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران را
ﺑﺨﺸﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺎﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻣﺮوز در درﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﮑﺮدهای؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ...
ﻧﺎﺧﺪا ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻤﺮض ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ از آن ﺑﺪون اﻃﻼع اﺳﺖ ﻣﺮض درﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﯾﻨﻤـﺮض ،ﭘﺮﺧـﻮری
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺮج ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﻏﺬای آﻧﻬـﺎ
ﺟﺰو ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺗﻮ ،ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ،وﻗﺘﯽ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪی ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺮج ﺧﻮد ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻬﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ در ﺻﺮف ﻏﺬا اﻣﺴﺎک ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﻟﺬا اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﮐـﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨـﺪ ﻏـﺬا را ﺑﺨـﺮج
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻢ را ﭘﺮ ازﻏﺬا ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﺼﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ روی ﻧﯿـﻞ ﺣﺮﮐـﺖ
ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﭘﺮﺧﻮری اﯾﻨﻬﺎ ﺿﺮری ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ﻧﯿﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮج ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ وارد درﯾﺎ ﺷﺪهاﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻌـﺪ از ﻫـﺮ
وﻋﺪه ﻏﺬای زﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮض ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺪه ﺟﺎ دادهاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻬﻮع ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰد و اﯾﻦ ﺗﻬﻮع ﻫﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺗﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻮاج اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻫﻮای ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﺎﺧﺪا ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻫﻮا ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮا ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﺎ ﺑﺎد ﻧﻮزد ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﺑﺎدﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ اﻓﺰود ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ را از ﻣﻦ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﻋﻼج ﻣﺮض درﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻏﺬا ﻧﺨـﻮردن
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺮض ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ،ﻧﺎﺧﺪا ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﻬﺎ از ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻌﺪه
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻬﻮعﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮض درﯾﺎ وﻗﺘﯽ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﺣﻞ
رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮض رﻓﻊ ﻣﯿﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺪا ﮔﻔﺘﻢ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﮐـﻪ
ﻓﺮا ﻣﯿﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ راه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﺮف ازﻣﯿﺮ ﺑﺮوی ﺑﻄﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ آدﻣﺨﻮاران ﻧﺨـﻮاﻫﯽ رﻓـﺖ) .در
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻧﯿﻤﻪوﺣﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آدﻣﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻧﺎﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮم و راه را ﮔﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز اﺳﺖ ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و وﻗﺘـﯽ
ﺷﺐ ﺷﺪ ﺧﺪای ﻣﺎه و ﺧﺪای ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯿﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ آدﻣﺨﻮاران ﺑﺮوم .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺧـﺪا را
ﺗﺮک ﮐﺮدم و ﺑﮕﻮﺷﻪای ﺧﺰﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﺻﺪای ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻮاج ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﺒﺮد.
روز ﺑﻌﺪ ﻗﺪری ﻏﺬا ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ دادم و او ﻧﺨﻮرد و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﮐﺎﭘﺘﺎ وﺳﯿﻠﻪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﻔﺖ روز و ﺷﺐ ،ﻣﺎ در درﯾﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و روز ﻫﺸﺘﻢ ازﻣﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ وارد ﺑﻨﺪر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎ را ﻓـﺮود آوردﻧـﺪ و ﺟﺎﺷـﻮان
ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺎرو ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺴﺎﺣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﻣـﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐـﻪ ﺑﯿﺤـﺎل
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ وارد ﺑﻨﺪر ﺷﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺬا ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧـﺪ .ﻣـﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﻌﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ آﻧﻄﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاه ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺻـﺤﺒﺖ
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ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﺤﺘﺎج ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎ
اﻃﺒﺎی ﻣﺼﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﻧﺎﺧﺪای ﺑﯿﺴﻮاد اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ در ﻃـﺒﺲ از وﺟـﻮد
اﯾﻦ ﻣﺮض ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ) .درﯾﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮج دارد و ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺗﮑـﺎن ﮐـﺸﺘﯽ دو ﺣﺮﮐـﺖ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﯾﮑﯽ از ﭼﭗ ﺑﺮاﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ و اﯾﻦ دو ﺗﮑﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان دﭼﺎر
اﺳﺘﻔﺮاغ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺤﺎل ﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﻦ دو ﺑﺎر در ﺳﻔﺮ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﺎرﺿـﻪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ
ﺑﯿﻤﺎری درﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﺪم وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪری )ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻮج ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ( ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم
ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری درﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد ﺗﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﮑﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﯾﺎ دوم ﺑﺎ ﻃﯿﺎره ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دﭼـﺎر ﻋﺎرﺿـﻪ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری
درﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺧﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑـﺮد ﭼـﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری درﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺮاغ ﻓﻘـﻂ زردآب از دﻫﺎﻧـﺸﺎن ﺧـﺎرج
ﻣﯿﮕﺮدد و در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺗﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﺋﯿﻦ ﻣﺎری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ
اواﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد( ﻣﺴﺎﻓﺮان دﭼﺎر ﻣﺮض درﯾﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﻌﻘـﺐ و ﺑـﺮﻋﮑﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎری درﯾﺎ ﺑﺮوز ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺎﺳﻢ ﮐﺸﻮر ﺳﺮخ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﻤﮑﻠﺖ ﺳﯿﺎه ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ )ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ رﻧﮓ ﺧﺎک آﻧﻬﺎ( و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﻧﮓ ﺧﺎک اﯾـﻦ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺪون ﮐﻮه وﻟﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دارای ﮐﻮه و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﮐﻮه ﯾﮏ ﺟﻠﮕﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﻫـﺮ
ﺟﻠﮕﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه دارد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺮاج ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ و درﯾﺎﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ارﺗﺰاق ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و در داﺧﻞ اراﺿﯽ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ زراﻋـﺖ و راﻫﺰﻧـﯽ
اﺳﺖ و ﻗﺸﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ راﻫﺰﻧﺎن ﺳﻮرﯾﻪ را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺼﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮدم از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺴﻪ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺸﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮوﻧﺪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮدﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ رﯾﺶ و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮ از ﺑﻼد آﻧﻬﺎ دارای ﯾﮏ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن اﻧﺴﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻤﺎل ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت زن و ﻣﺮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﯿﺎد
ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺮاج ﺑﮕﯿﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺟﺰ ﻣﻌﺪودی از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﻬﺬا در ازﻣﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( ﻫﺴﺖ و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺪت دوﺳﺎل ﻣﻦ در ازﻣﯿﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﺪت زﺑﺎن و ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻢ زﯾﺮا ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﯽ را
ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺘﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﯽ را روی ﻟﻮحﻫﺎﺋﯽ از ﺧﺎکرس ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻌﺪ اﻟﻮاح را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه در آﺗـﺶ
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺜﻞ آﺟﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺪوداً ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﯽ را ﻣﺜﻞ ﺧﻂ ﻣﺼﺮی روی ﭘﺎﭘﯽروس ﻧﻤﯿﻨﻮﺳﯿﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ از ﺑـﯿﻦ
ﻣﯿﺮود وﻟﯽ ﻟﻮح ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺧـﻮد را ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺖ و در ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮود و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ را
اﺣﻀﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺮود ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن او را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻃﺒﯿﺐ را ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﻔﻊ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ ﻣﺰد ﻃﺒﯿﺐ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻏﻨﯿﺎی ﺳﻮرﯾﻪ دارای ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎو ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ وﻟـﯽ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﻧﺎﺧﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ داده ﺷﻮد ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻏﻼم ﻣﻦ از روزﯾﮑﻪ ﻣﺎ وارد ازﻣﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺰد ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮوﻧﺪ و اﻋﺠﺎز ﻣﺮا در ﻃﺐ ﺑﮕﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮی ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺨﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوی ﺑﻠﮑـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮود او ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ
در آﻏﺎز اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﭼﻮن اﺑﻠﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ زود ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺪ روز
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ آن ﻣﺪ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺪ روز اﺳﺖ رﺳﻢ ﺧﻮد را
ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و رﺳﻢ ﻣﺼﺮ را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﺮا وادار ﺑﺎﻧﺠﺎم آن ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻃﺒﺎء ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ )زﯾﺮا اﻃﺒـﺎء ﮐـﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮوﻧﺪ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ( و ﺑĤﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻃﺒﯿـﺐ ﻣﻌـﺮوف
ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪهام و در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻘﺪری ﻋﻠﻢ دارم ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮده را زﻧﺪه و ﮐﻮر را ﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ وﻟﯽ ﻋﻠﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﻫﺮ ﮐـﺸﻮر از
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ و از ﻋﻠﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷـﻮم .ﻣـﻦ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ زر و ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪهام و زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎک ﮐـﻪ زﯾـﺮ ﭘـﺎی ﻣـﻦ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﯾﮑﻨﻔﺮ را ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ و او را ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﮐﺮدﻧﺪ
او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرد ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎرد ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯿﺒﺮﯾﺪ و ﻫﻤﻮاره از دوا ﺑﺮای درﻣﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ ﻫﺮﭼﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ ﻧـﺼﻒ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻢ و اﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم وی رﯾﺶ ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﺎراﻧﯿﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺘﻮ ﻋﻠـﻢ
دادهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺨﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن زر و ﺳﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮش ﻣﻦ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﭼـﻮن ﺗـﻮ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ را ﺑﺎ دوا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮ ﯾﮏ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯿﻨﻤـﺎﺋﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﮐﺴﯽ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا اﮔﺮ در ﺻﺪد ﺑﺮآﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﺮدم را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗـﻮ
ﻣﺤﯿﻞ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد.
ﻣﻦ اﯾﻨﺤﺮف را ﺑﺎور ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻃﺒـﺎء وﯾـﻼن ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﺟﺎدوﮔﺮی اﺷﺨﺎص ﺳﺎده ﻟﻮح را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻣﯿﻤﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺟﺎدوﮔﺮی در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ آﻧﻬﻢ در داﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﺠﺎدوﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺧﺎرج از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺠﺎدوﮔﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﻤﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺧﻮد در ازﻣﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ آوازه ﺷﻬﺮت ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ و ﺧـﺎرج
از ﺷﻬﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪ.
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ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺑـﺎ درﺳـﺘﯽ رﻓﺘـﺎر ﻣﯿﻨﻤـﻮدم و ﻫﺮﭼـﻪ از ﻣـﺮﯾﺾ
ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻧﺼﻒ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺰﺑﻮر را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﯿﺪادم و ﺑﺨﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮود و ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻤﻦ ﭼﻪ داده اﺳﺖ.
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻦ ﮐﺎرد ﺑﻮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرد را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮم آن را در آﺗﺶ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮدم و ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻃﺒـﻖ رﺳـﻢ
داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﻄﻬﺮ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﯾﮑﺮوز ﻣﺮدی ﮐﻮر ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻃﺒﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺮض او ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮری آن ﻣﺮد ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ آب دﻫﺎن ﺑﻮد و ﺧـﺎﮐﺮا ﺑـﺎ آب دﻫـﺎن ﻣﯿĤﻟﻮدﻧـﺪ و روی ﭼـﺸﻢ وی
ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن ﻣﺮد ،ﺳﻮزن ﺑﮑﺎر ﺑﺮدم و اول ﺳﻮزن را در آﺗﺶ ﻧﻬﺎدم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻬﺮ ﺷﺪ ﺑﻮﺳﻠﻪ آن ﭼﺸﻢ وی را
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدم و او ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻘﺪری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﻣﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ازﻣﯿﺮ ﻣﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪاﯾﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻧﯿﺰ ﺑĤﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و اﻏﻨﯿﺎی ﺳﻮرﯾﻪ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و اﻏﻨﯿﺎی ﻣﺎ ﭘﺮﺧﻮرﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزی ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ اﻏﺬﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﻮارض ﻣﻌﺪه و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪواٌ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﻮد ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﮐﺎرد آﻧﻬﺎ را درﻣﺎن ﻣﯿﻨﻤﻮدم و ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮک ﮐﻪ ﺳﺮش را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻢ.
ﻣﻦ دوا را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎو ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری دارای ﺑﻀﺎﻋﺖ اﺳﺖ دوا را ﮔـﺮان ﻣﯿﻔـﺮوﺧﺘﻢ و در
ﺻﻮرﺗﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﺪارد دارو را ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺑﺎو ﻣﯿﺪادم و ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﻨﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ
داد ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺟﺰو ﻃﺒﻘﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﻣﺰدوران ﺑﺎﺷﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺪاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻣـﻢ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻫﺮ روز ﻋﺪهای از ﮔﺪاﯾﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻃﻌﺎم ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ در ﺧﺼﻮص اﻋﺠﺎز ﻣﻌﺎﻟﺠﻪﻫﺎی ﻣﻦ داد
ﺳﺨﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ زر و ﺳﯿﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﺎزاد زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻢ.
در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺮدم ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﭽﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﺪﻫﻢ – ﯾﮑﺼﺪم – ﯾﮑﻬﺰارم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ازﻣﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﮔﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐـﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪرﯾﺎ رﻓﺖ ﻏﺮق ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﮐـﺮد ﺳـﻮدی ﺳﺮﺷـﺎر ﻋﺎﯾـﺪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ در ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻢ.
در ﻣﺼﺮ اﯾﻦ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺳﻮرﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ او از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود وﻟﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﻮن ﮐـﺸﺘﯽ ﺑـﺸﺮﮐﺖ ﺗﻌﻠـﻖ
دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺛﺮ در وﺿـﻊ ﮐـﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻧﯿـﺴﺖ و در ازﻣﯿـﺮ ﻣـﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺧﺎﻧﻪام زر و ﺳﯿﻢ ﻓﺮاوان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دزدﻫـﺎ
ﺑﻄﻤﻊ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺼﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪم )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و اﻟﺒﺴﮥ زﯾﺒﺎ ﻣﯿﭙﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺪن را ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯿﮑـﺮد و ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ زﻧﻬﺎی ﺟﻮان را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻮری ﻏﺮور ﺑﺎو ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫـﻢ
ﮔﺴﺘﺎخ ﻣﯿﺸﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺸﺖ او ﻣﯿﻨﻮاﺧﺘﻢ.
ﺑﻘﺪری زر و ﺳﯿﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﻣﯿﺸﺪم و ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از دو ﭼﯿﺰ ﺑﻮد اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﺒﺎی ﺳﻮرﯾﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ را ﻣﺪاوا ﻣﯿﮑﺮدم ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮐﺎرد ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻬﻮر داﺷﺘﻢ.
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد و ﻣﯿﮕﻔﺖ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،ﻣﺮدم وی را ﻣﺮده ﻣﯿﭙﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮐﺎرد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺮا ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻓـﻮت ﻣﯿﮑـﺮد ﻫـﯿﭻ
ﮐﺲ ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪاد زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺮدﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده ﺑﺪون ﺑﯿﻢ از ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺎرد ﺧﻮد را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدم.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻮم اﻃﺒﺎی ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻓﻠﺰات ﺗﻔﺘﻪ ﺑﺮای
درﻣﺎن زﺧﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ آﻧﻘﺪر زر ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻼ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم ﻃﻼ ،ارزش ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از دﺳـﺖ داد و از آن
ﭘﺲ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﮐﻪ در ازﻣﯿﺮ ﺑﻮدم از ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮدم زﯾﺮا زﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻢ و از زﻧﻬﺎی ﻫﺮﺟـﺎﺋﯽ ﻧﻔـﺮت
داﺷﺘﻢ زﯾﺮا )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﻃﻮری ﻣﺮا از زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ،ﻣﺮدی را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮐﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ آﻣﯿﺰش ﮐﻨﻢ ﺑﺎز ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم.
ﭼﻮن در ازﻣﯿﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮﻗﺖ آﻣﯿﺰش ﮐﻨﺪ ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮود و ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮑـﺸﺐ او
را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﻌﺪد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )ﺑﻌﻞ( اﺳﺖ.
ﺑﻌﻞ ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮار ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻘﺮﺑﺎﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﺧﺪا دزدی ﻋﺎدی را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و در ﻋﻮض دزدی ﺗﻮام ﺑـﺎ ﺧﺪﻋـﻪ را
آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ازﻣﯿﺮ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪزدد او را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ )ﺑﻌﻞ( ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺮه را وارد ﻃﻼ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻠﺰ را ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼی ﻧﺎب اﺳﺖ ﺑـﺪﯾﮕﺮان ﺑﺪﻫـﺪ ﻫـﯿﭽﮑﺲ او وی اﯾـﺮاد
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮐﺮده و در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺣﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ زر و ﺳﯿﻢ اﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻠﻘﻪ زر ﯾﺎ ﺳﯿﻢ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺪای ﻣﻮﻧﺚ ﺳﮑﻨﻪ ازﻣﯿﺮ ،اﻟﻬﻪاﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎم )اﯾﺸﺘﺎر( ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻟﺒﺎس او را ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻟﻬﻪ در ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺳﮑﻮﻧﺖ
دارد و در آن ﻣﻌﺒﺪ ﺻﺪﻫﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻋﻬﺪهدار ﺧﺪﻣﺎت وی ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﺎن ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ ﺑـﺎﮐﺮه ﻣﯿﺒﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺮ
ﻋﮑﺲ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮم دﻟﺮﺑﺎﺋﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮدﻫﺎﺋﯿﮑـﻪ ﺑﻤﻌﺒـﺪ ﻣﯿﺮوﻧـﺪ
آﻣﯿﺰش ﮐﻨﻨﺪ.
در ازﻣﯿﺮ ﻣﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﻃﺒﺲ اﺳﺖ و زﻧﻬﺎ ،در آﻧﺠﺎ از ﻣﺮدﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮﭼـﻪ ﻣﺮدﻫـﺎ
ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺻﺮف ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﯾﺸﺘﺎر ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻣﺼﺮ اﮔﺮ ﻣﺮدی درون ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮد را ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐـﺮدن ﺑﻤﻌـﺪن ﻣﯿﻔﺮﺳـﺘﻨﺪ و زن را از ﻣﻌﺒـﺪ اﺧـﺮاج
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ در ازﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط درون ﻣﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( آزاد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد )اﯾـﺸﺘﺎر(
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﻣﻌﺒﺪ ﺧﻮﯾﺶ آزاد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ از اﯾﻦ راه درآﻣﺪی زﯾﺎد ﻧﺼﯿﺐ او ﻣﯿﺸﻮد.
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اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( ﺑﺮود و ﺑﺎ زﻧﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زن ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﻘﺪر ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻨﯿﺰ و ﻏﻼم ﺑﺮای ﻓﺮوش وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از ﻧﻘﺎط دور ﻣﯿĤﯾﻨﺪ و
ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﻧﺪ ﺑﺒﺎزار ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
در ﺑﯿﻦ زﻧﻬﺎی ﮐﻨﯿﺰ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﯿﺰی
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻧﺎﻗﺺ اﻻﻋﻀﺎء را ﺣﮑﻮﻣﺖ ازﻣﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺒﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را
ﺑﻤﻌﺒﺪ )ﺑﻌﻞ( ﺑﺒﺮد و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻌﻞ( ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ او را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﯾﮑﻤﺮد ﯾﺎ زن ﻧﺎﻗﺺ اﻻﻋﻀﺎء را ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﯿﻞ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻧﺪان در دﻫﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺒـﺪ )ﺑﻌـﻞ(
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ روی ﺻﻮرت )ﺑﻌﻞ( ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﺳﮑﻨﻪ ازﻣﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم ﺑﺮای ﺧﺪای ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدم وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﮐﺸﺘﻦ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ،
ﺑﻬﺎی ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯿﺪادم و از ﻗﻀﺎ ﺳﯿﻢ و زری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯿﺪادم ﺑﯿﺶ از آن ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑـﺮد
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺧـﺪﻣﺘﮕﺰاری در
ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺴﻦ رﺷﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﻨﻮن دﻟﺒﺮی آﺷﻨﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺮدان را
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺒﺪ زر و ﺳﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ )زﯾﺮا ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﮐﺎر روز آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ( ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ
ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮد ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدم.
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ آن ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺳﺎده و ﻣﺤﺠﻮب ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎزل ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮدم ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺴﺐ ﻟﺬت از زﻧﻬﺎ ﺑـﺼﯿﺮت ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮدم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ زﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از او ﻣﺴﺘﻔﯿﺬ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻤﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( رﻓﺘﻢ دﯾﺪم زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺨﺼﻮص از ﻓﻨﻮن دﻟﺒﺮی و ﻣﻌﺎﺷـﻘﻪ
را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ رﺳﻮم آن ﻣﻌﺒﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻣﺪ اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ،ﻫﺮ دﻓﻌﻪ در ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﯿĤﻣﻮزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﻓـﺘﻦ ﺑﻤﻌﺒـﺪ
اﯾﺸﺘﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ از زﻧﻬﺎی آﻧﺠﺎ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻢ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺪم وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯿﮑﺮدم در ﻗﻠﺐ از زﻧﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎزل ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻃﺒﺲ ﻧﺪارﻧﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( روزی ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ،در ﺻﻮرت ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ اﺛﺮ ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ او ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮ ،دارای ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ زﻧﻬـﺎﺋﯽ را ﮐـﻪ در
آﻏﻮش ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاری و اﮔﺮ ﻣﺮد زﻧﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد از ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺑﺎ او ﭘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ از دو ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻢ دارم ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻣﯿﺰش ﺑﺎ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاری زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿـﺮ
ﺷﻮی و دوم اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﻪ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و ﯾﮑﺰن ﺑﯿﺮﺣﻢ ،ﺗﻮ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎز ﻣﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺪام )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( و ﻧﻈﺎﯾﺮ او ﻧﺨﻮاﻫﻢ اﻓﺘﺎد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزی ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮد دارای ﻧﯿﺮوی رﺟﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﺪام ﯾﮑﺰن ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﺣﺮﯾﺺ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻫﻤـﻪ
ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻦ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﺧﻄﺮ زﻧﻬﺎی زر و ﺳﯿﻢ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺷﺒﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ.
ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ ،ﺷﺐ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد اﻃﺎق ﺧﻮد ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺎﺗﻔﺎق ﯾﮑﺰن ﺟﻮان وارد ﺷﺪ.
آن زن ،ﻧﻪ اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﻘﺒﺎﯾﻞ آدﻣﺨﻮار ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ زﯾﺮا ﻣﻮﻫـﺎﯾﺶ ﻃﻼﺋـﯽ رﻧـﮓ و ﺻـﻮرﺗﺶ ﺳـﻔﯿﺪ و
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ آﺑﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
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زن ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻻﻏﺮ و دﺳﺘﻬﺎ و ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم زﻧﻬـﺎی آدﻣﺨـﻮار آن ﻃـﻮر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آدﻣﺨﻮاران از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( وﻗﺘﯽ او را وارد اﻃﺎق ﻣﻦ ﮐﺮد ﻟﺒﺎﺳﺶ را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﻣﺎن )ﻣﺜﻞ ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ( ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺷـﺮوع
ﺑﻮﺻﻒ زﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎی او ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زن ﮐﻨﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﯾﺎن ﻣﺎ او را از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻠﻞ آدﻣﺨﻮار رﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ اﻣـﺮوز در
ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮ از او ﮐﻨﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪم .در زن ﻫﯿﭻ اﺛﺮ وﺣﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺒﻮد و ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﻨﺪهاش
را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد و ﺑﺒﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﯽ ﺟﺰو
ﻣﻠﻞ وﺣﺸﯽ و آدﻣﺨﻮار ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ زن ﺑﺰودی ﻃﻮری ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻮس ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد او ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ داﺋﻤﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا زن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻦ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ از اﺻﺮار او ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدم زن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺨﺸﯿﺪم.
وﻟﯽ زن ﺑﺎ او ﻧﻤﯿﺴﺎﺧﺖ و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺰد و از ﻧﺰد او ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺖ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻣﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ او را ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺰدم ﺧﻮﺷـﺤﺎل
ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ.
رواﺑﻂ ﻣﺎ و زن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﯾﮑﯽ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ازﻣﯿـﺮ
آﻣﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭼﺸﻢ او ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ﺣﯿﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﻧﺪام ﮐﻨﯿـﺰ ﻣـﻦ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺟﻪ او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده زﯾﺮا ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﻢ زﻧﻬﺎی ﺧﻮدﻣﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را
ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﺪم او ﭼﺸﻢ از ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪارد او را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﺑﮑﻨﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎور و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺳﻠﻄﺎن داﻧﺴﺖ وی ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ را از ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐـﻪ ﺑﺨـﻮاﻫﯽ در
ازای آن ﺑﺘﻮ زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﺗﺎ آن روز از اﺻﺮار ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻦ داﺋﻢ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ دﯾﺪم ﮐـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣﺰﺑـﻮر
ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ درﯾﻐﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وی ﺑﻔﺮوﺷﻢ.
ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎو اﺣﺘﯿﺎج دارم و اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬـﻪ
)اﯾﺸﺘﺎر( ﺑﺮوم و ﺑﺎ زﻧﻬﺎی آﻧﺠﺎ آﻣﯿﺰش ﮐﻨﻢ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ او در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ زﯾﺎد ﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎﻻی ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد در ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺮای ﮐﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد در ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﺮاع ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان روی دﻧﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ روﮐﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﻮد دﻧﺪان از آﺳﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﻣﻮات اﻏﻨﯿﺎء را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ روی دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ورﻗﻪ زر ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ورﻗﻪ زر ﺑﮕﻮﺷـﺖ
ﻟﺜﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ آﺛﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﻣﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎ از ﻟﺜﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﯿﺸﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺰارﻫـﺎ ﺳـﺎل ردﯾـﻒ دﻧـﺪاﻧﻬﺎ
ﺑﻮﺿﻊ اول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺮده ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا دﻧﺪان ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﺴﺎد ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻟﺜﻪ ﺟﺪا ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
زر آن را ﺑﻪ ﻟﺜﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﻧﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان روی دﻧﺪاﻧﻬﺎی اﻓﺮاد زﻧﺪه ﯾﮏ روﮐﺶ ﻃﻼ ﮐﺸﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺴﺎد دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮدم ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪاد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺎﯾﻦ آراﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ازﻣﯿـﺮ رﻓـﺘﻢ و زر وﺳـﯿﻢ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪون ارزش ﮔﺮدﯾﺪ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ روﭘﻮش زر روی دﻧﺪان ﻣﺎﻧﻊ
از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی اﻓﺮاد زﻧﺪه ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ،ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪاوا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﯾـﮏ روﭘـﻮش زر
دﻧﺪاﻧﻬﺎی او را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﺎ روﭘﻮش ﻃﻼ ﯾﮑﯽ روی دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺎﻻ و دﯾﮕﺮی
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روی دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮدم ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪی و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﻓﺴﺎد در آﯾﻨﺪه ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدی و ﻣﺰدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ دادهام ﮔﺮﭼﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﺎﻧﺪازه ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ داری ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﺮدی راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﻤﻦ
ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و اﮔﺮ ﻧﻔﺮوﺷﯽ او را از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ.
ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ از ﻣﻠﻞ آدﻣﺨﻮار ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮدهام و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ آﯾـﺎ
ﻟﺬت ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺬت ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﯾﮏ زن آدﻣﺨﻮار ﮐﻪ دارای ﻣﻮﻫﺎی
ﻃﻼﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯿﺰد ﻏﻼم ﻣﻦ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎزار را از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑـﻮد
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را وادارد ﮐﻪ در ازای ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺘـﺸﺮی ﺑﭙـﺮدازد ﺷـﯿﻮن
ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﺷﻮم ﺗﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﺳﺖ و اﯾﮑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم و اﯾﻦ روز را ﻧﻤﯿﺪﯾـﺪم
زﯾﺮا در اﯾﻦ روز ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ارﺑﺎب ﻣﺮا از ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮﺷﯽ او ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯽ و ﮐﻨﯿﺰی را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ در آﻏﻮش وی ﻣﯿﺨﻮاﺑﺪ از
وی ﺑﮕﯿﺮی و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﻗﻠﺐ ارﺑﺎب ﻣﺮا ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرت او از ﻣﺎه ﻣﺪور در ﺷﺒﻬﺎی ﺑﺪر زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ و دو ﺳﯿﻨﮥ او از ﺗﺮﻧﺞ ﻫـﺎی ازﻣﯿـﺮ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﺷﮑﻢ ﺻﺎف او را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ آﻣﺪﮔﯽ ﻧﺪارد ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ و آﯾﺎ در وﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﮕـﺎه
ﮐﻦ در ﺗﻤﺎم ﺑﺪن اﯾﻦ زن ﯾﮏ داﻧﻪ ﻣﻮ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ و ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺰ از ﺷﯿﺮﮔﺎو ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ و از ﺑﺎﻗﻼی ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺮم ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ
دارم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻤﺎم رﻧﮕﻬﺎی ﻗﺸﻨﮓ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و در ﺻﻮرت و اﻧﺪام اﯾﻦ زن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﻃﻼﺋﯽ و
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ آﺑﯽ و ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺳﺮخ و ﻧﺎﺧﻨﻬﺎی وی ﺣﻨﺎﺋﯽ و اﻧﺪاﻣﺶ ﺳﻔﯿﺪ و دو ﻧﻮک ﺳﯿﻨﮥ او ارﻏﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻏﻼم ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﻮری ﺑﻬﯿﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮط ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣـﻦ ﻧﻔـﺲ ﻣﯿـﺰد و
ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ و اﮔﺮ راﺿﯽ ﺑﻔﺮوش او ﻧـﺸﻮی ﺗـﻮ را
ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻏﻼم را وادار ﺑﺴﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ و وی ﺷﯿﻮن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﭙﺎدﺷﺎه ﻣﺰﺑـﻮر ﮐـﻪ ﺳـﻠﻄﺎن
ﮐﺸﻮر )آﻣﻮرو( در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ زن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﮔﺮ او را ﺑﺰر ﺑﻔﺮوﺷﻢ ﺑﺨﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐـﺮده ام و ﻟـﺬا
ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ زن از ﻃﺮف ﻣﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻋﻮض ﺑﺘﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﻮ ﺑﯿـﺎد
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯽ او را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﯽ و از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ وی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮی.
ﭘﺎدﺷﺎه )آﻣﻮرو( وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻮی ﺑﺪﻫﻢ ﻃﻮری ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑـﺮ آورد ای )ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣـﻦ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی دارای ﺳﺨﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺮی دﯾﺪهام ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدﻧـﺪ
و ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺧﺮاج ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ دراز ﻣﯿـﺸﺪ و ﻫﺮﮔـﺰ دﺳـﺖ دراز ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼﯿـﺰی
ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺑﺪﻫﻨﺪ.
و ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺼﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔـﺮ
روزی ﺑﮑﺸﻮر )آﻣﻮرو( ﺑﯿﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﻟﺒﺎس آورد و وی ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﭘﺎدﺷﺎه )آﻣﻮرو( ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺟﻮان و ﻗﻮی ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻮد و رﯾـﺸﯽ ﺳـﯿﺎه و
ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻣﺮد ﻗﻮی ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪ او ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ از ﭘﺎدﺷﺎه )آﻣـﻮرو( ﭼﯿـﺰی درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﮑـﺮدی در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﻼﻋﻮض ﺑﺎو دادم ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه ﮐﺴﯽ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و داﺷـﺘﻦ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای روزﻫﺎی وﺧﯿﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﻮر اﯾﻨﻤﺮد ﺑﺮوم و در آﻧﺠﺎ از ﺧﻄﺮ
دﺷﻤﻨﺎن آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻢ و ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﺸﻮری ﮐﻮﭼﮏ دارد و در ﻣﻠﮏ او ﻏﯿﺮ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﻻغ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯿﺎﯾـﺪ ﻣﻌﻬـﺬا
دوﺳﺘﯽ وی ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ.
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ﭘﺎدﺷﺎه )آﻣﻮرو( ﺗﺎ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ در ازﻣﯿﺮ ﺑﻮد و آن ﮔﺎه ﭼﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ،ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔـﺖ )ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ(
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم زر وﺳﯿﻢ ﻣﺼﺮ را ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪادی ﺑﻘﺪر دادن اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺸﺪم زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷـﺘﻨﯽﺗـﺮﯾﻦ زﻧـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از او ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮ روزی ﺑﮑﺸﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻣﮕﺮ دو ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ و دﯾﮕﺮی اﺳﺐ ،زﯾﺮا در ﮐـﺸﻮر ﻣـﻦ
اﺳﺐ ﺧﯿﻞ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﺪودی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای اراﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻦ ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻢ و اﮔﺮ در ازﻣﯿـﺮ ﻫـﻢ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺗـﻮ
دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗـﻮ ﺑـﺮده
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه )آﻣﻮرو( ﻣﺮا ﺑﻮﺳﯿﺪ و رﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺷﺐ از دوری ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻟﺖ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﺑĤن
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﺒـﺪ اﻟﻬـﻪ )اﯾـﺸﺘﺎر( ﻣﯿـﺮﻓﺘﻢ وﻟـﯽ زﻧﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ در آﻧﺠـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺰﺑﻮر وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻫﻮا ﮔﺮم ﺷﺪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﺎر ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﮔﻠﻬﺎ ﺷﮑﻔﺘﻨﺪ و ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﺑﻨﺪر ازﻣﯿﺮ آﻣـﺎده ﺣﺮﮐـﺖ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﺎﻻ و ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﺎر ﺷﻬﺮ ازﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن در آﻣﺪ زﯾﺮا ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮون آوردن ﺧﺪای ﺗﻤﻮز از ﺧﺎک ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺸﯿﺶﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺧﺪای ﺗﻤﻮز را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯿﺴﭙﺮدﻧﺪ و در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﺎر در ﯾﮏ روز ﮔﺮم او را از زﯾﺮ ﺧـﺎک
ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤوردﻧﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﺗﻤﻮز از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯿﺸﺪ روز ﺷﺎدﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در ازﻣﯿﺮ ﺑﻮد و در اﯾﻨﺮوز ﻣﺮد و زن از ﺷـﻬﺮ
ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ در اﯾﻦ روز در ﺻﺤﺮا ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ در آﻧﺮوز ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﺗﻤﻮز را از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺮدم ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﻗﺺ در آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻤﻮز زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﺧﺪای ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﻣـﯿﻦ
و ﻫﻮا را ﮔﺮم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺣﺮارت ﻣﯿﺪﻫﺪ و زن و ﻣﺮد ﺑﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻤﻮز را از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎوردﻧﺪ .ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﻬﺎ اراﺑﻪای را ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و روی اراﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺮدﻫﺎ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم آن ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺷﺮم ﮐﻨﻨﺪ آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮام را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع آﺛﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪ زﯾﺮا در ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺘﻤﺪن دارد ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺮوم ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ در
آن ﺟﺸﻦ ﻣﺮدی ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺑﻮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﺸﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ زﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮ را ﺑﺎ ﻧﻔﺮت از ﺧـﻮد ﻣﯿﺮاﻧـﺪم و ﺑĤﻧﻬـﺎ ﻣﯿﮕﻔـﺘﻢ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮای زﻧﻬﺎ ﺣﺪودی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ زن از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮدﻫـﺎ
آﻣﯿﺰش ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ زن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺰاﺟـﯽ او
ﺣﺪودی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( آﺷﻨﺎی ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺸﻦ از ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی ﺑﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی ﭼﯿﺰی ﺗﺎزه ﻧﺒﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ وﻟـﯽ در آن ﺳـﺎل
ﺗﻬﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻬﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﺧﻠﻮی ﻣﺼﺮی را ﻣﯽﮐـﺸﺘﻨﺪ و در ﺑﻌـﻀﯽ از ﻧﻘـﺎط ﺣﺘـﯽ
روﺳﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﻫﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﺣﺘﯽ زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی ﯾﮏ ﻗﺸﻮن از ﻣﺼﺮ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ارﺗـﺶ
ﻣﺼﺮ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی ﮐﻪ وارد ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را ﻧﺪﯾﺪه و از وﺿﻊ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ در آن ﻣﯿﺪان اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮز و ﺷﻤـﺸﯿﺮ و ﻧﯿـﺰه در
ﺑﺪن ﭼﻪ ﻧﻮع زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﺿﻊ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﺮا وا ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آن ﻣﯿﺪان را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ازﻣﯿـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐـﺮدم و
ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب رﻓﺘﻢ و در ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺳﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد رﺳﯿﺪم اﯾـﻦ ارﺗـﺶ ﺑـﺮﺧﻼف
آﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮت دارد ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی ﻧﺒﻮد و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ و دوﻫﺰار ﮐﻤﺎﻧﺪار و ﻧﯿﺰه دار داﺷﺖ.
روزی ﮐﻪ ﻣﻦ وارد اردوﮔﺎه ﺷﺪم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ
در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻃﺒﺎﺑﺖ و ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺳﻢ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻄـﺮف ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ او را از دور دﯾﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮم آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰﯾﺪﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ ﯾـﺎدم
آﻣﺪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻫﻤﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺘﻢ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ،وی ﺑﺎ ﻗﻮش ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ وارد ﺧﺪﻣﺖ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آه ) ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ در ﻣﺼﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﺮدهای و ﺷـﻬﺮت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﯽ ﺗﻮ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻮد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ زن
ﺑﺎﺳﻢ )ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ( ﺷﺪم )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺧﻮاﺑﯿﺪهام و او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑـﺮﺧﻼف
ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﺎو ﻧﻔﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻼق ﮐﻪ در دﺳﺘﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ او را ﺗﺎدﯾﺐ ﮐﺮدم زﯾﺮا )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ زن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺧﻮر اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺎح ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺴﺎح ﺣﺮﯾﺺ ﺷـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ او ﻣﺜـﻞ
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻏﻼﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺎوﺿﺎع ﻣﺼﺮ و ﻃﺒﺲ از او ﺳﻮال ﮐﺮدم و )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن اﯾـﻦ
ﻓﺮﻋﻮن را ﭘﺎدﺷﺎه او ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻘﻞ ﻧﺪارد و دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪای اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ،ﮐﻪ وی از او ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد وی دﯾﻮاﻧﻪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐـﻪ دﯾﻮاﻧﮕـﺎن ﻫـﻢ
ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻏﻼﻣﺎن را ﮐﻪ در ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ آزاد ﻧﻤﻮد؟
و آﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪی ﯾﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ آزادی ﻏﻼﻣﺎن ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺒﺎر آورد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﺲ اﻣﻨﯿـﺖ را ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨـﯿﻢ ﻣﺠﺒـﻮر
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ آری ،وﻗﺘﯽ ﻏﻼﻣﺎن از ﻣﻌﺪن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮدم و دﯾﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ )ﺷﻬﺮ اﻣﻮات( ﺣﻤﻠﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ آزاد ﮐﺮدن ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪ ﺑﺎز از ﺣـﺮف

۷۵ 75

ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪارد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻏﻼم و ﺷﺎﻫﺰاده ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻏﻼﻣﺎن و اﺷﺮاف ﻧـﺰد ﺧـﺪای او
ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻼﻣﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻫﺮام اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﻠﺮزﻧﺪ و از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺗـﺎ اﻣـﺮوز ﻫـﯿﭻ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﺷﺮاف و ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻦ آﺑﺠﻮ و ﻋﺴﻞ ﻓﺮق وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی را ﻃﻮری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨـﺸﺎﻧﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻮن
رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺘﻮان ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن را رام ﮐﺮد؟ و ﺗﻮ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﯾﮏ ﺷﮑﻢ را ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ و روده زاﺋﺪ را از ﺷﮑﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﻮد؟
ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺪای ﺟﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﮐﻪ از ﺻﺪای درﻧﺪﮔﺎن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻤﺪارا رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ و ﻃﻮری ﺧـﻮن اﯾﻨﻬـﺎ را ﻣﯿﺮﯾـﺰم ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا از ﻣﺎدر زاﺋﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﻃﻮری رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﺑﺴﻮزاﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺗﻮ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﻦ ﺣﻖ داری زﯾﺮا ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق وﻟﯿﻌﻬﺪ از ﺻﺤﺮا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐـﺮدﯾﻢ ﻗـﺼﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﯽ زدی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺷﺪ و در آن روز ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺟﺎن ﻣﺮا ﺧﺮﯾﺪی.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺗﻮ را در ارﺗﺶ ﺧﻮد ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارم و اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ و ﺳـﺮﺑﺎزان را
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻮ را از ﺟﯿﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد.
آﻧﻮﻗﺖ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺟﺎﻣﯽ از ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و اﻓﺰود وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻋـﻮن ﺧﻮاﺳـﺖ ﻗـﺸﻮﻧﯽ
ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺳﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی اﻓﺮادی ﺧﻮﻧﺨﻮار و ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺬری از ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗـﺸﻮن ﺧـﻮدداری
ﮐﺮدﻧﺪ.
زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا در ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ زر و
ﺳﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه زﯾﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻤﺎم ﺳﺮداران ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﺒﯿﺮی ﻫﺎ را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒـﺮم و
ﮐﺎری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮداران ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺛﺮوت دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )آﻣﻮن( ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺪای )آﻣﻮن( از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود.
اﻣﺮوز در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨﯽ )آﺗﻮن( و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺼﺮ )آﻣﻮن( ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰرگ در ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿـﺴﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮد.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪهام )آﻣﯽ( ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ و ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪای )آﺗﻮن( در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ )آﻣﻮن( را در ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اوﺳﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( در ﻣﺼﺮ ﺑﻘﺪری ﻗﻮی ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )آﻣﻮن( ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﻫـﺮ ﻣـﻮرد ﮐـﻪ
ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﯽ از ﻃﺮف )آﻣﻮن( ﺻﺎدر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﺪای )آﻣﻮن( و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ او را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺧﺪای )آﺗﻮن( را ﺑﻘﺪری ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ )آﻣﻮن( از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻤﻦ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ وارد ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺸﻮم ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای ﺧﺪای )آﺗﻮن( ﺑﺴﺎزم و ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ را در اﯾﻨﺠﺎ )اورﺷﻠﯿﻢ( ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای )آﻣﻮن( ﻋﻘﯿﺪه دارم و ﻧﻪ ﺑﻪ )آﺗﻮن( وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ او
درﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )آﻣﻮن( ﺑﺠﺎی او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻣﺼﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )آﻣﻮن( ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﻗﯿﻖ از ﻣﺼﺮ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧـﻮﯾﺶ دﻓـﺎع ﻧﮑﻨﻨـﺪ و اﮔـﺮ از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﻣـﺼﺮ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﻮن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎو ﺣﻖ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﯾﺪ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )آﻣﻮن( ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎﻣﺪاری ﻧﻤـﺎﯾﻢ و ﻣـﻦ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗـﺎ ﭼـﻪ
رﺳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺷﺪ ﻣﻦ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﯿﻤﻪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدم و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﯿـﺐ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻃﺒﯿﺒـﯽ را ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﯿـﺪان ﺟﻨـﮓ او را
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺼﺪا درآﻣﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و روﺳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺮدﯾﺪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮐﻪ ﺷﻼﻗﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﻏﻼم ﺑﺎﻻی ﺳﺮش
ﭼﺘﺮ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻏﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ او را ﺑﺎد ﻣﯿﺰد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮕﺲﻫﺎ از وی دور ﺷﻮﻧﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد:
)ای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﺜﯿﻒ و ﻧﯿﺰهداران ﺗﻨﺒﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺰو ارﺗﺶ ﻣـﺼﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﻧﻌﺮه ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻤﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺒﺮم و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺠﻨﮕﯿـﺪ
ﯾﺎ ﻧﻪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮم ﮐـﻪ ﻫﯿﮑـﻞ ﻫـﺎی
ﻣﻨﺤﻮس ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺒﺮم و ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺮوم و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ از ﺳﺮﺑﺎزان واﻗﻌﯽ از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ(.
)آﻫﺎی ...ﺗﻮ ای ﮔﺮوﻫﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽات ﺷﮑﺎف ﺧﻮرده ﯾﮏ ﻟﮕﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻔﻬﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯿـﺰﻧﻢ ﻋﻘـﺐ ﺧـﻮد را
ﻣﯽﺧﺎراﻧﺪ ﺑﺰن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺎرش ﺑﺪن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ(.
)اﻣﺮوز ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﯿﺮی ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ ﺧﺒﯿـﺮیﻫـﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻇﺐ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ درﺳـﺖ
ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻨﺪ(.
)ﺑﺸﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ از اﯾﻦ ﺷﻼق ﻣﻦ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﮑﯿﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮن از ﺑﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨـﮓ درﺳـﺖ
ﭘﯿﮑﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻼق ﻣﻦ از ﻧﯿﺰه ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﯿﺰه آﻧﻬﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺲ
دارد و ﭘﯿﮑﺎن آﻧﻬﺎ زود ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ(.
)ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و اﻣﺸﺐ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﭼﻘـﺪر
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ را درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ(.
)ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ دارﻧﺪ و آن ﺻﺪای آﻧﻬﺎﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺻﺪای آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺧﻤﯿﺮ ﺧـﺎکرس در ﮔـﻮش
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اواﻣﺮ روﺳﺎی ﺧﻮد را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐـﻪ از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﯾﺪ(.
)وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ و وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ(.
)در ﺟﻨﮓ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻘﻂ در ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻣﺮ رﺋﯿﺲ ﺧـﻮد
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
)اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال و ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﺒﯿﺮی ﺑﺸﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺑـﺮ
ﻣﯿﺪارم و ﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺎه و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ(.
)ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮاء زﯾﺎد را ﻣﻮرد ﻏﺎرت ﻗﺮاردادهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﻮال آﻧﻬﺎ در ﺻـﻮرت ﻓـﺘﺢ،
ﺑﺸﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ(.
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)و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮﯾﺪ زنﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﺸﺐ ﺑﺸﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺷﻼق ﺧﻮنآﺷﺎم ﻣﻦ،
اﻣﺸﺐ از ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد(.
ﺳﺮﺑﺎزان وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﭙﺮ زدﻧﺪ و ﮐﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردﻧﺪ و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﯿﺒﺮی ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻤﯿﺪان ﺟﻨـﮓ
ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺳﻢ )آﺗﻮن( ﯾﮏ ﺧﺪای ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪرد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد زﯾﺮا ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﻋﻘـﺐداران ارﺗـﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی ﺑﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑĤﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑـﺸﻤﺎ اﺟـﺎزه
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ و در ﻋﻘﺐ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاه اﻓﺘﺎﻧﺪ.
ﻋﻼت ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان دم ﺷﯿﺮ ﺑﻮد و دﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﺗﻤﺴﺎح ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ،اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠـﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐداران ﻗﺸﻮن ﺑﺎﺗﻔﺎق )ﻫﻮرم ﻫﺐ( و ﻋﺪهای ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﺑﻄﺮف ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ )آﺗﻮن( را در آﻧﺠـﺎ
ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ.
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ روﺳﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﻘﺐ ﻗﺸﻮن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺗﺨﺖ روانﻫﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و اﮐﻨﻮن )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺟﻠﻮی ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻫـﻢ
ﺑﺎﯾﺪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﻠﻮی ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﻮی ﻓﺮارﯾﺎن را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﺑﺎزان را ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
زﯾﺮا ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮاد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺻـﺎﺣﺐﻣﻨـﺼﺒﺎن دارای ﺧـﻂ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺳﺮﺑﺎز ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺨﺮج داده و ﮐﺪام ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪاد و ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻤﻌﺒـﺪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ.

۷۸ 78

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
ﯾﮏ ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی )ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ(
ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺳﻘﻒ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻗﺪری ﭼﻮب و ﺧـﺎکرﺳـﺖ )ﺧـﺎکرس( را
ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ درون آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻋﻘﺐدار ﻗﺸﻮن ﺑﯿﺶ از ﻣـﺎ از ﻧﺪﯾـﺪن
ﺧﺪا ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد .و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﺗﺎ آﻧﺮوز
ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺪون ﺧﺪا ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺒﺪی ﻣﯿﺸﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﮏ ﺧﺪا آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﯿﺮت ﻫﻤﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ او را ﺑﺸﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺪای ﺣﯿﺮتآور ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دارد ﻧﻪ دﻫﺎن و ﻧﻪ ﺷﮑﻢ و ﻧﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻏﺬا ﻧﻤﯿﺨﻮرد و ﺷـﺮاب و آﺑﺠـﻮ ﻧﻤﯿĤﺷـﺎﻣﺪ و ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای او ﺑﺸﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺪور ﻣﺜﻞ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ) .ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻧﺎدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در
ﻣﺼﺮ ﮐﯿﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪی را ﺑﻤﺮدم اﺑﻼغ ﮐﺮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮی ﺑﺨﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﺑﺰﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ ﻓﺮﻋـﻮن
دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺪای ﺑﺪون ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن و ﺷﮑﻢ و دﺳﺖ و ﭘﺎ را ﻧﻤﯿﭙﺮﺳﺘﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﻓﺮﻋﻮن را دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ ﮐﺘﺎن در ﺑﺮداﺷﺖ آﻣﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ ﺷﺮاب و ﯾـﮏ
ﻇﺮف روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺎزه ﺑﻬﺎری را در ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻬﺎد و آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﺨﻮاﻧﺪه ﺳﺮودی ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد
ﻓﺮﻋﻮن آن را ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از آن ﺳﺮود ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿـﺴﻮاد ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻄﺮﯾـﻖ اوﻟـﯽ
ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮود ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ )آﺗﻮن( ﺧﺪاﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد وﻟﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮر و ﺣﺮارات ﺧﻮد زﻣـﯿﻦ را
ﻣﻨﻮر و ﮔﺮم ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﯽﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ و رود ﻧﯿﻞ از او ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ )آﺗﻮن( ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷـﯿﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺪ در
ﺷﺐ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﻣﺎر از ﺳﻮراخ و ﺟﻮﺟﻪ از ﺑﯿﻀﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯿﮕﺮدد .و اﮔﺮ )آﺗﻮن( ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
زﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻃﻔﻞ از ﺷﮑﻢ زن ﻗﺪم ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
ﮐﺎﻫﻦ ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺤـﺖ
اداره و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰه ﻫﺎ را روی ﺳﭙﺮﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺮاز ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﻬـﺎ
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺧﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﯾﻨﻄـﻮر
ﺑﻮده و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻌﺒﺪ )آﺗﻮن( ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .و ﻣﻘﺼﻮدم از ﻣﺎ ﻋﺒـﺎرت از ﻋﻘـﺐداران ﻗـﺸﻮن و
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺳﻮار ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮی ﻗﺸﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻌﺪ از او ﻋﺪهای از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨـﺼﺒﺎن ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧـﺪ و
آﻧﮕﺎه ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن در اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﺨﺖروان ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻻﻏﯽ ﺳﻮار ﺷﺪم و ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﻮی دواﻫـﺎ و
ادوات ﺟﺮاﺣﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮدم.
ﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ راه ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ و ﻓﻘﻂ وﺳﻂ روز ﻗﺪری ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎﻗﻼی ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻪ روی آن
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روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﻮردﯾﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل از راه ﺑﺎز ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻣﯽﻧﺸـﺴﺘﻨﺪ و
آﻧﻮﻗﺖ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻼق ﺑﺠﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اراﺑﮥ ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر راه روی زﻣﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﺎک دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺰﺑﻮر از اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ دو ﭘﺎ روی ﺷﮑﻢ ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮود آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ آن ﺳـﺮﺑﺎز ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻮی ﻧﮑﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻤﯿﺪان ﺟﻨﮓ اﺟﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑـﺎران ﺗﯿـﺮ روی ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎرﯾـﺪن
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ در آن ﺗﭙﻪﻫﺎ ﮐﻤﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎران ﺗﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن آواز ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺑﺎﯾﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﻫﻤﯿﺖ ﻧـﺪاد و
ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ ﻗﺸﻮن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺟﻠﻮدار و ﻋﻘﺐدار و ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( اﻣﺮ ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ دور ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻘﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﻮای ﺧﺒﯿﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﻗﺖ و ﻧﯿـﺮوی
آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان اﻃﺮاف ﺟﺎده ﻧﺸﻮد.
اراﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﯿﺐ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان را از ﮐﻨﺎر راه دور ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮاه اداﻣﻪ دادﯾﻢ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺳﻮر و ﺳﺎت ﻗﺸﻮن ﺑﻮد ﺳﻮار ﺑﺮ اﻻغ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷـﺎم ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ راه
ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﺪ و از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهاش از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و ﺟﻨﺎزه او را
ﺑﮑﺴﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و او ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺠﺎع و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮود آﻣﺪن ﺗـﺎرﯾﮑﯽ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از روز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﺘﯽ وﺳﯿﻊ در وﺳﻂ ﺗﭙﻪﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اردوﮔﺎه ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺎ
ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﺑـﺎ ﺳـﭙﺮﻫﺎ و ﻧﯿـﺰهﻫـﺎی
درﺧﺸﻨﺪه ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻃﻮری ﺻﺪای آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﺮا ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ در دﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را آراﺳﺖ و ﻧﯿﺰهداران را در وﺳﻂ و ﮐﻤﺎﻧﺪاران را در دو ﻃﺮف ﻗﺸﻮن ﻗﺮارداد و آﻧﮕﺎه ﺑﺘﻤﺎم اراﺑﻪﻫـﺎی
ﺟﻨﮕﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن دادم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاه ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ.
ﭼﻨﺪ اراﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ و از او دور ﻧﺸﻮﻧﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او از ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﺮق ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻧﮓ زد ای ﻣﺮدان ﻣﺼﺮ
و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺷﻤﺎ ای ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎ وﺣﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﻫﺮ ﻗـﺪر ﺷـﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو ﺑﺎد اﺳﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل آﻧﻬﺎﺳﺖ و آن دودﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻃﺒﺦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺨﺮج ﺑﺪﻫﯿﺪ اﻣﺸﺐ ﻏـﺬای
آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و زﻧﻬﺎی ﺧﺒﯿﺮی ﺑﺸﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺟﻨـﮓ ﻫـﺮ
ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻨﻔﻊ ﻣﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺳﺎﻣﻌﻪ ﺧﺮاش ﺑـﺮ ﻣـﯽآوردﻧـﺪ ﺑﻤـﺎ
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺰهداران ﻣﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺨﻮف ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜـﻞ آﻧﻬـﺎ ﻋﻘـﺐ را ﻧﮕـﺎه
ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ از ﭼﻪ راه ﻣﯿﺘﻮان ﮔﺮﯾﺨﺖ وﻟﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎ اﻓﺴﺮان ﺟﺰء ﺷﻼﻗﻬﺎی ﻣﻬﯿﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ راه ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و آﻧﺎن را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﮑﺮ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻓﺎﺻـﻠﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺼﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از وﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﺧﺒﯿﺮی ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﺪای ووززز  ...ووززز ...ﺗﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺴﯿﺎر
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وﺣﺸﺖآور ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ از آن ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻬﯿﺠﺎن درآﻣﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈـﺮهای را ﻣﯿﺪﯾـﺪم و
ﺻﺪاﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﮑﺎن داد و ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺼﺪا درآﻣﺪ و ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﺳـﺒﮏ ﺳـﯿﺮ
ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﻮری ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺻﺪای آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺻـﺪای
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﺒﯿﺮی ﻣﯽﭼﺮﺑﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮس را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾـﺎد ﻣﯿـﺰدم و ﻫﻨﮕـﺎم
ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎ در وﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ راه را ﺑﺮای
ﻧﯿﺰهداران ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻧﯿﺰهداران ﻣﺎ وارد اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺷﺪﻧﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﻣﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﺼﻢ را ﺑـﻪ ﺗﯿـﺮ
ﺑﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺳﺮﺑﺎزان دو ﺟﺒﻬﻪ در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ وﻟﯽ از دور ﮐﺎﺳﮏ ﻣﻔﺮﻏﯽ و ﭘﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮐﻪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺑﻪ ﮐﺎﺳﮏ ﺧﻮد
زده ﺑﻮد دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و وی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻠﻮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ.
اﻻغ ﻣﻦ از ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺣﺸﺖ درآﻣﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﻂ ﻣﻌﺮﮐـﻪ اﻧـﺪاﺧﺖ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﺟﻠـﻮی او را ﺑﮕﯿـﺮم
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ در ﺻﺪد ﺑـﺮ ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺰه اﺳﺐﻫﺎ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧـﺪاﺧﺘﻢ ﺧـﻮن ﻣﯿﺪﯾـﺪم و ﺑﻘـﺪری ﮐـﺸﺘﻪ و
ﻣﺠﺮوع ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺎره ﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی ﻓﺮﯾﺎدی زدﻧﺪ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﻔﻮف آﻧﻬـﺎ را
ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺨﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل و ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬـﺎ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ دوﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻮ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا اراﺑـﻪﻫـﺎی ﻣـﺎ
ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻫﻢ از ﻋﻘﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺒﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ
ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻮد از وی ﻣـﯽرﺑﻮدﻧـﺪ و
ﯾﮑﺪﺳﺘﺶ را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ در اردوﮔﺎه ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن روﯾﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﺸﻢ آدﻣﮑﺸﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐـﺮد و ﻫـﺮ
ﺟﻨﺒﻨﺪهای را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺰ اﻃﻔﺎل را ﺑﺎ ﮔﺮز ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﻫﻢ از آﺳـﯿﺐ آﻧﻬـﺎ ﻣـﺼﻮن
ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﻮد و از ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘـﻂ آﻧﻬـﺎ را
اﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺮاء را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﻻغ ﻣﻦ اﯾﻨﻄﺮف ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ﻣﯿﺪوﯾﺪ و ﺟﻔﺘﮏ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻦ ﺑﺰﺣﻤﺖ ﺧﻮد را روی آن ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑـﺰﻣﯿﻦ
ﻧﯿﻔﺘﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب ﻧﯿﺰه ﺧﻮد ﺿﺮﺑﺘﯽ روی ﭘﻮزه اﻻغ زد و او را آرام ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ
ﺑﮕﺬارم و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﺮوز دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن اﻻغ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از آن ﻣﺮا ﺑﻨﺎم اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺮﮔﻪ ﮔﺮدن ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ و ﭼﭙﺎول اﻣﻮال ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ و ﺿﺒﻂ زﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان زﺧﻢ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻣﯿﻨﻤﻮدم و ﭼﻮن ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ در روﺷﻨﺎﺋﯽ آﺗﺶﻫﺎی درﺧﺸﻨﺪه ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎده اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ اداﻣﻪ دادم.
ﻧﯿﺰه ﻫﺎ و ﮔﺮزﻫﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی ﺟﻤﻌﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را ﺑﺸﺪت ﻣﺠﺮوح ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻮﺷﻢ و ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻢ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻣﻦ از ﺷﺪت درد ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ﺿﺠﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از اﻃﺮاف اردوﮔﺎه ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪای زﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ آﻧﺎن را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﺪم ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﮐـﻪ روی
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ﭼﺸﻤﻬﺎی ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺠﺮوح اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮم و ﺑﺪوزم و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ رودهﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز دﯾﮕﺮ را در ﺷﮑﻢ وی ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻢ و ﺷﮑﻢ
را ﺑﺨﯿﻪ ﺑﺰﻧﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﮏ ﻣﺠﺮوح ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد ﺗﺮﯾﺎک را وارد رگ او ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﻮی آﺑﺠﻮ ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪم ﮐﻪ
ﺑﺪون اﺣﺴﺎس درد ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرد.
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺧﺒﯿﺮی را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﻣﯿﺪادم ﺑﺮای اﯾﻦ دﻟـﻢ ﺑﺤـﺎل آﻧﻬـﺎ
ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺮوح ﺳﺨﺖ ﺧﺒﯿﺮی را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدم و زﺧﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻢ ﺻﺪای زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺮض
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮش آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ روی زﺧﻤﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و دور اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺧﺒﯿﺮی ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن اﻓﺘﺨﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧـﺪ و ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ
آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﺳﻒ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺒﯿﺮی ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﻌﯿﻮب دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ را
ﮐﻪ دارای ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪﯾﺪم و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮض ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
آن ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻢ آن ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﮐـﻪ ﻓـﺮار
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻤﺎ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺑﺰﻧﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ واﻗﻌﻪ در ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﻣﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺪاوای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﻮدم و ﺑﺎﻣﺪاد وﻗﺘﯽ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( از ﺧـﻮاب ﺑﯿـﺪار
ﺷﺪ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدهام ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﺮوز دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﺗﻬـﻮر
ﺧﻮد را وﺳﻂ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﯽ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد
و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ وی ﺧﻮد را وﺳﻂ ﮔﯿﺮودار ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﺗﻮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﭙﺮداز.
ﻣﻦ ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﯾﮏ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ زر ﺑﻤﻦ داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺎداش ﺷﺠﺎﻋﺖ دﯾﺮوز و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ دﯾﺸﺐ ﺗـﻮ و اﯾﻨـﮏ
ﺑﺮو ﺑﺨﻮاب وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ روز ﻣﯿﺪﻣﺪ ﺧﻮاب از ﭼـﺸﻢ
اﻧﺴﺎن ﺑﺪر ﻣﯿﺮود.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﻦ دﯾﺮوز ﺗﻮ را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﻠﻮی ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺗﯿﺮﻫـﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺑﺘﻮ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮش ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮم ﭘﺮواز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﻤﻦ اﺻﺎﺑﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺼﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﮔﺮزی ﺑﻤﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﯾﮏ ﻣـﺮد
ﺷﺠﺎع ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺮت و ﻏﺮور ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﺠﺎع ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺑﺮاز ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﺑﺠﻨﮓ ﻋﺎدت ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻧﺠﻨﮕﯿﺪهاﻧـﺪ و ﺻـﻠﺢ ﻣﺘﻤـﺎدی ﻋـﺎدات
ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ را در آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻢ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﻣﺜـﻞ
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮداران ﻣﺼﺮی در ﺗﺨﺖرواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻘﺐ ﺟﺒﻬﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ را اداره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻮش ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮت ﭘﺮواز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ و
ﮔﺮزﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮش ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐـﻪ
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﻟﺬا دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻢ .و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑـﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس را ﺑﺨﻮد راه ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ و ﭼﻮن ﻧﻤﯿﺘﺮﺳـﻢ ،ﻣـﺮگ ﺑﻄـﺮف ﻣـﻦ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ و در آن روز ﭼﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﻪ ﺑﺘﺮﺳﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد.

۸۲ 82

ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺴﺮاغ وی ﻧﻤﯽ آﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﺋـﺖ دارد و ﺳـﺮﺑﺎزان ﺑـﺎ اﻗﺒـﺎل
ﻫﻤﻮاره آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻗﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﺋﺘﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪارد اﻗﺒﺎل ﻧﺪارد و در ﺟﻨﮓ اول ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺪ و آرزوی ﭼﭙﺎول و ﮔﺮدنﺑﻨﺪ زر و زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ را ﺑﺪﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﯿﺒﺮد.
آﻧﮕﺎه ﻣﻦ از )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺟﺪا ﺷﺪم و رﻓﺘﻢ و ﻗﺪری ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﻢ روز از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳـﺘﻢ و دﯾـﺪم ﮐـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻣـﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺠﺮوح ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﺧﺒﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻮن ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪرد ﻏﻼﻣﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﻓﺮوﺧﺖ.
آن روز و ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﺧﺒﯿﺮی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از زﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑـﺎ
ﮔﯿﺴﻮان ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺷﺐ ﺳﻮم ﺑﻮی ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی و ﺧﺒﯿﺮی ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﻫـﻮا را
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻏﻮﻏﺎی ﺷﻐﺎﻻن و ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻻﺷﻪﺧﻮاری ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ.
ﺑﻪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻮی ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﻗﺸﻮن را از آن ﺻﺤﺮا ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورد و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺳﺨﺖ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اراﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
او ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭼﻮن ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﺧﺪای آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮم.
روز ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ دادﯾﻢ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺑﺎ ﯾﮑﻌﺪه اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﻣﺮا
ﻫﻢ در اراﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮ را در ﺟﻨﮓ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻣﺎغ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺒﯿـﺮی را
ﺑﺨﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺒﯿﺮی را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن آواز ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ )و ﻣـﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺸﺎم و اﻏﻨﺎم ﻣﺰﺑﻮر را از ﮐﺸﺎورزان ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻐﺎرت ﺑﺮدهاﻧﺪ( ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ
ﻫﺒﻮط ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان را زﯾﺮ ﮔﺮﻓـﺖ و اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آﻧﻬـﺎ را درﻫـﻢ
ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ دﯾﮕﺮان از ﻓﺮط ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،اﺣﺸﺎم و اﻏﻨﺎم را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ را ﮐﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﺪای ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ را از زﻣـﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و راه اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم اردو ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( در اوﻟﯿﻦ اﺗﺮاﻗﮕﺎه ﺧﺪای ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد و دور رﯾﺨﺖ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ اﺑﺮاز ﺷﺎدی ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺒﯿﺮیﻫـﺎ ﺧـﺪای
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭼﻮﺑﯽ داﺷﺖ ﺑﻨﺎم )ﯾﻬﻮد( ﯾﺎ )ﯾﻬﻮه( ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪم ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪاوا ﻧﻤﻮدم ﻣﺮدهاﻧﺪ در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ زﺧﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و راز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ از ﻓﺮوش اﻣﻮال و اﻓﺮاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻋﺪهای از ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳـﻬﻢ
ﺳﺮﺑﺎزان از اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .و رﺋﯿﺲ ﺳﻮر و ﺳﺎت ﻗﺸﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ در ﻫﺮ ﺟﻨـﮓ ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﻮر
ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻤﻘﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮوح ﺧﻮد را ﺑﺪون دوا و آب و ﻏﺬا ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺷـﻤﺎره آﻧﻬـﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎی ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳﻮرﯾﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮓ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮑﻌﺪه زن ﮐﻪ ﺧﻮد را
ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻣﺎ زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑـﯽ از زﻧﻬـﺎی ﻣﺰﺑـﻮر
ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم و از ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺪای ﻃﻨﺒﻮر و ﻗﺮهﻧﯽ و ﺳﻨﺞ و ﻃﺒﻞ و ﺑﺮﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮاب و آﺑﺠﻮ از ﺳﺒﻮﻫﺎ وارد
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
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ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺖ ﻧﺰاعﻫﺎی ﻣﺨﻮف در ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﮐﺎردﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﻤﻬﺎ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﮔﺮزﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮق ﻋﺪهای ﻓﺮود
ﻣﯽآﻣﺪ و آﻧﻮﻗﺖ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار ﻣﯽآوﯾﺨﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻫﺮ روز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ
روزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺷﺮور آﻧﻬﺎ ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺮت ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮاب و زر
و ﺳﯿﻢ وزن وﺟﻮد دارد و ﻋﺪهای ﻣﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ زر و ﺳﯿﻢ ﯾﺎ زن ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧـﺰاع در ﻣﯿﮕﯿـﺮد و ﺟﻤﻌـﯽ ﮐـﺸﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ را ﺑﺪار ﻣﯿĤوﯾﺰﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ از راه ﭼﭙﺎول ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ درﺑﻬﺎی ﺷﺮاب ﯾﺎ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ دادﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن
ﻣﺼﺮی ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺷﺮاب و زﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺰﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و زﻧﻬﺎﺋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗـﺪر زن زﯾﺒـﺎﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎی او ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻓﻘﻂ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺑﺰﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺿـﺒﻂ ﻧﻔـﺲ او ﺣﯿـﺮت ﻣﯿﮑـﺮدم .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد و ﻫﺮ زن ﺧﻮاه ﮔﺮان ﻓﺮوش ﯾﺎ ارزان ﻓﺮوش ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ او ﺑﺸﻮد.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( از اﻣﻮال و ﺑﺮدﮔﺎن ﻏﺎرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد و در ﻋﻮض از ﺳﻮداﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﻣﻌـﺎﻣﻼت
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻮداﮔﺮان اﻣﻮال و ﺑﺮدﮔﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ده درﺻـﺪ از ﺑﻬـﺎی ﻣﺠﻤـﻮع
اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎو ﺑﭙﺮدازد.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﮔﻔﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان و ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮد ﮐـﻪ
دﺳﺖ ﺑﻄﺮف اﻣﻮال ﺷﻤﺎ دراز ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ روز و ﺷﺐ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﻮال و ﺑﺮدﮔﺎن و زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑـﺴﺮﻗﺖ
ﻧﺒﺮد .و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﻣﻮال و ﺑﺮدﮔﺎن و ﻓﻠﺰات ﺧﻮد را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺖ و ﺧﻮﻧﺨﻮار
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد و )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻃﻮری اﻣﻨﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ از ﻫﯿﭻ ﺳﻮداﮔﺮ رﺑﻮده ﻧﺸﺪ.
ﺳﻮداﮔﺮان ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ده درﺻﺪ ﺑﺎج را ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﺎج را ﺑﻪ )ﻫـﻮرم
ﻫﺐ( ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺑﺴﻼﻣﺖ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻧﺰد )ﻫـﻮرم
ﻫﺐ( رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﺑﺮﮔﺮدم.
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﭘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﭘﯽروس از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن آﻣـﺪ و ﻓﺮﻋـﻮن در اﯾـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺮا
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮنرﯾﺰی ﮐﺮده ،ﺧﺒﯿﺮیﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻪام و ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧـﻮد ﺳـﺮود
ﻣﯿﺴﺮاﯾﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع اداره ﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﻈـﺮه ﺣﻤﻠـﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺒﯿﺮی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪ ﻧﺪﯾﺪه و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯿـﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺮدﻫـﺎ و
اﻃﻔﺎل را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و زﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎی ارزان ﻓﺮوش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﯿﺰ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اداره ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺪرت
و اﺣﺘﯿﺎج ﻗﺘﻞ و ﭼﭙﺎول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ .و ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻘﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﻣﻮال و زﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻤﺎل و زن زﯾﺒﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﻤﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ
را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﮓ دﯾﺪه و آزﻣﻮده وﺟﻮد دارد و آﻧﻬﻢ ﻗﺸﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﺸﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺼﺮ ﺑﻘﺪری ﻗﻮی و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺷـﻤﻦ
ﻧﺪارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﮓ دﯾﺪه را ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ دﻫﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﻗﻮی دارد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻠﺢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر )آﻣﻮرو( در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤـﻊآوری اﺳـﺐ و ﺳـﺎﺧﺘﻦ
اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎل دارد ﯾﺎﻏﯽ ﺷﻮد.
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ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدم و وی ﮐﻨﯿـﺰ زﯾﺒـﺎی ﻣـﺮا دﯾـﺪ و ﺑـﻪ وی
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺎو دادم و ﺧﻮد ﺑﯽزن ﻣﺎﻧﺪم.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( آﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺰرگ را ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ و در
ﻋﻮض ﻫﺮ ﻗﺪر زر ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ؟
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﻃﺒﯿﺐ و آزاد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻬﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮوی و ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧـﺪ و ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﻃﺒﺎی ﻣﺼﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ و ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی وﺣﺸﺖآور ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم آن آﻫﻦ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ را از ﮐﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ وﻟﯽ از ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از اراﺑﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ آﻧـﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و
ﺷﻨﯿﺪهام آﻧﻬﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻠﺰ ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻘﺪری اﯾﻦ اراﺑﻪﻫﺎ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اراﺑﻪﻫـﺎی
ﻣﺴﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮرد آﻧﺮا ﻣﺜﻞ ﭼﻮب در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻓﻠﺰ و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ و اراﺑﻪﻫﺎی آﻧﻬـﺎ
ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﻮ ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯿﺮوی و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ زﺑـﺎن ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺎﺑﻠﯽ را ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻃﺒﯿﺐ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺑﺎﻫﻮش و ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻃﻼع ﺑﺮای ﻣـﻦ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﺷﻌﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص
رﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و زﻧﻬﺎی او اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽآورﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎز دارﻧﺪ و اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﭼﯿﺴﺖ و آﻫﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺲ از زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻗـﺪرت ﺟﻨﮕـﯽ
ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺼﺮ ﺑﻤﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ داﻧﺴﺘﻪای ﺑﻤﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﺴﯿﮑﻪ آب ﻧﯿﻞ را ﺧﻮرد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺮ دل ﺑﺮﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ در ﮔﻮش ﻣـﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وزوز
ﻣﮕﺲ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ روزی ﺑﻤﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ارﺗﺸﻬﺎ و اﺳﻠﺤﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻨﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﮑﻨﯽ ﻣﻦ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﻮ ﺑـﺴﯿﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
زﯾﺮا ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻢ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ و ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺮدن ﺳﻼﻃﯿﻦ دﯾﮕـﺮ ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪ ﺷـﻮم.
اﻣﺮوز ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺟﻬﺎن اﺳـﺖ .ﺧـﺪاﯾﺎن ﻣﻠـﺖ
ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺮﺗﺮی دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ از روی ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺸﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﺳﻮﺳﻪ و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﻮﻫﻮم دم از
ﺻﻠﺢ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﻣﯿﺰﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰد ﻣﻦ ﻧﻈﺮی دﻗﯿﻖ ﺑﺎو اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ وی در ﻧﻈﺮم ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﺴﯽ دارای اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ دارای اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ زاﺋﯿﺪۀ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و ﮐـﺴﯿﮑﻪ اﻧﺪﯾـﺸﻪ
ﺑﺰرگ دارد و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﺑﮕﺬارد ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻻﯾﻖ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮدم اﺳﺘﻌﺪاد اداره ﮐـﺸﻮر
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ وﻟﯽ اﻣﺮوز در ﺗﻮ اﺳﺘﻌﺪادی ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺪارد.
)ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯽ؟ و ﻣﻘﺪرات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﻘﺪرات ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮم )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ از اﻣﺮوز ﺑﺒﻌﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻮ از وﺿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺠﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ رﺳـﯿﺪم ﺗـﻮ را در ﺳـﻌﺎدت و
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ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﮑﺮدم و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮدم ﺗﻮ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﻮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ زر و ﺳﯿﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯽ و آﻗﺎﺋﯽ ﻣﻦ و ﻧﻮﮐﺮی ﺗﻮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
وﻟﯽ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ )ﻫﻮرم ﻫﺐ( ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد ﻃﻼ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﺑﻤﻦ داد و ﯾﮑﻌﺪه ﺳﺮﺑﺎز را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در راه ﮐﺴﯽ ﺛﺮوت ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻧﺒﺮد.
وﻗﺘﯽ وارد ازﻣﯿﺮ ﺷﺪم ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دادم و در ﻋﻮض اﻟﻮاح ﺧﺎکرﺳﺖ )ﺧﺎکرس( ﮐﻪ در آﺗﺶ ﭘﺨﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻢ و روی آن اﻟﻮاح ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺑﻮدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﺰ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻃﻼی ﻣﺰﺑـﻮر را
در ﺑﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ وﺻﻮل ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا اﮔﺮ دزدﻫﺎ اﻟﻮاح ﻣﺰﺑﻮر را در راه از ﻣﻦ ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارزش ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻦ ﻫـﻢ
ﺿﺮر ﻧﻤﯿﻨﻤﻮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم و اﻟﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮم.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺼﺎر وﺣﺸﯿﮕﺮی ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺪاری ﻓﺮاوان ﻃـﻼ
را ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻟﻮح ﺧﺎکرﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﻼ را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮓ ﻃﻤﻊ دزدﻫﺎ ﺑﺠﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ و
آﻧﭽﻪ دارﯾﻢ و ﻋﻤﻮﻣﺎٌ ﺛﻤﺮۀ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻦ
اﮐﻨﻮن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻪ دﯾﺪم ﻣﯿﻞ دارم ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ دوره ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن اﯾﺎم را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ.
زﯾﺮا در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺟﻮان و ﻗﻮی ﺑﻮدم و آﻓﺘﺎب در ﻧﻈﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷـﻨﺎﺋﯽ داﺷـﺖ و ﻧـﺴﯿﻢ در ﺷـﺎﻣﻪ ﻣـﻦ ﻣﻄﺒـﻮعﺗـﺮ
ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯿﺸﺪ و زﻧﻬﺎ را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﻤﻮدم.
آﻓﺘﺎب و ﻧﺴﯿﻢ و زﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در دوره ﭘﯿﺮی اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدم ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺻﻠﺢ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺎرواﻧﻬـﺎ ،ﺑـﻪ
آزادی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﺳﻂﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ راﻫﺰﻧﺎن ،ﺑﺤﺮ ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ زارﻋﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ دوام ﺻﻠﺢ از ﻣﺰارع ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﻞ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺠﺎی ﻧﯿﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﺰارع را ﺳﯿﺮاب ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﯾﺪﻧﺪ و ﭼﻮﭘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪﻫﺎ
ﻧﯽ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
از درﺧﺘﻬﺎی اﻧﮕﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ و درﺧﺘﻬﺎی ﻣﯿﻮه زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﻢ ﻣﯿـﺸﺪ و از ﺑـﺎﻻی ﺗﻤـﺎم ﻣﻌﺒـﺪﻫﺎ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دود ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻃﺒﺦ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳـﺎل ﺑـﺴﺎل ﻏﻨـﯽ ﺗـﺮ و ﻓﻘـﺮا ﺳـﺎل ﺑـﺴﺎل ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮ
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺛﺮوت اﻏﻨﯿﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﻓﻘﺮا ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﺧـﻮد را
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻨﯿـﺎء و ﮐـﺎﻫﻨﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻢ و ﻓﺮﺑـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و روزﮔـﺎر را ﺑﺨﻮﺷـﯽ
ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺻﻠﺢ وﻗﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺎر ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت را ﺻـﺮف اﺳـﺘﺮاﺣﺖ و
ﺧﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺣﺴﺮت آن روزﮔﺎر را ﻧﻤﯿﺨﻮرم زﯾﺮا ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن ﮐﺎر ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎﻗﻞ و ﺟﻬﺎﻧﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑـﺎ ﺣـﺴﺮت
ﻧﻤﯿﺘﻮان اوﺿﺎع ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺟـﻮاﻧﯽ را اﻋـﺎده
دﻫﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣـﻦ ﻫﻤﯿﻨﮑـﻪ ﻣـﺮا
دﯾﺪ ﺑﻄﺮف ﻣﻦ دودی و اﺷﮏ ﺷﺎدی از ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ او رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﺒﺎرکﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهای.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮرم ﯾﮑﺮدم ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪی و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و ﻣﺘﺎﺳـﻒ ﺑـﻮدم ﮐـﻪ ﻻﺷـﻪ ﺗـﻮ ﭼـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮدهای ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺗﻮ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻤﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪای از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺗﻮ وﻟـﻮ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﻣﯿـﺸﺪم ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی ﺑـﻮدم ﮐـﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻮن ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐدار ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ.
در ﻏﯿﺎب ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دزدی ﻣﯿﮑﺮدم ﺳﺮﻗﺖ ﻧﮑﺮدم و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑـﺪون
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ﻋﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻣﻮاﻟﺖ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﺸﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهای ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺘـﯽ دارای ﯾـﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ.
ﺑﻌﺪ آب آورد و ﭘﺎی ﻣﺮا ﺷﺴﺖ و آب روی ﺻﻮرﺗﻢ رﯾﺨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺮف ﻣﯿﺰد.
ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﻘﺪر ﺣﺮف ﻧﺰن و در ﻋﻮض ﺑﺮو وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗـﺼﺪ دارم ﮐـﻪ ﺑﯿـﮏ ﺳـﻔﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮوم.
وﻗﺘﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت دارم ﺑﮕﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﺧﺪاﯾﺎن را ﻣﻼﻣﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ او را ﺑﻮﺟـﻮد آوردﻧـﺪ و
ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهام ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ راﺣـﺖ را رﻫـﺎ ﮐﻨـﯽ و
ﺑﺮوی ﻣﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻻﻏﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻮ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪم وﻟﯽ ﭼـﻮن ﻣﯿﺨـﻮاﻫﯽ ﺑﯿـﮏ ﺳـﻔﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮوی ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ راه ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻢ و ﺗﻮ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ دزدی دو ﭘﺎی او را ﺑﺴﺘﻪ و روی دوش ﻧﻬﺎده ﮐﻪ ﺑﺒﺮد و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧﯿـﺴﺖ ﯾـﺎ ﻣﺜـﻞ ﮐـﺴﯽ ﻫـﺴﺘﯽ ﮐـﻪ
ﭼﺸﻤﻬﺎی او را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺪرت راهﯾﺎﺑﯽ ﻧﺪارد و در ﻫﺮ ﻗﺪم ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮرد اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد
از زر و ﺳﯿﻢ و اﻣﻮال دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ دزدﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ،ﺑﺘﻨﻬـﺎﺋﯽ از ﺗـﻮ ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﯿﮑـﻨﻢ و
ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ از دزدی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا دﯾﮕﺮان ﻫﻨﮕﺎم دزدی از اﻣﻮال ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻧﻤـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داراﺋﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺪزدم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻣﻮال ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻣﯿﮕﺬارم آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠـﺎ در
ازﻣﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬﻣﺎن را ﺑﺨـﻮرﯾﻢ و از زر و ﺳـﯿﻢ ﺧـﻮﯾﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘـﺎر زﺣﻤـﺎت و
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻃﻮری وﻗﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ و از )ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ( و )از ﻏﺬای
ﻣﺎ( و )زر و ﺳﯿﻢ ﻣﺎ( ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮش ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ وی ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ اﻣﻮاﻟﻢ و ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﻪ ﮔﺮﯾـﻪ او ﻋﻠﺘـﯽ
واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺼﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و ﮐﺘﻒ او ﮐﻮﺑﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾـﻦ وﻟـﻊ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ داری روزی ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺎﻻﺧﺮه راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت در دﻫﺪ و وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .اﮔﺮ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑـﺎ
ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ از راه درﯾﺎ ﺧﻮد را از ازﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم وﻟﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وی را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﺳﻮار ﯾﮏ ﺗﺨﺖ روان ﺷﺪم وﻟﯽ ﺑﺮای )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﯾﮏ اﻻغ ﺧﺮﯾـﺪاری ﮐـﺮدم و ﭼـﻮن )ﮐﺎﭘﺘـﺎ( زﺧﻤـﯽ در ﻗـﺴﻤﺖ
ﺧﻠﻔﯽ ﺑﺪن داﺷﺖ از ﺳﻮاری ﺑﺮ اﻻغ ﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه را ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻮاری
ﺑﺮ اﻻغ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ درﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺪر را دﯾﺪم و آن درﺧﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
اوﺻﺎف آن را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و از ﺟﻨﮕـﻞ درﺧـﺖﻫـﺎی ﺻـﺪر
ﺑﻮﺋﯽ ﺧﻮش ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺟﻮیﻫﺎی آب زﻻل در ﺟﻨﮕﻞ روان ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻗـﺪر زﯾﺒـﺎ و
ﺧﻮش ﺑﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻗﻄـﻊ ﺗﻨـﻪ درﺧـﺖﻫـﺎی ﺳـﺪر ﺑﻮدﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺪوش ﻣﯿﮑـﺸﯿﺪﻧﺪ و از
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ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺐ درﯾﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﻧﺪام ﻣﺠﺮوح ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ﮐﻪ ﻣﮕـﺲﻫـﺎ روی آن ﻧﺸـﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ دﯾـﺪم ،ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪم ﮐـﻪ در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎ و ﻣﻌﻄﺮ ﻫﻢ ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺘﺎن ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و راه ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
در ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﯿﻠﯽ اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻣﯿﮑﺮد زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﺨـﻮﺑﯽ از ﻣـﺎ ﭘـﺬﯾﺮاﺋﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ اﺳﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺎو ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔـﺰ
از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺮوﯾﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺴﺘﻢ در آﻧﺠـﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ و ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮوم.
در ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد زﯾﺒﺎﺋﯽ زﻧﻬﺎ ﺑﻮد .زﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و ﻗـﻮی و ﻗـﺸﻨﮓ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از ﺑﺮودت ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ
و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن زﻧﻬﺎ ﺑﻘﺪری ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮن ﺑﺮﻧﮓ آﺑﯽ درون رﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﭘﻮﺳـﺖ دﯾـﺪه
ﻣﯿﺸﻮد.
اﻃﺒﺎی ﻣﺼﺮ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺮودت ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺑﻘﺪر ﻣـﺼﺮ ﺟﻬـﺖ
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ .و ﻣﻦ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ داروﺋـﯽ ﺑـﺮای ﯾﮑـﯽ از زﻧﻬـﺎ ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫﺮ ﺑﺨﻮراﻧـﺪ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و زن ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﯿĤﻣﺪ و از ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑـﺮد و ﻣـﯽ ﮔﻔـﺖ اﯾﻨـﮏ ﺷـﻮﻫﺮ او
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ دارو را از ﻣـﻦ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﺎق .ﭼﻮن در ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ زﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺷـﻮﻫﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺮدی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ
ﻣﺤﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت اوﻻد دارﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺘـﺎﻧﯽ را
ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﺑﺰودی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ را ﭘﯿﺮﻣﺮدان و ﭘﯿﺮزﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ
و آن ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺪوم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺮودت ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎد ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺮت ﻣﻦ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
آن ﻣﺮد ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﻮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ از دردﺳﺮ ﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در ﮔـﻮشﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺻـﺪاﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺻﺪای رﻋﺪ ﻣﯿﺸﻨﻮد و اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎی ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
روزی ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐـﻪ آﻣـﺪ وی را
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪم و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ روی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮش زدم و ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺳﺮم درد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﭼﮑﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﭼﮑﺶ روی ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮش ﮐﻮﺑﯿﺪم و ﻣﯿﮕﻔـﺖ ﻫـﯿﭻ درد ﺟﺪﯾـﺪ را
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ درون ﺳﺮش درد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﮑﺶ روی ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ او ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪم ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ آﻧﻤﺮد ﻓﺮﯾـﺎدی زد و ﻏـﺶ ﮐـﺮد و ﻣـﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﺳﺮ او ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻣـﻦ آن ﻧﻘﻄـﻪ را ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻢ و ﺑﻌـﺪ
ﺑﺎﻃﺒﺎی ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﺳﺮ آﻧﻤﺮد را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ.
اﻃﺒﺎء ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﺮ او را ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﻮل ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ وی را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺪه اﯾـﻦ ﻣـﺮد را از ﺳـﺮش
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺮش ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻏﺪه ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
اﻃﺒﺎء ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻏﺪه در ﺳﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم و او ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ و داﺋﻤﯽ
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ﻣﻦ ﻫﺮ روز ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮم و اﮔﺮ ﺳﺮم را ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ و ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻤﯿﺮم ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدم و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋـﺪهای از اﻃﺒـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ و ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻣـﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪای در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در آﻧﺮوز ﻣﻦ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت ﻃﺒﺲ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺧﻮد و ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﻄﻬﯿـﺮ ﮐـﺮدم و ﻗـﺪری ﻧﻘـﺮه ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری از اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺠﺎی آن ﺑﮕﺬارم.
آﻧﮕﺎه ﺗﺮﯾﺎک را وارد ﻋﺮوق ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ درد را اﺣﺴﺎس ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻏـﺪه آﻧﺠﺎﺳـﺖ
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ را ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر زد ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.
ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس درد ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﺑﺎﻃﺒﺎء ﮔﻔﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ
و ﻫﻤﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ روی ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮏ ﻏﺪه ﺑﺪرﺷﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﯾﮏ ﭼﻠﭽﻠﻪ وﺟﻮد دارد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺳﺮ درد را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻏﺪه را از ﻣﻐﺰ ﺟﺪا ﮐﺮدم.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻏﺪه ﺑﻮدم ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ و ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی را از ﻣﻦ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻮد ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﺪا ﺷﺪه را ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﻧﻘﺮه رﯾﺨﺖ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺸﮑﻞ اﺳﺘﺨﻮان از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻘﺮه ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮد ﺷﺪ روی ﺳﻮراخ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻗﺮاردادم و ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮ را ﺑﻬﻢ آوردم و دوﺧـﺘﻢ
و روی آن ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺴﺘﻢ و از ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺣﺎل ﺗﻮ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﯿﻤـﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ و ﺑﻤـﻦ ﮔﻔـﺖ ﻫـﯿﭻ اﺣـﺴﺎس
دردﺳﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﺳﻮده و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ زﺧـﻢ ﺳـﺮت
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺸﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ آن زﺧﻢ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دراز ﺑﮑﺸﯽ و ﭼﻨﺪ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
زﺧﻢ آن ﻣﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و او ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪاوا ﮔﺮدﯾﺪ درﺻـﺪد ﺑـﺮ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺠﺒـﺮان
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻌﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﻧﺒﻮد و دردﺳﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ اﻣـﻮر ﺑﭙـﺮدازد ﺷـﺮوع ﺑﻌﯿﺎﺷـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﯾﮑـﺸﺐ ﮐـﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺰﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺳﺮش ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮد وﻟﯽ ﻫﻤﻪ و ﺑﻮﯾﮋه اﻃﺒﺎی
ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ او ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺘﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﻦ ﻧﺒﻮده زﯾـﺮا ﻣـﻦ وی را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﮐـﺮدم و از ﭼﻨﮕـﺎل درد و
ﻣﺮگ رﻫﺎﻧﯿﺪم و اﯾﻦ ﻣﺪاوا ﻃﻮری در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت آن ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ دارد وﮔﺎﻫﯽ آﻧﺮا ﮐﻠﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺳـﻪ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨـﺪ وﻟـﯽ
ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﺎﺑـﻞ ﮐـﺸﻮری اﺳـﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ و ﻣﺴﻄﺢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮐﻮه در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﺼﺮ زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﮔﻨﺪم را اﯾﻨﻄﻮر آﺳﯿﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زاﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳـﻨﮓ آﺳـﯿﺎب ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨـﺪ
وﻟﯽ در ﺑﺎﺑﻞ زﻧﻬﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و دو ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب را از دو ﻃﺮف ﻣﺨﻠﻒ ﺑﮕﺮدش در
ﻣﯽآورﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ دﺷﻮارﺗﺮ از ﮐﺎر زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮی.
در ﺑﺎﺑﻞ درﺧﺖ ﺑﻘﺪری ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ درﺧﺘﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏـﻀﺐ ﺧـﺪاﯾﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎم
ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و دارای ﻣﻮاد آردی ﺗﻨﺎول ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﺠﯿﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد و آﻧﺮا ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎﮐﯿﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺜﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎن ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻘﺪر ﺗﺨﻢ ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح اﺳﺖ و ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺨـﻢ
اﯾﻦ ﻣﺮغ را ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎن ﻫﺮ روز ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﺎح ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در دورهای ﻣﺨﺼﻮص
ﺗﺨﻢ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ اﯾﻦ ﻣﺮغ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﺦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از آن ﻏﺬا ﻧﻤﯿﺨﻮردم ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ اﻏﺬﯾـﻪای ﮐـﻪ
ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﺮدم.
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ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐـﻨﻢ زﯾـﺮا
ﻃﺒﺲ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻮه ﺑﺎﺑﻞ از ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺖ و دﯾﻮارﻫـﺎ و ﻋﻤـﺎرات
ﺑﺎﺑﻞ در ﻃﺒﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺑﺎﺑﻞ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻘﺪری ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻮه ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارای ﭼﻬﺎر ﯾـﺎ ﭘـﻨﺞ ﻃﺒﻘـﻪ اﺳـﺖ و در ﻫـﯿﭻ
ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺘﯽ در ﻃﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺒﺰرﮔﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺪﯾﺪه ام.
ﺧﺪای ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎم )ﻣﺮدوک( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد وی )اﯾﺸﺘﺎر( را ﻫﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮای او ﯾﮏ ﺳﺮ در ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻢ دروازه )اﯾﺸﺘﺎر( ﻣﻮﺳﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮ در از ﺳﺮ در ﻣﻌﺒﺪ )آﻣﻮن( در ﻃﺒﺲ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺳﺮ در ﯾﺎ دروازه ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺒﺮج ﻣﺮدوک ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺑـﺮخ را ﻃـﻮری ﺳـﺎﺧﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ
اﻃﺮاف آن ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﻠﻪ ﺑﺮج ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑﻘﺪری اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺮﯾﺾ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اراﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در آن ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﺮج ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺘﺎرﮔﺎن را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و روزﻫﺎی ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از روی ﮐﻮاﮐﺐ ﺣـﻮادث آﯾﻨـﺪه اﺷـﺨﺎص را ﻫـﻢ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ وﻟـﯽ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن وﻗﻮف ﺑﺮ ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ در ﭼﻪ روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﭼـﻮن از
روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻟﻮاح ﺧﺎکرﺳـﺖ و ﭘﺨﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮد داﺷـﺘﻢ ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﮐـﻪ ﻃـﻼ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ از
ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮ در اﯾﺸﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ در آن ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻼٌ اﯾﻠﭽﯽﻫﺎ وﻗﺘﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺨﺖ روان ﺑﺰرگ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﻏﻼم آن
را ﺣﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﺮوﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻃﺎﻗﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ دارای دﯾﻮارﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺟﺮﻫﺎی آن ﻣـﻨﻘﺶ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷﯿـﺸﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و اﻧـﺴﺎن
وﻗﺘﯽ روی آﺟﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی آب را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ و ﻫـﯿﭻ ﻧـﻮع اﺣـﺴﺎس زﺑـﺮی و ﻧـﺎﻫﻤﻮاری
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
در ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ارﺗﻔﺎع دارد ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎور ﻧﯿﻤﮑﻨـﺪ
و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﮥ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )ﮐﻮﺷﮏ اﯾﺸﺘﺎر( ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻘـﺪری ﭘـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻘﺪر ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ در ﺣﺎﺷﯿﻪ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺳﮑﻨﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
در ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﺎﺑﻞ آﻧﻘﺪر زﻣﯿﻦ و ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ روز و ﺷﺐ راه ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎی آن زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎور ﮐﺮدم زﯾﺮا در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻠﺘﻬﺎﺋﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐـﺴﺎﻧﯽ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ زرد ﺑﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن را رﻧﮓ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﺎع ﺧﻮد را ﮐـﻪ
ﯾﮑﻨﻮع ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮد در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻦ از ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭘﺎرﭼـﻪ ﻟﻄﯿـﻒ ﻧـﻪ از
ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ از اﻟﯿﺎف ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﻨﻮع ﮐﺮم ﻣﺨﺼﻮص آن ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤورد و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑـﺴﯿﺎر
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ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا ﺗﺎ آﻧﺮوز ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺮم ﻧﺴﺎج ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﺮق ﺗﺠﺎرت را ﻣﯿﺒﻨـﺪد و ﮐـﺎروانﻫـﺎی ﺣﺎﻣـﻞ ﮐـﺎﻻ را از راه ﺑـﺮ
ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ.
ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮق را ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آزاداﻧـﻪ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻣﺰدور اﺟﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ روی ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﺣﺼﺎر ﺑﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﺮه رژه اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﮏﻫﺎی زر و ﺳﯿﻢ دارﻧﺪ دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎﺳﮏ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ زر و ﺳﯿﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﮏ ﻫﺎ را از ﻣﻔـﺮغ
ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و روی آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ زر ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اراﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .و ﺑﺎﺑﻠﯿﻬـﺎ ﺑﻤـﻦ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ای ﻣﺼﺮی آﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ اراﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻗﺸﻨﮕﯽ دﯾﺪهای و ﻣﻦ در ﺟﻮاب اﻇﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮدم ﻧﻪ؟
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮ از ﺻﻮرت او ﻧﺮوﺋﯿﺪه و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑـﺴﻠﻄﻨﺖ ﮐـﺮد ﯾـﮏ
رﯾﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ زﻧﺦ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﯾﺴﺖ ﺑﺎﻟﻎ و وﻗﺘﯽ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪ و داﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی
ﺧﻨﺪهدار را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ داراﻟﺤﯿﺎت اﺳﺖ و آن ﻣﻮﺳﺴﻪ دارای ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮج ﻣﺮﺗﻔﻊ )ﻣﺮدوک( ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ و ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم آﻧﺠـﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺰودی ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ و اﻃﺒﺎی ﺑﺮج ﻣﺮدوک ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم و ﻣﻌﻠﻮﻣﻢ ﺷﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺎﺑـﻞ آن اﻧـﺪازه ﮐـﻪ
ﻧﺠﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻧﻈﺮی ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺑﺮج )ﻣﺮدوک( ﺷـﺪم دﯾـﺪم ﮐـﻪ اﻃﺒـﺎء
راﺟﻊ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﻪ اﻣﺮاض ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ روی ﻻﺷـﻪﻫـﺎ و ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در
داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺸﺮﯾﺢ دارای اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﻃﺒﯿﺐ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﻨﺎزهﻫـﺎ را ﺗـﺸﺮﯾﺢ ﻧﮑﻨـﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋﻤﻠـﯽ را ﻓـﺮا
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎﻃﺒﺎی ﺑﺮج )ﻣـﺮدوک( ﺑـﺪﻫﻢ وﻟـﯽ ﭼـﻮن ﺗـﺎزه وارد ﺑﺎﺑـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮدم
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﻧﺠﺶ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ دارم ﯾﺎ آﻣﺪهام ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ را ﻣـﻮرد
ﺣﻘﺎرت ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﮐﺸﻮر )ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ( ﺑﻮدم ﺷﻬﺮت ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﻦ در ﺑﺎﺑـﻞ
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪم و ﺑﺎ اﻃﺒﺎء و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮج )ﻣﺮدوک( ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم روزی از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮدی ﭘﯽ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ
ﺷﺎه ﺷﻤﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ام ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺮو ...زﯾﺮا رﻓﺘﻦ ﻧﺰد ﯾﮏ ﺳـﻠﻄﺎن ﺧﻄـﺮ
دارد.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﯿﺮ از ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ و ﻣﺎ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺧﺪای او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ﭼﻪ ﺑﻮی ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را دﯾﺪ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﻦ ﻣﺮدی ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮا ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻨﺪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ اﮔﺮ
ﻗﺼﺪ داری ﻧﺰد او ﺑﺮوی ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺒﺮ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪی ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣـﺮدی ﭼـﻮن
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺮگ ﻣﻦ اوﻟﯽ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮوی ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑـﺮای
ﺗﻮ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ روان ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻋﺎزم درﺑﺎر او ﺷﻮی زﯾﺮا ﭘﺰﺷﮏ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﺧـﻮد را در داراﻟﺤﯿـﺎت
ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﺮدی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺳﺰاوار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام از او ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺮو.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰد او ﻧﺮوم؟
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و دﮐﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣـﺮوز ﮐـﺎر
ﮐﺮدن و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﺤﻮﺳﺖ دارد اﻣﺮوز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺣﯿﺮت زده ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻫﻔﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﺮج )ﻣﺮدوک( رﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﺒﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ
ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﻤﺎه را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﯾﮑﻬﻔﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺖ روز اﺳـﺖ
و ﺷﺶ روز آﻧﺮا ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و روز ﻫﻔﺘﻢ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻫـﺴﺘﻨﺪ
از ﻗﻮل ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺤﻮس و ﻣﺸﺌﻮم اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ روز از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺒﺎزار رﻓﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ دﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻗﺪری ﻓﮑﺮ ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺘﻢ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﺧـﺮوج از ﻣﻨـﺰل در روز ﻫﻔـﺘﻢ را ﺧﻄﺮﻧـﺎک
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
زﯾﺮا ﻻﺑﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻠﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ اﯾﻦ روز را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن زﯾﺎنﺑﺨﺶ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ روز ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮوﯾﻢ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ روز ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺪرﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻀﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز روز ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮو و از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﺴﻠﻄﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻧﺰد او ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﺳﻮار آن ﺷﻮم زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺮدی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام از ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻤﺮد رﻓﺖ و روز دﯾﮕﺮ آﻣﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻮع ﺗﺨﺖرواﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐـﺮدن
ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﺪرﺑﺎر ﺳﻮار آن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﮐﻪ ﻣﺮا ﺳﻮار آن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( وﻗﺘﯽ آﻧﺮا دﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺧﺪای )ﻣﺮدوک( درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻋﻘﺮﺑﻬﺎی درﺷﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ...ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮار اﯾﻦ ﺗﺨﺖ روان ﮐﻮﭼﮏ ﺷـﻮد زود اﯾـﻦ را
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ روی ﺷﻤﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻢ.
ﻏﻼﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺖروان را آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﺮﻧﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﯿﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧـﻪ
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ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ارﺑﺎب ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺨـﺖروان ﺑـﺮای وی
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ روان ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﻏﻼم ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺟﺎره ﮐـﺮد و
ﻣﻦ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪم.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺼﺮی و ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ زر دﯾﺪﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ در ﺻﺪد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﯽوزن و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮑﺎخ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﺮود.
ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ در ﻋﻘﺐ ﺗﺨﺖروان وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺐ ﻣﺮا در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮد و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﺧﻮد ﻣـﻦ
ﺟﻠﻮی ﺗﺨﺖ روان ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮏ اﻻغ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﯾﮑﻌﺪه از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎخ ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ از ﺗﺨﺖروان ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ ﯾﮑﻌﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و زر ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از
ﺳﭙﺮﻫﺎ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و راه دادﻧﺪ و ﻣﻦ از وﺳﻂ آﻧﻬـﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻢ و وارد ﮐـﺎخ
ﺷﺪم.
ﯾﮑﻤﺮد ﭘﯿﺮ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪهاش ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫـﺎی زر ﺑﮕـﻮش آوﯾﺨﺘـﻪ ﺑـﻮد و ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎﯾﺶ
ﭼﯿﻦﺧﻮرده ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﻫﯿﺎﻫﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آوردهای آﮔﺎه ﺷﺪهام و ﺻـﺎﺣﺐ
ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ )ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ اﯾﻨﻤﺮد ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﻞ دارد ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ او را اﺣـﻀﺎر
ﻣﯿﮑﻨﻢ از آﻣﺪن ﺧﻮدداری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ ای ﻣﺮد ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ .او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻬـﺎر
اﻗﻠﯿﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و در ﺑﺎﺑﻞ دارای ﺷﻬﺮت و اﺣﺘﺮام ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ زر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﺎﯾﻦ ﺟـﺎ آﻣـﺪهای و
وﻗﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ ﺗﻮ را اﺣﻀﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻤﯿĤﺋﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ وﻟﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑـﻞ ﺑﺘـﻮ زر
وﺳﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﻒ آن ﺑﻤﻦ ﺑﺮﺳﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐـﻨﻢ و اﯾـﻦ
ﮐﺎر را ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺧـﺼﻮﻣﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ زر ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻋﻠﻢ دارم ﻫﺮ دو ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ زر اﺳﺖ ﺑﺘﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دو ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﯿﺮون آوردم و ﺑﺎو دادم و او از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﻮری ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﮐﻮدک اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ
وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﻣﻮ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺖ و رﯾﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ زﻧﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ دﯾﺪم ﺟﻮان اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﺎو اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻤﻦ دادﻧﺪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ او را دﯾﺪﻧـﺪ و ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ در ﺑـﯿﻦ ﻋـﻮام
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﺮور ﻋﻤﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻤﺮﺣﻠﮥ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
در ﮐﻨﺎر )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را دﯾﺪ ﻏﺮﯾﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻃﺒﯿﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣﻦ از روش او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺮ ﻏﺮﯾﺪ و ﻏﻼم ﻣﻦ ﻃﻮری ﺑﻮﺣﺸﺖ در آﻣﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎ ﺟﺴﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد.
ﺳﻠﻄﺎن از ﺟﺴﺘﻦ و ﻓﺮﯾﺎد او ﺑﺨﻨﺪه در آﻣﺪ و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ در ﻫﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ
ﺟﺎﻧﻮری وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از او ﻧﺪﯾﺪهام و ﺻﺪای اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻃـﺒﺲ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺰﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ادا ﮐﺮد و ﺳﻠﻄﺎن ﻃﻮری ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﻬﺎی او ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎد آورد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﺣﻀﺎر ﮐﺮده و دﺳﺖ را روی ﺻﻮرت ﻧﻬﺎد و ﻧﺎﻟﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐـﻪ روی ﺻـﻮرت او
ﯾﮏ ورم ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺠﻢ ورم ﯾﮏ ﭼﺸﻢ او ﺑﺨﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد.

۹۴ 94

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﻪ دو ﺑﺎزوﺑﻨﺪ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ دﯾـﺮوز او را اﺣـﻀﺎر
ﮐﺮدی و ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯿĤﯾﺪ و ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷـﮑﻢ او را ﺳـﻮراخ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن او را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ زﯾﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ اﺣﻀﺎرش ﮐﺮدهام ﮐﻪ درد ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﭼﻨﺪ ﺷـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻏﯿﺮ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮردم.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪه ﮔﻔﺖ ای ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز در ﻣﻌﺒﺪ )ﻣﺮدوک( ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﻃﺒﻞ زدﯾﻢ و رﻗﺼﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ دردی را ﮐﻪ در دﻫﺎن ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادی ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺰﻧﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪادی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ و ﻣـﻦ ﺗـﺼﻮر
ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ و آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ درد ﻣﻦ از ﭼﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻃﺒﯿﺒﯽ ﻣﺼﺮی و اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز دﻫﺎن ﺗﻮ را ﻧﺪﯾﺪهام ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ درد ﺗـﻮ ﻧﺎﺷـﯽ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺳﯿﺎب ﺗﻮ دارای ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ در ﺑﻦ دﻧﺪان ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ورم ﻧﻤـﻮده و ورم
ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺎن ﺟﺮاﺣﺖ دﻧﺪان اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻤﻮﻗﻊ ﭘﺎک ﻧﮑﺮدی و وﻗﺘﯽ رﯾﺸﻪ دﻧﺪان ﻓﺎﺳـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ آﻧـﺮا
ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎوردی زﯾﺮا وﻗﺘﯽ رﯾﺸﻪ دﻧﺪان ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺪان را ﺑﯿﺮون آورد.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﯾﺸﻪ دﻧﺪان ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﯿﺮون آورد وﻟﯽ درد ﮐﺸﯿﺪن دﻧـﺪان ﺑﻘـﺪری ﺷـﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ درد ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان در ﻣﺼﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ دﻧﺪان ﺗﻮ را ﺑﺪون درد ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد وﻟـﯽ اﻣـﺮوز
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺪان ﺗﻮ ورم دارد و اول ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ورم را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻦ دﻧﺪان
را ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺒﺎدرت ﺑﮑﺸﯿﺪن دﻧﺪان ﻧﻤﻮد.
ﺳﻠﻄﺎن از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ را از ﺑﻦ دﻧﺪان ﻣﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ورم دﻧﺪان ﺗﻮ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﻠﻮب ﻃﺒﺲ ﮐﺎر ﻣﯿﮑـﻨﻢ ﮐـﻪ
زﯾﺎد ﻣﺘﺤﻤﻞ درد ﻧﺸﻮی ﻣﻌﻬﺬا ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ورم ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن ﺟﺮاﺣﺖ ﻗﺪری درد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن
ﮐﻪ درد را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﺳﻼﻃﯿﻦ را ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻣﺘﺤﻤﻞ درد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻮری آﺗﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎرد ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﻣﻄﻬﺮ ﻧﻤـﺎﯾﻢ و در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ وی آﺗـﺶ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻣﻦ ﻗﺪری ﺷﺮاب ﺗﻮام ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺴﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮراﻧﯿﺪم.
وﻗﺘﯽ او ﺷﺮاب را ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻗﺪری از آن ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺘﻮ ﻧﺪارم زﯾﺮا درد ﻣﻦ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺪری درد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز از اﯾﻦ دارو ﺑﻤﻦ ﺑﺨﻮراﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درد ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﮔﻔﺘﻢ داروﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﺮاب ﻣﯿﺮﯾﺰم و ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪون ﺿﺮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺒـﮥ دوم و ﺳـﻮم
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺎدت ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﺘﺎج اﯾﻦ دارو ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐـﻪ دردت را
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ ﺑﮕﺬار اﮐﻨﻮن ﮐﻪ درد ﺗﻮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﻦ ورم ﭘﺎی دﻧﺪان ﺗﻮ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺘﻢ و ﺟﺮاﺣﺖ آﻧﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرد ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدم و آﻧﺮا ﺧﻨﮏ ﮐﺮدم ﺑـﻮی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﺳﺮش را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ و دﻫﺎﻧﺶ را ﮔﺸﻮدم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮردن ﻗﺪری ﺗﺮﯾﺎک درد او را ﺗﺨﻔﯿـﻒ داده ﺑـﻮد ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ورم دﻫﺎن او را ﺷﮑﺎﻓﺘﻢ از درد ﻓﺮﯾﺎد زد و ﺷﯿﺮ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دم ﺗﮑﺎن داد و ﻏﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﺮد.
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻨﺎﻟﯿﺪ زﯾﺮا درد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺮون آوردن ﺟﺮاﺣﺎت از دﻫﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ
ﺑﮑﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﺟﺮاﺣﺎت دﻫﺎن را ﺧﺎرج ﮐﺮدم ﮔﻔﺖ ای ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﺗﻮ ﻣﺮدی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻫـﯿﭻ اﺣـﺴﺎس
درد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻃﺒﯿﺐ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪادی ﮐﻪ ورم دﻫﺎن ﺗﻮ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﯾـﻦ ﻣـﺮد ﻣـﺼﺮی
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺟﺮاﺣﺎت ورم را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درد ﺗﻮ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ورم دﻫﺎن او را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿـﺸﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪاﺷﺖ اﺻﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ورم دﻫﺎن ﺗﻮ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﺋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎر وﻟﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬﺮاﺳﺪ و ﻣﻦ در ﻃـﺒﺲ ﻫﺮﮔـﺰ از ﺑﯿﻤـﺎران
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از درد ﺑﮑﻠﯽ آﺳﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺟﺴﻮر ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻬﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣـﻦ از
ﺟﺴﺎرت ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﻻﯾﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻄﺎن را در ﺣﺎل ﻧﺎﻟﯿﺪن ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻏﻼم ﺗﻮ ﻣﺮا در ﺣﺎل ﻧﺎﻟﯿﺪن دﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻢ.
زﯾﺮا ﻏﻼم ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﯿﺰ ﺑﺮدار و ﻣﺮا ﺑﺨﻨﺪان.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﯿﺜﯿﺖ و وﻗﺎر ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﯿﺜﯿﺖ و وﻗﺎر ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﺳﻠﻄﺎن اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺷﯿﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد و ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف )ﮐﺎﭘﺘﺎ(
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎی آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺴﻮﯾﺶ روان ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﮏ ﺳﺘﻮن رﺳﯿﺪ و در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﺷﯿﺮ دﻫﺎن ﮔﺸﻮد و ﻏﺮﯾـﺪ
و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( از ﺷﺪت وﺣﺸﺖ ﺳﺘﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ از درﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود ﺑﭽﺎﺑﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻃﻮری ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﭗ و راﺳﺖ و ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﻨﺪه ﺳﯿﺮ ﺷﺪ اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮔﺮﺳـﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺬا ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻃﺒﯿﺐ ﺳﺎﻟﺨﻮرده از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ وی ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪه و اﺷﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای وی ﻏﺬا آوردﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد و ﺷﯿﺮ از ﭘﺎی ﺳﺘﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن آﻣﺪ و ﻏﻼم ﻣﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﺘﻮن ﻗﺪم ﺑﺮ ﮐﻒ اﻃﺎق ﺑﮕﺬارد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺘﻢ اﮐﻨﻮن درد دﻧﺪان ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن دﻧﺪاﻧﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﺎز دﭼﺎر درد ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﭼﺎرهای ﻧـﺪاری
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺪان ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﮑﺸﯽ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ داری و ﺧﻮردن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﯾﺎد دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺗﻮ را
ﺧﺮاب ﮐﺮده زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﯿﺮه ﺑﺮای دﻧﺪان زﯾـﺎن دارد وﻟـﯽ در ﻣـﺼﺮ ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻨﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻗﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﻧﺪان ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺣﺸﺮات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﯾﮑﻨﻮع ﺣﺸﺮه در ﻣﺼﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر روی ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و آﻧﺮا ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﯾﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎﺳﺖ و ا ﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﯾﮏ ﻗﻨﺪ ﻟﺬﯾﺬ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺪان ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﺗﻮ از ﺧﻮش ﺑﺎوری ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯽ و دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ زﯾﺮا زﻧﺒﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﻤﺮد راﺳﺘﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺿﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺼﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻗﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮﻏﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺴﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯿﮕﺬارد ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﺮف ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از اﯾـﻦ
ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺮم ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دروغ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ،ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺎ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﻮر ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﯿﮏ ﺷﺮط ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮرم و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺨﺖروان اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﻧﺪ ﻏـﺬا
ﺑﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﻠﻄﺎن اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاب ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا در ﺑﺎﺑـﻞ ﺷـﺮاب را از ﺧﺮﻣـﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ وﻗﺎﯾﻊ آﯾﻨﺪه
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮم ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ و آن ﺟـﺸﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه
دروﻏﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ روز ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺋﯽ و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ در آﻧﺮوز ﻏﻼم ﺗﻮ دﯾﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮدم را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ.
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﺖروان ﮐﻪ از ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آواز ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﻣﺪح ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و
ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ آواز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺮا ﻣﺪح ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺮت ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨـﺖروان
ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ )ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( آﻏﺎز ﺷـﻮد )و ﻣـﻦ
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ( ﭼﻮن ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﮑﺸﻨﺪ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ از ﮐـﺸﯿﺪن
دﻧﺪان ﻗﺪری ﺗﺮﯾﺎک وارد رگ او ﮐﺮدم و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﺑﺪون درد دﻧﺪان او را ﮐﺸﯿﺪم و ا ﻃﺒﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درد ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺣﺴﺎس درد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﮑﺮد؟
ﮔﻔﺘﻢ داروﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد رگ او ﮐﺮدم دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن درد و ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎی درﺟﻪ اول ﻣﺼﺮ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ دارو از
ﭘﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﯿﺎه ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﮑﺎرﻧﺪ و وﻇﯿﻔﮥ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ دارو از ﭘﻮﺳﺖ آن ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ راز ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ دارو را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽآﻣﻮزﻧﺪ زﯾﺮا ﭼﻮن اﯾﻦ دارو ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد اﮔﺮ ﺑﺪﺳـﺖ
ﻣﺮدم ﺑﯿﻔﺘﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم از درد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮرد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺠﺎزات ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻗﺪری از اﯾﻦ دارو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺪری از اﯾﻦ دارو ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑـﻪ ﺟـﺰ
ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮی زﯾﺮا اﯾﻦ دارو اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮر ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮ ﺳﺒﺐ اﺗـﻼف ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﭘﺎدﺷـﺎه
ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ دﻧﺪان ﻣﺮا ﺑﺪون درد ﺑﯿﺮون آوردهای ﭼﻪ ﭘﺎداﺷﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﻧﺪارم زﯾﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﻋﻠﻢ ﺧﻮد زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎروم وﻟﯽ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐـﻪ ﻗـﺪرت ﺗـﻮ را ﺑﺒﯿـﻨﻢ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻢ ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻮن داری ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدم ﻣﺪح ﻗﺪرت ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻫﻤﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اوﺻﺎف ﺗﻮ ﺣﯿﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﺗﻮ رژه ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎزان و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯽ ﺑﺒﺮم.
ﻗﺒﻞ از روز رژه ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و اراﺑﻪﻫـﺎی ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺑـﻞ را ﺑـﺸﻤﺎرد و ﺑﺪاﻧـﺪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺮﺑﺎز و اراﺑـﻪ در ﻗـﺸﻮن
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻫﺴﺖ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺪد از ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺸﻤﺎرم ﭼﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎﺑـﻞ از
ﺷﻤﺎره رﯾﮓﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ اﺑﻠﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﺑﺎزان را ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺸﻤﺎری زﯾﺮا ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻋﻘﺐ ﯾﮏ ﻋﻼﻣـﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ و اﮔـﺮ ﺗـﻮ
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎری ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
در روز رژه ﭘﺎدﺷﺎه رﯾﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ زﻧﺦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳـﻠﺤﻪ در دﺳـﺖ دارﻧـﺪ و
آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ از وﻻﯾﺎت ﺑﺮای رژه اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺰه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺷﺼﺖ ﺑﺎر ﻋﺒﻮر ﺷﺼﺖ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز را ﮐﻪ دارای ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﺼﺖ ﺑﺎر ﺷـﺼﺖ
ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺖ.
زﯾﺮا در ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺪد ﺷﺼﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﺷﺼﺖ ﺑﺎر ﺷﺼﺖ اراﺑﻪ ﺑﻮد.
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اراﺑﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﻠﺰی ﻋﺠﯿﺐ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از زﯾﺮ ﻫﺮ اراﺑﻪ دو ﭘﯿﮑﺎن آﻫﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ در
ﺟﻨﮓ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎ زﻧﮓ زده و ﭼﺮخ ﺑﻌﻀﯽ از اراﺑﻪﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم رژه از آن ﺟﺪا ﻣﯿﺸﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﻮف ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رژه زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﻮف ﭘﺎﻧﺰده اراﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﺎرد ﻣﺨﺼﻮص او ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ آﻧﻘـﺪر ﻓﺮﺑﻬـﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑĤﺳﺎﻧﯽ راه ﺑﺮوﻧﺪ و راه رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻣﯿﺸﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( آﯾﺎ اﻣﺮوز ﻗﺸﻮن ﻣﺮا دﯾﺪی ﮔﻔﺘﻢ دﯾﺪار ﻗﺸﻮن ﺗﻮ اﻣﺮوز ﭼﺸﻤﻬﺎی
ﻣﺮا ﺳﯿﺎه ﮐﺮد زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ از رﯾﮕﻬﺎی ﮐﻨﺎر درﯾﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﻗﺸﻮن ﺗﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ زﯾﺮا ﭼﻮن ﻣﻦ رژه را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ﭼﻨـﺪ روز
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬای آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻦ در
ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺳﻮاﺋﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻌﺮض زﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﺟﺎدهﻫﺎ ﻧﺎ اﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺎ ﺑﻮﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳـﻨﺪ در
راه ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻟﺨﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﺗﻮ ﻗﺪرت ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ.
اﯾﻨﮏ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ دارای ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺪﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﭼﮑﺎر داری؟
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ دﺧﺘﺮ او زن ﻣﻦ ﺑﺸﻮد و ﮔﺮﭼﻪ اﮐﻨﻮن دارای ﭼﻬﺎر ﺻـﺪ زن ﻣﯿﺒﺎﺷـﻢ وﻟـﯽ ﻫﯿﭽﯿـﮏ دﺧﺘـﺮ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﻫﻤﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ!
ﮔﻔﺘﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زوﺟﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮادر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮود و ﮐﺎﻫﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﮐﻔﺮ اﺳﺖ وﻟـﯽ
ﻣﻦ از ﺣﺮف ﺗﻮ رﻧﺠﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻃﻌﻢ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﭽﺸﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺑﺎ او ﭼﻪ ﻧﻮع ﻟﺬت دارد و اﮔﺮ ﻓﺮﻋـﻮن
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﻦ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را وارد ﺧﺎک او ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻣﺼﺮ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و دﺧﺘـﺮ او را ﺑـﺰور ﻣﺘـﺼﺮف
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺗﺎزه زن ﮔﺮﻓﺘـﻪ و دارای دﺧﺘـﺮ ﻧـﺸﺪه و ﺑﻔـﺮض اﯾﻨﮑـﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮی دادن دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﯿﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ او ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﻧﺪارد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﺘـﻮ ﺑﺪﻫـﺪ ﭘـﺲ
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دارای دﺧﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻔﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دﺧﺘﺮ او ﺑﺎش.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﯿﺪان ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻋﺒﻮر ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم و ﺧﺴﺘﻪ ﺷـﺪهام و ﻣﯿـﻞ
دارم ﮐﻪ ﺑﺤﺮم ﺧﻮد روم و ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ زﻧﻬﺎی ﻣـﺮا ﺑﺒﯿﻨـﯽ و
ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ او را آﺑﺴﺘﻦ ﻧﻨﻤﺎﺋﯽ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎردار ﺷـﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او از ﻣﻦ ﺑﺎردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰن زﯾﺮا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی زن ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﻧﻬﺎی ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ
آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ زن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ زن داری؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ زن ﻧﺪارم )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻫـﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔـﺘﻢ ﻧـﻪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺪون زن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺘـﯽ ﻣـﺮد ﺑـﺎ زن
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻮاﺳﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدﮐﺎم ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻦ
زﻧﻬﺎﺋﯽ از ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ زﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ رﺳﻮم ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﮑﻨﻮع ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﯾﮑﻨﻮع
ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد.
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ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ وارد ﺣﺮم ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻮم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم زﻧﻬﺎی او از ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﻪ ﺟـﻮان
و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺗﺎزه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور درﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮده آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن ﺑـﺎﺑﻠﯽ ﺗﮑﻠـﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ زن ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻄﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارد ﯾﮑﯽ از زﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ درﺻـﺪد ﺑـﺮ
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮدم ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺴﺘﻢ ﯾﮑـﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺸﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رای ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮاﻟﻬﻮس ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد ﺑﺎﯾﺪ
اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ رای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﭼﻮن در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم آﻣﺪهام زن اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ از زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺬرت ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دروغ را از زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻧﻤـﺎﯾﻢ
ﭼﺎره دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
زﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﺟﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دادن ﯾﮑﯽ از زﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﻦ ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد اﻓﺴﺮده ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا
از درد دﻧﺪان ﻧﺠﺎت ﻧﺪاده ﺑﻮدی اﮐﻨﻮن ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوم ﺑﺎز راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺎر ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﻣﻮﻗﻊ ﺟـﺸﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﺟﺸﻦ آﻣﺎده ﮐﻦ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﯾﮏ روز ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮج )ﻣﺮدوک( رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ در ﻫـﯿﭻ ﻧﻘﻄـﻪ از ﺟﻬـﺎن
ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﯿﺸﻪ اﯾﺴﺖ ﺿﺨﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺦ درﺧﺸﻨﺪه و ﺑﺪون ﮐﺪورت.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﻘﺪری آﻧﺮا ﺑﺰرگ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ وﺣﺸﺖ ﻣﯿﺸﻮد و روزﯾﮑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﯿﺸﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻮری را آوردﻧﺪ و ﻣﻦ ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و از ﭘﺸﺖ آن ﻣﻮر را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐـﻪ از
وﺣﺸﺖ ﺑﮕﺮﯾﺰم .زﯾﺮا ﻣﻮرﭼﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺜﻪ ﺑﯿﮏ اﺳﺐ آﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪه را دﯾﺪم ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﻢ و از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﺮدم ﮐـﻪ
ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻦ در درون ﺳﺒﺪی ﺑﻮدم ﮐﻪ روی رود ﻧﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧـﺪی ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ آن
ﺳﺒﺪ را از روی آب ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را روی رود ﻧﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻪ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و ﺑﻬﺮ ﻧﻘﻄـﻪ از ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮوی در
آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻘﻄﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪهام و آﻧﺠـﺎ وﻃـﻦ ﻣـﻦ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ در آن وﻃﻦ ﻣﺮدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻢ.
ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﻣﻦ در ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﯽ و از آﺳﻤﺎن ﺑﺰﻣﯿﻦ آﻣﺪهای .ﮔﻔﺘﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن
اﺳﺖ و او ﻫﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻃﺎﻟﻊ ﺗﻮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوی در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻘﻄـﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻃﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﻮ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪهای و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ.
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آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻓﺮود آوردﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﻣﺎ
ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺷﯽ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪهای و ﻟﺬا ﺷﺮط اﺣﺘﯿﺎط اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮ
اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﻗﺼﻮری ﺳﺮ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم و آن را ﺑﺤﺴﺎب ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ و ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻣﻨﺠﻤـﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺟﺸﻦ روز دروﻏﮕﻮﺋﯽ
وﻗﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺪت دوازده روز ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ دروغ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ دوازده روز ﻣﺮدم در ﺑﺎﺑﻞ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻣﯿﭙﻮﺷﻨﺪ و دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( ﻣﯿﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ
ﺑﻮی ﻣﯿﺪﻫﺪ و زﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دارای ﺟﻬﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﻦ رﺳﻢ ﺣﯿﺮت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺮد وﻗﺘﯽ زن ﻣﯿﮕﯿﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ زن او ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوازده روز ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺸﻦ روز ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎر آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻦ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ
زدﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﺑﺪﻫﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪاﯾﮑﻪ ﻣﻦ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد
زدﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﺑﺪﻫﯿﺪ ...ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻃﺎق ﻣﺎ ﻏﻮﻏﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣﻦ از ﺑﯿﻢ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﻨﻢ در ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮرﺷﯽ ﺷﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﻃﺮﻓﺪاران او ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ وی در اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻦ درب اﻃﺎق را ﮔﺸﻮدم و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻦ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ و دﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ را ﮐﺸﯿﺪهام و او ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را وادار ﺑﻪ رژه ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮوم و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﮑﺎر دارﯾﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮال ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ ﭼﮑﺎر دارﯾﺪ؟
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮوز روز ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ را ﻧﺰد وی ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ ﭼﮑﺎر دارد؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﻢ و اﮔﺮ ﻏﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮ را ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﮐﺎخ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮا درﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﻋﺮﯾﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی دارای ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ )ﻣﺮدوک( ﭼﺮا اﯾﻨﻤﺮد اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ؟
دﯾﮕﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎی ﻣﺼﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ در ﻣﺼﺮ ﻣﺮدﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .دﯾﮕﺮی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آورد ﻣﺎ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﯽ وﮔﺮﻧﻪ...
ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺨﻦ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻏﻼم ﺧﻮد را ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﯾﺎ ﺗﻮ را ﻋﺮﯾﺎن از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﭙﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﺪت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
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ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻏﻼﻣﺖ را ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻨﯽ ﺗﻮ را ﻋﺮﯾﺎن ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺖ از وﺣﺸﺖ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﺮا ﻋﺮﯾﺎن ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﺒﺮﯾﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﺮام اﯾﻦ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺮوف از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﻢ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ وﻗﺘﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻌﻒ ﺑﺮ آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ )ﻣﺮدوک( ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد ...ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ...ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد
را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و اﯾﻨﮏ او را ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ او را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺷﺎدی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺎ از ﻗﯿﺎﻓﻪ ات ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺳﺮ ﻓﺮود ﻣﯿĤوردﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﻔﺎ ﺑﺎو ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﮐﻪ وادارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮاه
ﺑﯿﻔﺘﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد آن دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ روی دو ﭘﺎی ﺧﻮد راه ﻣﯿﺮوم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﺳﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﮕﺬار ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻣﺮا ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺟﻨﺎزهام را
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻦ و در ﻣﺼﺮ دﻓﻦ ﻧﻤﺎ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻨﺎزه اﻣﻮات را ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺟﻨﺎزه آﻧﻬﺎ را در رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و آب آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﺮف درﯾﺎ ﻣﯿﺒﺮد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻧﮕﺬار ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻣﺮا در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در دﻧﯿﺎی
دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن او ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ
ﮔﺮه ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﭼﻮن )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﺎ ﻟﮕﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰه او را ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺎﺟﺒﺎر رﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﻋﻘﺐ او ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رﻓﺘﻢ و در آﻧﺠﺎ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﺮب دارم ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮی ﻣﺮا ﻧﮕﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ وارد ﮐﺎخ ﺷﺪم دﯾﺪم ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮه در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن
ﻧﯿﺰه ﻫﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮرش ﺷﺪه و اﮔﺮ از وﻻﯾﺎت ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ را اﺣﻀﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش(
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﻮد زﯾﺮا از ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮی ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد وارد ﺗﺎﻻری ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ )ﻣﺮدوک( و ﻋﺪهای از ﮐﺎﻫﻨﻬﺎی دﯾﮕﺮ در آن ﺗﺎﻻر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( وارد ﺗﺎﻻر ﺷﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ )ﻣﺮدوک( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ ﭘﺴﺮک را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﯾﺶ از ﺻﻮرت او ﻧﺮوﺋﯿﺪه از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ ...ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ او را ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻇﻬﺎر آن ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را از اﯾﻦ ﺟﺎ اﺧﺮاج ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮏ
ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ...او را ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ )ﻣﺮدوک( ﺑﻄﺮف )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و او را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از روی ﻋﻘﻞ و ﻣĤلاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف از دﻫﺎن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮان ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺧﻨﺪه و ﺷﻮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ وی دور ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎس از ﺗﻦ او ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺑﺎزوﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی او را

۱۰۳103

ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﭼﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز از دﻫﺎن او ﺑﻮی ﺷﯿﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ زﻧﻬﺎی ﺣﺮم ﺧﻮد ﺷﻮد و ﺑﺠﺎی او اﯾﻦ ﻣﺮد )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ( را ﺑﺤﺮم ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪری
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ زﻧﻬﺎی ﺣﺮم ﮔﺮدد.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( وﻗﺘﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻠﻊ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ دم را
وﺳﻂ ﭘﺎﻫﺎ ﻗﺮارداده ﺑﻮد ﺑﮕﻮﺷﻪای از اﻃﺎق رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ او ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ روی دو ﭘﺎی ﺧﻮد راه ﻣﯿﺮوم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﺳﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( را روی ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼٌ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﺧﻮد )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ و ﻋﺎدل ﺗﺮ از
او در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻏﻼم ﻣﻦ ﻃﻮری ﻣﺒﻬﻮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش زﯾﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮق
او ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﯿﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در اﻃﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو اﻇﻬﺎر اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺮدﻧﺪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻓﺮﯾﺎد زد ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وی
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﺮا ﺳﺤﺮ ﮐﺮده و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﻨﻈﺮم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻣﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﻨﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺎر زﺑﺎن ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺟﺎدو ﻧﮑﺮده و ﻣﺎ از روی ﮐﻤﺎل ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﺗﻮ را ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﮐﺮدهاﯾﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف رای ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻋﺪه ﺷﻤﺎ زﯾﺎد
اﺳﺖ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﻮال از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ...آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪا ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ آوردﻧﺪ ﺑﻠﯽ ...ﺑﻠﯽ ...ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺣﻀﺎر ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ
ﺷﯿﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺖ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﺮﯾﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮓ زد ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻏﻼم ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اواﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﺪهام اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﺪهای از ﻏﻼﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و او ﮔﻔﺖ ﻓﻮری ﺷﺮاب و ﻏﺬا ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮرم و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺷﮑﻢ را ﺳﯿﺮ و ﺳﺮ را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا و ﺷﺮاب در اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و او را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ وﻏﺮﯾﻮ و ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻر دﯾﮕﺮ
ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ در آن ﺗﺎﻻر اﻧﻮاع اﻏﺬﯾﻪ و اﺷﺮﺑﻪ را ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد از ﻏﺬاﻫﺎ
و ﺷﺮاﺑﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪ.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﯾﮏ ﻟﻨﮓ ﺑﮑﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و وﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﯿﺪوﯾﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺮاب را واژﮔﻮن ﻣﯿﮑﺮد و ﺧﻮرﺷﻬﺎی ﻏﻠﯿﻆ را روی ﺟﺎﻣﻪ ﺣﻀﺎر ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و آﻧﻬﺎ را واﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .در ﺣﯿﺎط
ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﻮضﻫﺎ را ﭘﺮ از آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ آﺑﺠﻮ ﯾﺎ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﺎﺳﺖ و ﯾﮑﻨﻮع ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ )ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﮐﺮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺷﮑﻢ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻢﻫﺎ ﺳﯿﺮ و ﺳﺮﻫﺎ از آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﮔﺮم ﺷﺪ ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎطآور در ﮐﺎخ و ﺣﯿﺎط ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺮوز
ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺮا ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم.
ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎت و رﺗﺒﻪﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﻣﯿﮑﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻣﻘﺎﺑﻞ
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻏﺬا را ﺑﻄﺮﻓﺶ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﻄﺮف
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد.
در وﺳﻂ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد رﺳﺎﻧﯿﺪم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺪون ا ﻃﻼع دﯾﮕﺮان از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه اﻻغ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻣﺜﻞ وزوز ﻣﮕﺲ
ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوم ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻮق ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﻗﺒﺎل اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻠﺖ
ﺣﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﺎﺳﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺧﻄﺎب ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯽ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ  ...اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ و دروغ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺗﻮ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷﻪای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰی و ﺑﯿﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺟﺴﺎرت ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺗﻮ
را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺗﺎدﯾﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( دﻫﺎن را ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﭘﺎک ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮان اﻻغ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﻣﺮا ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار
داد و ﺑﺎﻧﮓ زد اﯾﻦ ﻣﺼﺮی ﭘﻠﯿﺪ را از اﯾﻨﺠﺎ دور ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را در ﻫﻢ
ﺑﺸﮑﻨﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ ﺷﯿﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺰﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل
ﺧﻮد ﺑﺪن ﻣﺮا ﺧﺮاﺷﯿﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪﻧﻢ ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺼﺪا در آﻣﺪﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮود و ﺷﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﺮد.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﻀﺎت ﺑﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﺮی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﻋﻘﻞ دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل اﻧﺼﺎف رای ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ در دﻫﺪ و ﻣﺮدم او را روی ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺰرگ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻼق و ﻗﯿﺪ را ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ
اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اول ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻈﻠﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺎره ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﻣﻦ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮﻫﺎی وی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ روی ﺳﺮ ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻋﻤﺪی ﭘﺎره ﮐﺮده ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ژوﻟﯿﺪه ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺳﺪ.
زﯾﺮا در ﺑﺎب ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮم ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻇﺎﻫﺮ وﺿﻌﯽ ژوﻟﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
راﻓﺖ ﺳﻠﻄﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎد و زﻣﯿﻦ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ای ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دادﮔﺴﺘﺮ و ﺑﻘﺪر
ﺗﻮ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﻣﻦ آﻣﺪهام ﮐﻪ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﻦ زﻧﯽ دارم ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﺮ
ﻣﯿﺒﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت آﺑﺴﺘﻦ ﻧﺸﺪه و ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺑﺎردار ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ زن ﺗﻮ دارای ﻓﺎﺳﻘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺮوز زﻧﻢ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدم.
ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺰﺑﻮر را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا وی ﻗﻮیﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم ﮔﺮﯾﺨﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
ﺟﮕﺮ ﺳﯿﺎه ﻣﻦ ﭘﺮ از اﻧﺪوه و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ زن ﻣﻦ در ﺷﮑﻢ دارد آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻔﻞ اﯾﻦ
ﺳﺮﺑﺎز و آﻣﺪهام از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺮا از ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ دارم.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻗﺪری ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ
ﻏﻼﻣﺎن را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﭼﻮب ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮد را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺠﺎن آن ﻣﺮد اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او را زدﻧﺪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ رای ﭘﺎدﺷﺎه در
ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻈﻠﻢ آﻣﺪهام ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮب ﺑﺨﻮرم.
ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف از )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ای ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر
دادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﭼﻮب ﺧﻮردن اﺳﺖ زﯾﺮا آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدی دارای
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﻟﻢ ﯾﺰرع ﺑﮕﺬارد و در آن ﺑﺬر ﻧﮑﺎرد و وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان از روی اﺣﺴﺎن و ﺗﺮﺣﻢ در آن
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺬر ﻣﯿﮑﺎرﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺨﻢ ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻟﻢ ﯾﺰرع ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک ﻣﺎﻧﺪه از دﯾﮕﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻢ ﺑﮑﺎرﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰرﻋﻪ را ﻣﻮرد
ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار داد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮدﯾﺪه زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
زن را ﺑﺮ آورد و او را ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺘﺮوک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮ آوردﻧﺪ
و ﻋﻘﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺳﺘﻮدﻧﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ای ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ و اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮاٌ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﮐﻮﭼﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و ﺑﺎﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد و ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺎﺑﺮی را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻋﺎﺑﺮ ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارم و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻋﺎﺑﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه از ﻗﻀﺎت ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻨﻤﻮرد ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ؟
ﻗﻀﺎت ﺳﺘﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر وﯾﺮان ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از وﯾﺮان ﺷﺪن ﭘﺴﺮ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ را ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ›ﮐﺎر ﺑﺠﺮم ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻣﻘﺘﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮری ﮐﻪ از وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ
دﯾﮕﺮان وارد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺟﺒﺮان ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن ﺿﺮر را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮ او ﺧﺴﺎرت وارد آورد.
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)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﺎران ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﯾﻨﻘﺪر ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺪزدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮری ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺰد و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﻧﺸﻮم.
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﺎﺑﺮ ﻣﻘﺘﻮل از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺴﺎرت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ :ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﺎﺑﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﺮوﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﺑﺮ را ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﺬرد ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﺎﺑﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺜﻞ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﺎﺑﺮ اول درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺴﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﺎﺑﺮ دوم را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﺧﺴﺎرت ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻘﺪر ﻋﺎﺑﺮی ﮐﻪ از ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ از ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﯾﺮان ﺷﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از او ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪاش وﯾﺮان ﺷﺪه .اﯾﻨﻤﺮد از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺴﻦ ﮐﻬﻮﻟﺖ رﺳﯿﺪه ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر واﮔﺬار ﮐﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه اول آن ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﺷﻮد.
ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﮏ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر واﮔﺬاﺷﺖ او را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ.
و ﭼﻮن در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ وی ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ
و ﺧﺎﻧﻪ او را ﻃﻮری ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ وﯾﺮان ﮔﺮدد.
زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﺣﻤﻖﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻋﺪاﻟﺖ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻈﻠﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دور ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﯾﮏ ﺳﻮداﮔﺮ ﻓﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﯿﺰ در
روزﻫﺎی اول ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ )اﯾﺸﺘﺎر( ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم و ﺑﺎ او ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺳﯿﻢ از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﻢ را ﺑﺎو دادم ﻻزم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺎﺟﺖ ﻋﺎدی دور ﺷﻮم و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ
او ﺑﺎ ﯾﮑﻤﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﻣﻦ ﻧﻘﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﻣﺮا ﭘﺲ ﺑﺪه ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ وﭘﺲ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻤﺮد رﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﺘﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدی و اﮐﻨﻮن دارای ﺑﮑﺎرت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ.
وﻟﯽ دﺧﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺮف ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﺮه ﺗﻮ را ﭘﺲ ﻧﻤﯽدﻫﻢ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ اﺑﺘﯿﺎع ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﮐﺎری از ﺗﻮ
دور ﺷﺪم وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ را ﺑﻤﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدی ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا
ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﯽ و وی آن ﻇﺮف را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪهام ﻗﻄﻌﺎت ﻇﺮف ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدی.
وﻗﺘﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺎدان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ای ﻣﺮد ﺑﺎزرﮔﺎن اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه ﺑﺒﺎزار ﺑﺮوی ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻮه را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدی ﻓﻮری آﻧﺮا ﺗﻨﺎول
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ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﺬاری ﭼﻨﺪ روز ﺑﮕﺬرد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدی و ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﻮه اﯾﮑﻪ ﻣﻦ
ﺧﺮﯾﺪهام ﭘﻼﺳﯿﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان و ﺑﺎﮐﺮه ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻮه را اﺑﺘﯿﺎع ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺗﻨﺎول ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان را ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ دﯾﺪ ﻣﯿﻮه او ﭘﻼﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺗﻮ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻮ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از وی ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻌﯽ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﻣﯿﺸﺪ و اﯾﻦ زﺣﻤﺖ را ﺑﺪﯾﮕﺮی ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل
ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ و ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﺮوف ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﺑﺎز ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﺗﺤﺴﯿﻦ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻘﻞ و دراﯾﺖ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺳﺘﻮدﻧﺪ و ﻏﻼم ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻘﻀﺎت ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﻘﺪر
ﮐﺎﻓﯽ ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻗﻀﺎت ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺸﮑﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﻨﻤﺮد ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺧﻮد ﭼﻬﺎر ﺻﺪ زن دارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻏﺬا ﻣﺮا ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﭼﻬﺎر اﻗﻠﯿﻢ ﺷﺪهام ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد دارای آن ﻗﻮت
ﻧﺒﻮدم.
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻏﺮﯾﻮ ﺷﺎدی )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺑﻄﺮف ﺣﺮم ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و او
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺗﻮ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ وارد ﺣﺮم ﺷﻮی و ﺑﺮو و ﻧﮕﺬار ﮐﻪ
ﻏﻼم ﺗﻮ ﺑﺰﻧﻬﺎی ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﻏﺮوب اﻣﺮوز ﻣﻦ ﭘﻮﺳﺖ او را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺶ را
ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
وﻟﯽ اﮔﺮ از دﺳﺖ درازی ﺑﻄﺮف زﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ وی آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﻮری او را
ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺸﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد وﻟﯽ ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮ در ﻟﺒﺎس ﻏﻼﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ
و ﺟﮕﺮ ﺳﯿﺎه ﻣﻦ ﭘﺮ از ﻏﻢ ﺷﺪه زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز روز دروغ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن دروغ اﺳﺖ و در اﯾﻦ روز ﯾﮑﻨﻔﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ او زﯾﺎدﺗﺮ از ﯾﮑﺮوز ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﻦ و
ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻏﻼﻣﺖ ﺑﻄﺮف ﺣﺮم ﻣﯿﺮود و ﻣﻦ ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ او ﺑﻄﺮف زﻧﻬﺎی ﻣﻦ دﺳﺖ درازی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮو و
ﻧﮕﺬار ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﻣﻦ و )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻄﺮف ﺣﺮم رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ و در راه ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺮﺳﻢ روز دروغ ﺑﺰرگ از او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و وی ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در اﯾﻦ روز ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺤﮏﺗﺮﯾﻦ و اﺑﻠﻪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آن ﻣﺮد از ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﻋﻬﺪهدار ﺧﺪﻣﺖ وی ﻣﯿﮕﺮدد.
در اﯾﻨﺮوز اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
وی را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﮏ روزه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﯾﮑﺮوزی ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﺎﮔﻬﺎن او را ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺮدﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻨﮕﺎم
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ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب وی را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ او از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده در ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻘﺘﻞ و ﺟﺮح و ﺗﺼﺮف زﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﮑﺮد ﻫﻨﮕﺎم
ﻏﺮوب زﻫﺮی در ﺷﺮاب ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺎو ﻣﯿﺨﻮراﻧﻨﺪ و وی ﺑﺪون ﻣﺸﻘﺖ ﺟﺎن ﻣﯿﺴﭙﺎرد.
وﻟﯽ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﯾﮑﺮوز از ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻮد در آن ﺻﻮرت ﻣﻦ وی را ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻘﺘﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻤﯿﻦ روز ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺎﻋﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردن ﯾﮏ آﺑﮕﻮﺷﺖ
ﺧﯿﻠﯽ داغ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ در آن زﻫﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و آﻧﻤﺮد ﻣﻀﺤﮏ و اﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﺮوز
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺪت ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎل در ﺑﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﻣﺮوز
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا و ﺷﺮاب ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺸﻮم.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ و )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﺪرب ﺣﺮم رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮن از ﺑﯿﻨﯽاش ﻓﺮو ﻣﯽﭼﮑﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﭼﺸﻢ وی ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺗﻮ را ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﮕﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهای؟
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ وارد ﺣﺮم ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ زن ﻫﺎی ﭘﯿﺮ و ﮐﻨﯿﺰﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﻓﺮﺑﻪ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت دارم و ﺑﻄﺮف ﯾﮑﺰن ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ رﻓﺘﻢ وﻟﯽ آﻧﺰن ﻣﺜﻞ ﻣﺎده ﺷﯿﺮ ﺑﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و ﻃﻮری ﺑﺎ ﮐﻔﺶ
ﺧﻮد روی ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ورم ﮐﺮد و از ﺑﯿﻨﯽام ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﻏﻼم ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ﻃﻮری ﺑﻪ ﺧﻨﺪه در آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﺒﺎزوی ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ داد و
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻣﻦ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وارد ﺣﺮم ﺷﻮم زﯾﺮا اﯾﻦ زن دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻗﺪم ﺑﺤﺮم ﺑﮕﺬارم ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻟﺬا ﺗﻮ وارد ﺣﺮم ﺷﻮ و ﺟﻤﺠﻤﮥ او را ﺳﻮراخ ﮐﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ روح ﺷﺮور ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ او ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮش ﺧﺎرج
ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮم ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ زن دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻤﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه وی ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﻖ دارم ﮐﻪ او را
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و روی دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﻮﺑﯿﺪ وﺧﻮن ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﮔﺎوی ﮐﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻧﻤﯽرﯾﺨﺖ.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﺑﺮو ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﺮم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ اﺣﻤﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﭼﻮن روز ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ وارد ﺣﺮم ﺷﻮم وﻟﯽ ﺗﻮ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﺮم ﻣﻦ ﺑﺮوی و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ آوردهاﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ او را از آن ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﭼﻮن وﺣﺸﯽﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی آرام ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ وارد ﺣﺮم ﺷﻮم وﻟﯽ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻘﺪری اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و وارد ﺣﺮم ﺷﺪم و
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮی ﻣﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮ ﺧﻮد را آراﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﺳﺮاغ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰ ﻓﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮش ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﯾﮑﺰن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻓﺮﺑﻪ ﺑﻮد و ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و آوﯾﺨﺘﻪ وی ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ و
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺰ ﭼﺎق ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را روی ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﻔﺸﺎرم ...ﻓﯿﻞ ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﺧﺮﻃﻮم ﺧﻮد ﺑﺪن ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ اﻃﺮاف ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ زنﻫﺎی ﭘﯿﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و
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اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﻬﺎی ﺣﺮم
ﯾﮑﺪﺧﺘﺮ ﺟﻮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺑﺪو ورود ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻤﻪ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﻣﯿﮑﺮد و اﻣﺮوز دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎه
دروﻏﯽ را ﺑﺸﺪت ﻣﺠﺮوح و وادار ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎردی ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی و دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﯾﻦ زن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺤﯿﺎط ﺑﺰرگ ﺣﺮم ﮐﻪ آﺟﺮﻫﺎﺋﯽ ﺻﯿﻘﻠﯽ و درﺧﺸﻨﺪه داﺷﺖ ﺑﺮدﻧﺪ .در وﺳﻂ ﺣﯿﺎط ﯾﮏ
ﺣﻮض ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﺋﯽ از ﺳﻨﮓ در آن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و از دﻫﺎن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ آب ﭼﻮن ده ﻫﺎ ﻓﻮاره ﺑﻪ
ﺣﻮض ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﺣﻮض زﻧﯽ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﺎره در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ داده ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎده ،از ﮔﯿﺴﻮان
و ﻟﺒﺎس او آب ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ از ﺣﻮض ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎرد در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﮐﺎرد او در آﻓﺘﺎب
ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم آن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰاع ﺑﺎ وی ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﭘﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ وﻟﯽ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻫﺎ ﻃﻮری ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و رﯾﺰش ﻓﻮاره ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺻﺪا ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤورد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪم آن زن ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﺷﻮد و آب ﻓﻮارهﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺻﺪای
زن را ﺑﺸﻨﻮم.
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و آب ﻓﻮارهﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺪای آﻧﺰن را ﺑﺸﻨﻮم و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ وی ﻣﺸﻐﻮل
ﺧﻮاﻧﺪن آواز اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی او از ﻓﺮط ﻫﯿﺠﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ای زن ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش و اﯾﻦ ﮐﺎرد را دور ﺑﯿﻨﺪاز و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ
ﺷﺪهای.
زن ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺮف ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ ای ﻣﯿﻤﻮن اﮔﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﮐﺎرد ﺧﻮد را در ﺟﮕﺮ ﺳﯿﺎه ﺗﻮ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ای زن ﮐﺎرد را دور ﺑﯿﻨﺪاز زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺘﻮ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
زن ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را ﺑﻤﻦ زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺪ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻦ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرد را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد را ﮐﻪ
ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﯾﮏ ﭼﺸﻢ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﯿﮏ ﻣﺘﻮرم ﺑﻮد ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدی؟ زن ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺑﯿﻨﯽ او ﺧﻮن
ﺟﺎری ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺮا وﻗﻒ ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻗﺼﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﯿﻞ داری ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺺ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻤﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و وﻇﯿﻔﻪام اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهای ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﺎﺋﯽ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺠﺮوح ﺷﻮی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎی او ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮔﺰاف از ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
زن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮده ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮا در ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﻣﻦ دﺧﺘﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺰور
رﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ ﻗﺪری ﺷﻌﻮر ﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪی.
در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ زن ﻧﻈﺮی ﺑﻌﻘﺐ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و اﻓﺰود :ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻی درﺧﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و آﯾﺎ ﺗﻮ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
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ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺼﺮی ﺷﺮوع ﺑﺼﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺎﻣﻢ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﯽ.
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ زن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺼﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ
وﮔﺮﻧﻪ زودﺗﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻮ ﻣﯿĤﻣﺪم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎی ﻣﺼﺮی ﺑﺎ زور از زنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ
اﻋﺘﻤﺎد دارم ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎردم را ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ اﻣﺸﺐ وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد رگﻫﺎی ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻤﯿﺮم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯽآﺑﺮو ﻧﺸﻮم و اﮔﺮ ﺗﻮﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ و از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻦ وﻟﯽ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮی ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﺰن ﺑﻤﺮد ﭘﺎداش ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ وﻗﻒ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺪهام و ﻫﯿﭻ ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ او را ﺑﺨﻮاه و از
آﻣﯿﺰش ﺑﺎ وی ﻣﺤﻔﻮظ ﺷﻮ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮم و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻟﯿﮑﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮ از ﺣﺮم ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺎری دور از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎ وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
زن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻫﻢ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس داﺷﺘﻢ و ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮه ﻧﺪارد و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺪ
ﻧﺪاری از ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮی ،اﯾﻨﻤﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮا از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺟﻊ ﺑĤن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ زﯾﺮا
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ وﻗﻒ ﺧﺪای ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی را ﺑﭙﺴﻨﺪم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وی از
ﻣﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ ای زن ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﺮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه
ﺗﻮ را از ﺣﺮم او ﺑﮕﺮﯾﺰاﻧﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف رﺳﻢ دوﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهام.
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ آﻧﻤﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﯿﮏ ﻣﺘﻮرم ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز )اﻣﺮوز( ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و از روز دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و او ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﻪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از آﻣﯿﺰش ﺑﺎ او ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار و اﯾﻦ ﮐﺎرد را ﺑﻤﻦ ﺑﺪه.
زن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﮐﺎرد را ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻢ آری از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺘﻮ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه زن ﮔﻔﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻤﻦ آﺳﯿﺒﯽ وارد ﻧﯿﺎورد اﯾﻦ ﮐﺎرد را ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﭼﻮن ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ دروغ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﺮا
ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد.
آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ داد و ﻣﻦ از او ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎرد ﻣﺮا در ﯾﮏ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺰرگ ﻗﺮارداده زﯾﺮا ﭘﺲ از آن ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﯾﮑﺰن ﺟﻮان
و زﯾﺒﺎ در ﯾﮏ ﺣﺮم ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﺣﺮم )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم و ﮐﺎرد را ﺑﺰن ﺟﻮان ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ اﻃﺮاﻓﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﮐﺎرد را از دﺳﺖ آﻧﺰن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم
ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ زن ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﺎرد را ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺖ دﯾﮕﺮان را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را وﻟﯽ اﯾﻨﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎن
دارﯾﻢ ﮐﻪ وی ﻧﻪ ﺑﺨﻮد ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان.
وﻗﺘﯽ از ﺣﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪم )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ و ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﺪس ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد؟ و
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زﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻼم ﺗﺮا ﻣﺠﺮوح ﮐﺮده ﻫﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ و اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺟﻮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺗﻮ ﻃﻮری ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ ﻣﺮد
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی او را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬاری ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﺧﺸﻢ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ و رام ﺷﻮد و
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ وی ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮی.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای رام ﮐﺮدن اﯾﻦ زن دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻣﻦ زﻧﻬﺎی ﺟﻮان را ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را رام ﮐﺮد و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺰن ﺟﻮان و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ وارد ﺣﺮم ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮد و وﻗﺘﯽ ﺑﺎو
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﻦ آﻣﯿﺰش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ وﺧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﻃﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ راﻏﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن داﺋﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﻧﻤﯿﺒﺮم و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﻬﺎی ﺣﺮم ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ دﭼﺎر ﺣﺴﺎدت ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻮاﻧﯽ و
زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻦ در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻦ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای رام ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ دارم ﮐﻪ آن ﭼﻮب اﺳﺖ .ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﻢ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺮو ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻪﻫﺎی ﻧﺎزک آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﺑﺪن او ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ زن ﺧﻮن
ﺟﺎری ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻨﺰن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﯾﺎ دوﺑﺎر ﭼﻮب ﺧﻮرد ﻃﻮری ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺎ ﺧﻨﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ دور ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻄﺮف ﺗﺎﻻر ﺿﯿﺎﻓﺖ رﻓﺘﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از دﺳﺖ )ﻣﯿﻨﺎ( ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ درد ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد.
ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ اﻃﺮاف وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ا و را وادار ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺬﻟﻪ ﺳﺮاﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ داﺷﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﺰد و ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﯿﺨﻨﺪاﻧﯿﺪ.
در ﺗﺎﻻر ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻃﻮری ﻣﺮدم ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻢ
و ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﮕﺮﯾﺰد وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮن ﻃﻮری ﻏﻼم ﻣﺮا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﭼﻨﺎن ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﺮا ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺠﺎت او را از ﻣﺮگ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﮔﺮﭼﻪ وی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﯽ
ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﺮ ﻏﻼم دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺎی )ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﮔﺮ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺸﺪ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻣﯿﮑﺮد.
از )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل )ﻣﯿﻨﺎ( ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪی داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺪﺧﺘﺮ اﮔﺮ
زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ از ﺧﺸﻢ ﻓﺮود ﻣﯿĤﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﭼﻮن اﮔﺮ
)ﻣﯿﻨﺎ( ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺧﻮد اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺰن را ﺑﭽﻮب ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ
)ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﭼﻮب ﺑﺨﻮرد و ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮل ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺰن زﯾﺒﺎ را ﭼﻮب ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ دو وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻢ ﯾﮑﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻏﻼﻣﻢ و دﯾﮕﺮی ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت )ﻣﯿﻨﺎ(.
در ﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اول ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﻮ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻏﻼم ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
وﻟﯽ در ﻗﺒﺎل وﻇﯿﻔﻪ دوم ﻗﺪری ﻣﺮدد ﺑﻮدم زﯾﺮا )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺮم
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ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﻦ )ﻣﯿﻨﺎ( را از ﺣﺮم وی ﻣﯿﺮﺑﻮدم و ﻣﯿﺒﺮدم ﺑﺪوﺳﺘﯽ و اﻋﺘﻤﺎد وی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﺮدم.
وﻟﯽ )ﻣﯿﻨﺎ( ﻫﻢ ﺑﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺬارم وی را ﭼﻮب
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎﻧﻢ از ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ را ﭼﻮب ﻧﺰﻧﺪ و او ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮕﺮﯾﺰاﻧﻢ.
و ﭼﻮن ﺑﺎﺗﻔﺎق )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﭼﻮب ﻣﯿﺨﻮرد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وی ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ
ﮐﻪ او را ﻫﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰاﻧﻢ وﻟﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ رﺑﻮدن )ﻣﯿﻨﺎ( را ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻼف دوﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮی ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﮐﺮدهام.
در ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ وﻗﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد آزاد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن را ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﻮد اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻋﺰم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را از ﻣﺮگ ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ و ﻫﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( را از ﺳﺘﻢﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر
اوﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ.
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دو ﻧﻔﺮ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و ﺑﯿﮏ زورق ﮐﻪ ده ﭘﺎروزن داﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﭘﺎروزﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز روز ﺟـﺸﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ روزﻫﺎی ﺟﺸﻦ زود ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد
و ﭘﺲ از آن روزﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و زﺣﻤﺖ ﻓﺮا ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻋﺎﻗﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻔﺮﯾﺢ روز ﺟﺸﻦ را ﻧﺨﻮرد و در ﻓﮑﺮ روزﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺰدی ﺧﻮب از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺰد از ﻓﺮدا ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷـﯿﺪ و ﺑـﺎ
زنﻫﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﭘﺎروزﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺸﻦ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮی ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﺧـﺪاﯾﺎن وﻗﺘـﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻤﯿﺮاﻧﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ وی در روز ﻋﯿﺪ ﯾﺎ روز ﻋﺰا ﺑﻤﯿﺮد و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ وﺻـﯿﺖ ﻋﻤـﻮﯾﻢ
اﻣﺸﺐ ﺟﻨﺎزه وی را از اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺴﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺟﺪادش در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﻏﯿـﺮ از
ﺟﻨﺎزه ﮐﻨﯿﺰم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻋﻬﺪهدار ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﯽ ﺑـﺮای او ﻏـﺬا
ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ اﻣﺸﺐ از اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﺰد ﺷﻤﺎ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰد ﻋﺎدی ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﺎروزنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐروی اﯾﻦ ﺷﻂ ﭘﺎرو ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺷـﺐ ارواح
ﻣﻮذی و ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﻂ ﯾﺎ روی آب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﻣﺎ از ﻓﺮﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ زورق ﻣـﺎ را
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺮوم و ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ارواح ﻣﻮذی ﺑﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺰﻧﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺻﺪای ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﻘﺪری در ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺻـﺪای ارواح ﻣـﻮذی را
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
ﭘﺎروزﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯿĤﺋﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ در ﺛﻠﺚ اول اﻣﺸﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻢ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زورق ﺧﻮد در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺮدهام ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ درون زورق ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ وﻟﯽ زورق را ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺛﻠﺚ
دوم ﺷﺐ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ﻋﻤﻮی ﺧﻮد و ﮐﻨﯿﺰم ﺑﯿﺎﯾﻢ و اﮔﺮ زورق را ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺮ ﭘﺎروزن ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺮه را ﭘﯿﺶ ،ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و
زورق ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﮕﺮی ﮐﺮاﯾﻪ ﻧﺪﻫﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻤﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻬﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا
در راه ﺑﻄﻤﻊ زر و ﺳﯿﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰودم ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد زر و ﺳﯿﻢ زﯾﺎد ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﻣﯿﮕﯿﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻤﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ ﺣﻮاﻟﻪ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺰد ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﭘﺎروزنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻘﺮه ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهای زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ﭘﻨﺞ
ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﯾﮏ ﺧﯿﻂ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮ از ﺧﻮن را در ﺟﻌﺒﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻃﺒﯽ ﺧـﻮد ﻧﻬـﺎدم ﮐـﻪ ﮐـﺴﯽ آن را ﻧﺒﯿﻨـﺪ و
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻤﻦ اﻓﺘﺎد اﻃﺮاﻓﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﯾﻦ زن دﯾﻮاﻧﻪ دارو ﺑﯿﺎورم
و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻤﻨﺰل وی راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﻣﺮا ﺑﺎﻃﺎق آﻧﺰن ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوا ارواح ﻣﻮذی را ﮐﻪ در وﺟﻮد او
ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وی را دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ از وﺟﻮدش ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ.
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ )ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺣﺮم ﺑﺮﺑﺎﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم و از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ وﻟـﯽ
ﺷﺮﻃﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ.
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)ﻣﯿﻨﺎ( ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﺧﯿﮏ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎرد را ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﯿﮏ و ﮐﺎرد را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺬارم و ﻣﯿﺮوم و ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ وارد اﯾﻦ اﻃﺎق ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ درب اﯾﻦ ﺧﯿﮏ را ﺑﮕﺸﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺪاری ﺧﻮن از آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری
و ﺑﻪ ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻟﯽ و ﮐﺎرد را ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﺬاری.
ﻣﻦ در آﻏﺎز ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و وﻗﺘﯽ وارد اﻃﺎق ﺗﻮ ﺷﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪای و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻤـﺮدن
ﺑﺰن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻧﺪاری.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﺟﮕﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮم و ﺗﻮ را در ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺧـﺎرج ﺧـﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و در ﺧﺎرج دﺳﺖ و ﺳﯿﻨﻪ و ﺻﻮرت ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺴﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ از اﻃﺎق وی ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ اﻋـﻢ از
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ و زنﻫﺎی ﺣﺮم ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد اﻃﺎق ﻣﯿﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ درب اﻃﺎق او را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و وارد ﺷﻮد ارواح ﻣﻮذی ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
دوا از ﺑﺪن )ﻣﯿﻨﺎ( ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وارد ﺑﺪن او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﻣﻦ در آﻏﺎز ﺷﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
و وارد اﻃﺎق او ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ وﺣﺸﺖزده ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ وارد اﻃﺎق او ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻫﻢ وارد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻫﻨﻮز در ﺗﺎﻻر ﺿﯿﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎدهﻧﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﯽ در ﺗﺎﻻر ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﯾﮕـﺮان ﻫـﻢ ﮐـﻢ و ﺑـﯿﺶ ﻣـﺴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻫﻮش و ﺣﻮاس ﻋﺎدی داﺷﺖ.
آﻓﺘﺎب ﺑﻘﺪری ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻃﺎق ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ و ﻣﻦ از )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏـﯽ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
او ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب در ﻋﻘﺐ ﺷﻂ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻏﻼم ﺗﻮ ﺑـﺎ زﻫـﺮی ﮐـﻪ در ﺷـﺮاب ﻣﯿﺮﯾﺰﻧـﺪ و ﺑـﺎو
ﻣﯿﺨﻮراﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻻﺷﻪ او را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺮداب ﮐﺎخ ﻣـﻦ ﮐﻨـﺎر ﻻﺷـﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺮوز ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﮔﻔﺘﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدم اﻫﻞ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و او را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘـﯽ اﻧـﺴﺎن ﻣـﺮد ﺑﺎﯾـﺪ
ﺟﻨﺎزه او را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺎزه ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪ ازاﯾﻨﮑـﻪ ﻻﺷـﻪ را ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ ﮐـﺮدﯾﻢ آﻧـﺮا دﻓـﻦ
ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ) .ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻏﻼم را ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺳﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﻨـﺎزه را
ﺑﻤﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را در ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در ﺳﺮاب ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه اﺷﺮاف ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد روز ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ وﻟﯽ ﺟﻨﺎزه ﻏﻼﻣﺎن را ﻣﯿﺘﻮان در ﺳﯽ روز ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ ﮐـﺮد.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺟﻨﺎزه او را در ﺳﯽ روز ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻦ.
ﺟﻮاب دادم اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﻤﯿﺘﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺎزه ﻏﻼم ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺎخ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ رواﯾﺢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﻮد
و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﺟﻨﺎزه را ﺿﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗـﻮ ﺑﺎﯾـﺪ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﺮد ﻣﻦ ﻻﺷﻪ او را از اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨـﺎر ﺷـﻂ در ﻧﻘﻄـﻪای دور
اﻓﺘﺎده آﻧﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و از اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺗﺎ ﺳﯽ روز دﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ زﯾﺮا
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﯽ روز ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدم ﺑﻮﻫﺎی ﺟﻨﺎزه ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻮد.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻬﻢ در ﺳﯽ روز آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎری ﻧﺪارم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ.
ﺟﻮان ﻧﻈﺮی ﺑĤﻓﺘﺎب اﻧﺪاﺧﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﭼﻮن آﻓﺘﺎب در ﻋﻘﺐ ﺷﻂ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏـﻼم
ﺗﻮ زﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﺑﺮو و ﻧﻈﺎرت ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ زﻫﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮراﻧﯿﺪه ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻦ از وﺿﻊ ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾـﺮا ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ ﻫﻤـﻪ از اﻃـﺮاف
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( دور ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺪﻣﻪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.
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ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( رﺳﺎﻧﯿﺪم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻫﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐـﻪ
اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯽ ﺷﺪ ﺑﺨﻮراﻧﻢ.
ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺮف ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﻣﻦ دروغ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ در روز ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏـﯽ آﻧﻘـﺪر ﺷـﺮاب
ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ روی دو ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ وﻫﻤﯿﻨﮑﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮراﻧﯿﺪن زﻫﺮ را ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻣﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧـﻮاﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪام زﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﻣﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ زﻫﺮﻫﺎ از ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺼﯿﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻃﺒﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ از ﻓﺮط ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﻣﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ او ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺮد ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ و او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﯽ.
ﻃﺒﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم و ﻣﯿﺨﻮاﺑﻢ و وﻗﺘﯽ ﻏﻼم ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ و ﺑﻤﻦ اﻃﻼع ﺑـﺪه و اﮔـﺮ ﺧﻮاﺑﯿـﺪه
ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺑﯿﺪار ﮐﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ از ﻃﺒﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪا ﺷﺪم ﻣﻘﺪاری ﺗﺮﯾﺎک را در ﺷﺮاب رﯾﺨﺘﻢ و ﺗﺮﯾﺎک را ﺑﻘﺪری اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم ﮐـﻪ ﻏـﻼم ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ از
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻃﻮری از ﺣﺎل ﺑﺮود ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎک ﻧﺰد )ﮐﺎﭘﺘﺎ( رﻓﺘﻢ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻬـﺎر اﻗﻠـﯿﻢ ﻫـﺴﺘﯽ و ﻫﻤـﻪ ﺗـﻮ را ﺑـﺎﯾﻦ ﺳـﻤﺖ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ .وﻟﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻫﻤﯿـﺸﻪ در
ﺑﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻢ و اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮوم وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﯾﮏ آرزو دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺟﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آرزوی ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب ﺑﺘﻮ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻦ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪهام و دﯾﮕﺮان ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ام و ﻣﯿﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕـﻮﯾﯽ ﮐـﻪ آرزو داری ﺑﺪﺳـﺖ
ﺧﻮد ﺑﻤﻦ ﺷﺮاب ﺑﺪﻫﯽ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب را رد ﮐﻨﻢ آﻧﺮا ﻣﯿﻨﻮﺷﻢ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﻃﻮری ﻣﺴﺖ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰم.
آﻧﻮﻗﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ را دور اﻧﺪاﺧﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺮاﻏﻬﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺷﺎدی ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺻﺪد ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺮ آﯾﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼه ﺑﺮای ﺳﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺸﺎر ﻣﯽ
آورد و اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮم درد ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﭘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس رﺧﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﭘﻠﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺤﻈﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﺧﻮاب ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﯾﺎک اﺳـﺖ
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻃﻮری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎن در ﺑﺪن ﻧﺪارد.
ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﯾﻬﯿﻤﯽ را ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺮ وی ﭘﻮﺷـﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺑﻞ روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺟﺸﻦ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻮد ﻣـﻦ ﺧﯿﻠـﯽ ﺧـﺴﺘﻪ ﺷـﺪم زﯾـﺮا در
روزﻫﺎی ﺟﺸﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺶ از روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و زود ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﻣـﺴﺖ ﺷـﺪه
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻀﺮب ﭼﻤﺎق از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ اﺣﻤﻖ را ﻫﻢ )اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ( وﻗﺘﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد در ﯾـﮏ
ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻃﻮری ﺑﺎ ﭼﻤﺎق ﺑﺠﺎن ﻣﺴﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣـﺴﺖﻫـﺎ ﺑﻬـﻮش
آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮری ﻣﺮگ در او ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻏﻼﻣـﺎن ﮔﻔـﺘﻢ ﺑﺮوﯾـﺪ و ﺑـﻪ
ﻃﺒﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻨﻤﺮد را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳـﺖ و ﻏﻼﻣـﺎن رﻓﺘﻨـﺪ و ﻃﺒﯿـﺐ
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ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را آوردﻧﺪ و او ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﺴﺎﻋﺘﯽ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﺑـﺎز
آﻣﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﺣﺎل وی ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﺮا ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ او را ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ
ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺎز ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻃﺒﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدد و ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺳﺮﺳﺮی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ
او ﻣﺮده اﺳﺖ و او را در ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و درب ﻇﺮف را ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎکرس ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻏﻼم ﻣﺮا در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎکرس ﺑﻮدﻧﺪ ﻣـﻦ وﻋـﺪه
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺨﺎﻃﺮ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( آوردم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺎزه )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﺮم و ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻢ.
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه اﯾﻨﻤﺮد را از ﮐﺎخ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺒـﺮد و
آﻧﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺰاﺣﻢ او ﺷﻮد و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﯽ روز و ﺷﺐ ﻗـﺪم ﺑـﻪ
ﮐﺎخ ﻧﮕﺬارد و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ وارد ﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﻮب او را ﺑﺮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ ﮐـﺮدن ﺟﻨـﺎزه اﯾﻨﻤـﺮد ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ رواﯾـﺢ
ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻣﺮا ﺑﻬﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﺗﺨﺖرواﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺣﺎوی ﺟﻨﺎزه )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮔـﺮﻓﺘﻢ و ﺑـﻪ ﺗﺨـﺖروان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدم و در راه ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺨﺖروان در ﺳﺮﭘﻮش ﻇﺮف ﮐﻪ از ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎکرس ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﻮراخ ﺑﻮﺟـﻮد آوردم ﮐـﻪ
ﻏﻼم ﻣﻦ ﺧﻔﻪ ﻧﺸﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( از ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و درون ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ روی ﺗﺨﺖروان اﺳﺖ ﺑﻄﺮف ﺣـﺮم ﺧﺎﻧـﻪ
)ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺮوم ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داروی ﺧﻮد را در )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺒﯿﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ وارد اﻃﺎق )ﻣﯿﻨﺎ( ﺷﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺻﻮرت و دﺳﺖﻫﺎ را ﺧﻮنآﻟﻮده ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرد ﺧـﻮﻧﯿﻨﯽ
ﮐﻨﺎر وی دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از اﻃﺎق ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و ﺧﻮاﺟﻪ ﻫﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎز ﯾـﮏ ﮐـﺎرد در
دﺳﺘﺮس اﯾﻦ زن ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺧﻮد را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮن اﻓﺘﺎد ﺑﻠﺮزه در آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد ﺟﻠﻮ ﺑﺮود و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺮاﺳـﺘﯽ ﻣـﺮده ﯾـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎن دارد .زﯾﺮا ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﻮن ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮏ ﺟـﺴﺪ ﺧـﻮﻧﯿﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻟﺮزان و ﺣﯿﺮان ﻣﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی وﺣﺸﺖ زده آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﺑĤﻧﻬـﺎ
ﮔﻔﺘﻢ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ و آﻣﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻨﺰن دﯾﻮاﻧـﻪ را
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﮐﺎردش را ﮔﺮﻓﺘﻢ .وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ وی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎز ﮐﺎردی ﺑﺪﺳـﺖ ﺑﯿـﺎورد و ﺧـﻮد را
ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﭼﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺰن را در ﮔﻠﯿﻤﯽ ﺑﭙﯿﭽﻢ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮم و ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﯾﺎ ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕـﺮ
ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺠﺎی او ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﮔﺮ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺰ او ﻋﻮض ﺷـﺪه ﺑﮕﻮﺋﯿـﺪ ﭼـﻮن وی
دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ارواح ﻣﻮذی ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺶ ﺣﻠﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﯿﺎﻓﻪاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
ﺧﻮاﺟﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺼﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻨﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣـﺮم آوردﯾـﺪ وی را زﯾﻨـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و رﺳـﻢ
ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( را ﺑﺎو ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿـﺰ رام ﺷـﺪه ﻃـﻮری ﺧﻮﺷـﻮﻗﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﮑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ زر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻫـﺎ دادم و
آﻧﻬﺎ ﮔﻠﯿﻤﯽ آوردﻧﺪ و ﻣﻦ )ﻣﯿﻨﺎ( را در ﮔﻠﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪم و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﻨﺎ را ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺘﻢ و از
ﺣﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻤﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻢ و ﺗﺮدﯾﺪ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤـﺎم ﺧﻮاﺟـﻪﻫـﺎ
اﻓﺮادی ﺗﺮﺳﻮ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻣﯿﻨﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ روان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدم و ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪم و راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﺷﻂ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻂ ﺑﻪ ﺑﺎرﺑﺮان ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﺖروان را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اول ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺣﺎوی )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
زورق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎرﺑﺮان ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ از ﺗﺨﺖروان دور ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ روح ﻏﻼم ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﺪ
ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ رﻓﺘﻪام وﻟﯽ ﺗﺨﺖروان ﺷﻤﺎ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﺎرﺑﺮان ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎ را از ﺗﺨﺖروان ﺧﺎرج ﮐﺮدم و او را ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﺑﺮدم و درازش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺻﻮرت و دﺳـﺘﻬﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﯿﻨﺎ ﺳﻮار زورق ﺷﺪم و در ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ زورق ﻣﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و از ﺳﺎﺣﻞ دور ﺷﺪ.
ﭘﺎروزﻧﺎن از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﺎ ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ وی
ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ در ﯾﮑﺸﺐ ﺑﺎﺑﻞ را در ﻗﻔﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدم و از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺛﺮوﺗﯽ ﮔﺰاف ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﻦ ﮔﺮدد دور ﺷﺪم.
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ﻓﺼﻞ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ
ﻣﯿﻨﺎ و ﺑﻬﻮش آﻣﺪن ﮐﺎﭘﺘﺎ
وﻗﺘﯽ آﻧﻘﺪر از ﺷﻬﺮ دور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ روﺷﻨﺎﺋﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ )ﺑﺎﺑﻞ( را ﻧﻤﯿﺪﯾﺪﯾﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﭘﺎروزﻧﺎن ﻧﻤـﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ
ﺷﺮوع ﺑﺼﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن دﺳﺘﻮر ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪم .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪی؟ )ﻣﯿﻨـﺎ( ﮔﻔـﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت و دﺳﺖ و ﭘﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮن رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺧﻮد را ﺑـﺸﻮﯾﻢ ﺑـﻮی ﺧـﻮن از ﺑـﺪﻧﻢ دور
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﯿﺴﺖ) .ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﯽ و وادارم ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮده
ﺷﺪن ﺑﺨﻮن ﭘﻠﯿﺪ وﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﻮم.
ﮔﻔﺘﻢ ای زن ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﺗﻮ را ﻧﺪارم و ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ زﯾﺮا زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣـﻦ اﻣـﺮوز و
اﻣﺸﺐ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪم ﯾﮑﯽ از زﺣﻤﺎت ﺑﺰرگ دوره ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از داراﻟﻤﻤﺎت ﻣﺼﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ
زﺣﻤﺖ ﻧﺒﻮدهام زﯾﺮا زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎد ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺣﻤﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ روﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر زﺣﻤﺖ ﺟـﺴﻤﯽ ﺑـﻮدم و ﻫـﻢ ﺗﮑﻠـﻒ
روﺣﯽ .از اﯾﻦ دو ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺿﺮر ﻣﺎدی ﺑﺰرگ را ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم.
زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی و از ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و از ﺣﺮم ﺑﮕﺮﯾﺰاﻧﻢ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺰرگ و درﺟـﻪ
اول ﺑﺎﺑﻞ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ و آﻧﻘﺪر زر و ﺳﯿﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ زورﻗﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ زورق ﮐﻪ ﻣـﺎ
اﮐﻨﻮن در آن ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻗﺎدر ﺑﺤﻤﻞ آن ﻧﺒﻮد.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدی ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰاﻧﻢ و در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﺳـﺎل در اﯾـﻦ روز ﻣـﻦ ﯾـﮏ
ﮐﯿﺴﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﻧﮑﺒﺖ آور ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮑﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺶ را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪازم ﺗﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺗـﻮ از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼص ﺷﻮی .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف )ﻣﯿﻨﺎ( ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪازد.
وﻟﯽ ﻣﻦ وی را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد و ﺿﺮری ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﺑﺎز ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﻠﯽ دارم ﮐـﻪ
ﻧﺠﺎت ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ ﺧﻮد را در آب ﺑﯿﻨﺪازی و ﻣﺤﻮ ﺷﻮی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از
آﻧﻬﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﻣﺮگ ﺗﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﺑﺨﻮاب و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺪاری در ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺳﮑﻮتﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ.
زن ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و در ﮔﻮﺷﻪای از زورق ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻠﯿﻤﯽ را ﮐﻪ )ﻣﯿﻨﺎ( در آن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑـﻮد روی ﺳـﺮ ﮐـﺸﯿﺪم ﮐـﻪ
ﺑﺨﻮاﺑﻢ.
زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و ﺑﻠﺒﻞﻫﺎ در دو ﻃﺮف ﺷﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﮏ ﻟﮏﻫـﺎ در ﻧﯿﺰارﻫـﺎی اﻃـﺮاف
رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪا ﺑﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻫﻮای ﺷﺐ روی آب ﺧﻨﮏ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ )ﻣﯿﻨﺎ( زﯾﺮ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﻤﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﭽـﺴﺒﺎﻧﻢ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪای )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻢ و در ﺳﺤﺮﮔﺎه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ زورق ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻢ و
دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺎروزنﻫﺎ دﺳﺖ از ﭘﺎرو زدن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﺎرو ﻧﻤﯽزﻧﯿﺪ.
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭘﺎرو زدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﭼﻮن ﭼﻮب ﭘﺎرو ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﮐﻤﺮﻣﺎن درد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﭼﻮن ﯾﮏ ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎر ﺷﻂ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮو از اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ
و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺮ آﺑﺎدی ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
و ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺟﺪاد ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾـﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺟـﺎدوﮔﺮ ﻣﻘﺘـﺪر
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ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ارواح ﻣﻮذی را ﻣﺎﻣﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ از ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ روز اﺳﺖ و آﻓﺘﺎب ﻣﯽدرﺧـﺸﺪ و در
روﺷﻨﺎﺋﯽ روز ارواح ﻣﻮذی وﺣﺸﺖآور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ او ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎ ده ﻧﻔﺮ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ او ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﭘﺎروزن دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﭘﺎروی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮق ﻣﻦ ﺑﮑﻮﺑﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﯾﺎد )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻏﻼم ﻣﻦ از درون ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﭘﺎروزن ﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻇﺮف ﺟﻨﺎزه ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده زﻧﺪه ﺷـﺪه ﻃـﻮری وﺣـﺸﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را در آب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و زورق ﺑﺪون ﭘﺎروزن ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪم ﮐـﻪ زورق را ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و در آن ﺟﺎ ﻟﻨﮕﺮ زورق را اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آب آن را ﻧﺒﺮد.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ از دﯾﺪار وی ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺮم )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( دﯾﺪه ﺑﻮدم.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( درون ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯿﺰد و ﻣﻦ ﺑﻄﺮف او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﺳـﺮش را ﺷﮑـﺴﺘﻢ زﯾـﺮا ﺧﻤﯿـﺮ ﺧـﺎکرس
ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺳﺮ را از درون ﻇﺮف ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ اﻃﺮاف را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﻣﻦ در ﮐﺠـﺎ ﻫـﺴﺘﻢ و ﮐـﻼه
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ و ﭼﺮا ﻟﺒﺎس ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺑﺮم ﻧﯿﺴﺖ؟ زﯾﺮا ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﻣـﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ و
ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﻃﻮری ﺑﯽﺣﺲ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎر زﻫﺮدار ﻣﺮا ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ....ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ  ....ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ .ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺑـﺎش ﮐـﻪ ﻣـﺮا
اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯽ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و او را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی دﯾﺮوز او ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ﮐﻪ دﯾﺮوز وﻗﺘﯽ از
ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪﯾﻢ ﺗﻮ آﻧﻘﺪر ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺪی و ﺧﻮاﺳﺘﯽ در زورق ﭘﺎروزﻧﺎن را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ از اﯾـﻦ
دم ﻣﯿﺰدی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺮاء ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﭘﺎروزﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را در اﯾـﻦ
ﻇﺮف ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺮوح ﻧﻨﻤﺎﺋﯽ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑﺴﺖ و ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎن را ﮔﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺷـﺮاب ﻧﺨـﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷـﯿﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﺮا دﭼﺎر ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت آور ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋـﺪاﻟﺖ را اﺟـﺮاء ﻣـﯽ
ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺘﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻧﺎدان ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ آن زن ﺑﻤﻦ
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و ﻣﺮا ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد و وﻗﺎﯾﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﺮم درد ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ از داروﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺖﻫﺎ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﺨﻮراﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود و درد ﺳـﺮم
رﻓﻊ ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯿﺰد ﻧﺎﮔﻬﺎن روی ﺻﺤﻨﻪ زورق ﭼﺸﻢ او ﺑﻪ )ﻣﯿﻨﺎ( اﻓﺘﺎد و ﺳﺮش را ﮐﻪ از ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﺮون
آورده ﺑﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮد و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاب دﯾﺪن ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن زﻧﯽ را ﮐـﻪ در ﺣـﺮم )ﺑﻮراﺑﻮرﯾـﺎش(
دﯾﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﻢ ...ای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ...ﻣﺮا درﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮم.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( درون ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﻣﺜـﻞ
دﯾﻮاﻧﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺮا از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﻪ ﻇﺮف ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( را ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮش را ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ درﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻦ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﯾﺎ ﻧﻪ؟ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪی و ﺑﯿﻨﯽ و ﻟﺐ ﻣﺮا ﻣﺠـﺮوح ﮐـﺮدی ...ای ﺧـﺪاﯾﺎن
ﻣﺼﺮ ﺑﻤﻦ رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ...و ﻣﺮا از اﯾﻦ زن ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﯾـﺪ اﯾـﻦ
زن را ﺑﺨﻮاب ﻣﻦ آوردهاﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪم ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪم.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮐﻔﺶ را از ﭘﺎ ﺑﯿﺮون آورد و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ وﻟﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ روی ﺻﻮرت )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﺑﻤـﻦ
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدی اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاب ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺪار ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاب.
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وﻟﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول در
ﺧﻮاب ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد زد اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪهای و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ و از ﻇﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺗـﺮا از ﻣـﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻤﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻇﺮف ﺧﺎرج ﺷـﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاب از ﻋﺮوق او ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﻪ وی ﻣﺴﻬﻞ ﺧﻮراﻧﯿﺪم زﯾﺮا داروی ﻣﻮﺛﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺴﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷـﺮاﺑﺨﻮار
از ﺧﻮاب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺴﻬﻞ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻏﻼم ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺌﻪ ﺗﺮﯾﺎک ﻫـﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ او را از اﺛﺮ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﮑﻤﺮش ﺑﺴﺘﻢ و او را در آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻢ.
ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارو آﺷﮑﺎر ﺷﺪ از ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺮاب زودﺗﺮ رﻫﯿﺪ و ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺳﺮ درد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﻟـﯽ ﻣﺜـﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز درﺳﺖ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪهام ﭼﻮن ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاب ﺑﺮوم.
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﻞ او ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺌﻪ ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ زود از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود و ﻣﺪﺗﯽ اداﻣﻪ دارد و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ روز دﯾﮕﺮ ﺗـﻮ ﻫـﯿﭻ
ﯾﮏ از ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی اﻣﺮوز را اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯽ و ﻫـﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪهای ﻣﻦ ﺟﺴﺎرت ﺗﻮ را ﻋﻔﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺟﺴﺎرت ﮐﺮدهام؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ و ﺗﻮ دﯾﺮوز ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎزی دﯾﮕﺮان و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮا آﻟﺖ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻮری ﺟﺴﻮر ﺷﺪی ﮐﻪ
دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺑﯽادﺑﯽ ﮐﺮدی ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﮏ ﺑﻨﺪه ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ وﻟﯽ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ دﯾﺮوز در ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺗﺮا از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽرﻫﺎﻧﯿﺪم اﯾﻨﮏ ﺗﻮ درون اﯾﻦ ﺧﻤﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر ﺧﻤﺮهﻫﺎی دﯾﮕـﺮ در
ﺳﺮداب ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدی ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺮا )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﺗﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ واﻗﻌﻪ دﯾﺮوز را ﺑﺘﻔﻀﯿﻞ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم و )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دروغ ﻣﯿﮕـﻮﯾﻢ ﻟـﯿﮑﻦ ﺣـﻀﻮر
)ﻣﯿﻨﺎ( او را وادار ﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎو ﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﺮوز ﭼﻪ ﺧﻄﺮی او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮده ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﯿﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻨـﻮز آن ﻗـﺪر از
ﺷﻬﺮ ﻣﺬﮐﻮر دور ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن از دﯾﻮار ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪار آوﯾﺨﺘـﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﭘﺎروزﻧﺎن اﯾﻦ زورق ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ زورق را ﺑﺮاﻧﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ( ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺗﻮ ﮐﻪ
ﻏﻼم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرهای ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ زودﺗﺮ از ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﺑﻞ درو ﺷﻮﯾﻢ و ﭼﻮن ﻣﺎ از ﻏﺮوب دﯾﺮوز ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮردهاﯾﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا دارﯾﻢ و ﺑﺮو از اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻪ از دور دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ و ﺑﯿـﺎور و ﻫﻨﮕـﺎم رﻓـﺘﻦ و
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﯿﻨﺪاز ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﺧﺸﻢ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺎ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ رﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎری ﺑﺪوش ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ دو ﮐﻮزه آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻣﻘـﺪاری
ﻏﺬا در ﺑﺎر او وﺟﻮد دارد.
ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬا ﻣﯿﺮﻓـﺖ ﻓﮑـﺮ
ﮐﺮدم و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮدم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮوز ﺧﻮاب ﻧﻤﯽدﯾﺪم و آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم در ﺑﯿﺪاری اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده و
ﻟﺬا ﺷﺮاب ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﯾﻨﺮا ﮔﻔﺖ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺎزه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ از ﮐﻮزهﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﮐﺮد و ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺮای ﺗﺎزه ﮐﺮدن ﻧﻔﺲ دﻫﺎن از ﮐﻮزه ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺣﺘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ درود ﻣﯿﻔﺮﺳـﺘﺎد و ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ آﻧﻘـﺪر
ﻧﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﮑﻢ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻮزه ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ را زﯾﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ زورق ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻨﮏ ﺑﻮد ﻧﻬـﺎد و
ﮐﻒ زورق دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻃﻮری از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آﻣﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎروﻫﺎی زورق او را ﺑﺰﻧﻢ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻢ وﻟﯽ )ﻣﯿﻨـﺎ( ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻏﻼم ﺗﻮ ﮐﺎری ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از او ﺳﺮ ﻣﺸﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎط ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ زﯾﺮا اﻣـﺮوز
روزی ﺧﻮش اﺳﺖ و )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻫﺮ روز ﻫﻢ وﺳﯿﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎری اﻣﺮوز ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و
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ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺮوز ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﮔﻨﺪﻣﻬﺎ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﻟﮏ ﻟﮏﻫﺎ ﺑﺼﺪا در آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ در آﺳـﻤﺎن
ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻻﻧﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ روزی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮش و ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻨﺤﺮف در ﻣﻦ اﺛﺮی زﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای دﯾﺪار ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺒﺮج آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ از آﻧﻬـﺎ ﻣﯿـﺸﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮف ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑـﺪﻫﯿﻢ و ﻟـﺬا ﻣـﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم و اﻣﺮوز را در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺨﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﭼﻮن ﻫﻮا ﮔﺮم ﺷﺪه ﺧﻮب اﺳـﺖ وارد آب ﺷـﻮﯾﻢ و
ﺑﺪن را ﺧﻨﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻟﺒﺎس از ﺗﻦ ﮐﻨﺪﯾﻢ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﺑﺰورق ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻏﺬا ﺧﻮردﯾﻢ و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و )ﻣﯿﻨـﺎ(
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ ﮐﻒ زورق رﻗﺼﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺮﻗﺺ.
زن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺮﻗﺼﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻨﮕﺎم رﻗﺺ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎه
روی آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻤﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪازی ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ) .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻬﻢ ﻣﻮﻗﻊ روز ﻧﮕﺎه زن را ﺗـﺸﺒﯿﻪ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎه روی رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺮی زﯾـﺮا ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪه ﺗﻤـﺎم
ﺣﻮادث و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﺮده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯿﻨﺎ را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻣـﺎه
روی رودﺧﺎﻧﻪ وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ زﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدم و او ﻃﻮری ﻣﺮا ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ
ﻫﯿﭻ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻧﻘﺪر ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮ زﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐـﻪ ﺗـﻮ را
ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻨﻢ و ﺧﺪای ﻣﻨﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻤﺮدﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮد را ﺑﭙﺴﻨﺪم و ﻣـﻦ
ﻫﻨﻮز ﻣﺮدی را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه ام وﻟﯽ ﺑﮕﻮ ﺑﺪاﻧﻢ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮد اﻫﻞ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺑـﻮد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ او ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮا از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮا وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﻣﻦ
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ دﻓﻦ ﮐﻨﻢ.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ از ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ از آﻧﺰن ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺷﻮی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ) ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ آﯾﺎ او ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﯽ از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺒـﺮ واﻟـﺪﯾﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ )ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ روش ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺰن ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدی را از
ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ دارد از او ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی از ﻣﺮد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﺼﺮ ﻫﯿﭻ زن ﺑﺪون درﯾﺎﻓـﺖ ﭼﯿـﺰی
ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﻤﺮد ﻧﻤﯿﺸﻮد.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ رﺳﻢ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻦ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ در ﻣﺼﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ زن ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ زر و ﺳﯿﻢ
ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺰ زن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ از زن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار زر و ﺳﯿﻢ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ و آدﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯽﺗﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری زن ﺑﯿﺸﺘﺮ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﯿﺮت ﮐﺮد ﭼﺮا ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮوش از ﻣﺼﺮ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ زﯾﺮا در ﺟﺎﺋﯽ ﮐـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﺋﯽ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻓﻠﺰات ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮد ﻓﻠﺰ ﻧﺪﻫﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ زن ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎ زن ﻓﻠﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮی را اﺧﺘﯿـﺎر ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ زن و ﻣـﺮد
ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰ ﺑﺪﻫﺪ ﺟﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑـﺎو ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زن و ﻣﺮد ﺑﺮای ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺰش ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺑĤﻧﻬـﺎ
دادهاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه زﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی را از ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﮐﻨـﺪ او را از
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺑﮕﯿﺮد.
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در آﻧﺠﺎ زن و ﻣﺮد ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻪ زن از ﻣﺮد ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮد از زن و ﻣﻦ اﮔـﺮ
ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﻫﺮ ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪم ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﻮدم و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧـﺪا
ﮐﺮدهام ﺑﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘـﺪﯾﻢ و
ﺑﻌﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( دﻧﯿﺎ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻘﺪری ﺷﻤﺎره ﺧﺪاﯾﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا
ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد و ﻫﺮ دوره ﻣﺮدم از ﺑﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻟـﺬا ﺗـﻮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮑﺸﻮری ﺑﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑĤﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯽ و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ زن ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮی.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮوم ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑـﺮوم ﮐـﻪ در آﻧﺠـﺎ
ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم و ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ زن ﺗﻮ ﺑﺸﻮم وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐـﻪ دوﺷـﯿﺰﮔﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺨﺪاﯾﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( اﯾﻨﺤﺮف ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدی را ﮐـﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺬری ﻣﯿﺘﺮاﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم وﻟﯽ زر و ﺳﯿﻢ ﻧﺪاری و دﯾﮕﺮی ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ
ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم وﻟﯽ ﭼﻮن ﺧﺪای ﻣﺮا ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺣﺎﺿﺮی ﺧﻮاﻫﺮ ﻣـﻦ ﺷـﻮی
وﻟﯽ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯽ.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﯾﮑﺰن ﻧﺎدان ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﻮد زﺑﺎن ﻣﺼﺮی و زﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻃﻼع دارم ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻏﻨـﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای دو ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﯾﮑـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ رﺳـﻢ و ﻋـﺎدت
اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻼﻣﺎن را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻬﻤـﺎن
ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﺎر وادارﻧﺪ و از ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻮرﯾﺪ .و ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻼﻣﺎن در ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﻄﯿـﻊ
ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آﻧﻘﺪر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻓﻘﺮا و ﻏﻼﻣﺎن را ﻣﻄﯿﻊ اﻏﻨﯿﺎء ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺮس ﺷﻼق و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﺎﻃﺎﻋـﺖ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن از ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺨﺪای ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺺ ﺑﺮای ﺧـﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدم ﻫﯿﭻ ﻗﻮه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎدم را ﺑĤن ﺧﺪا از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻦ از ﮐـﻮﭼﮑﯽ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮔﺎوﻫـﺎی ﻧـﺮ
ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪی و ﻫﻨﮕﺎم رﻗﺺ از وﺳﻂ ﺷﺎخ ﻫﺎی ﻧﻮک ﺗﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﭙﺮﯾﺪی و ﺑﺎ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﺪﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻏﺮﯾﺪﻧﺪ ﻣﯿﺰدی ﻣﯿﻔﻬﻤﯿـﺪی
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺐ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔـﺰ رﻗـﺺ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺪﯾﺪهای.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ و ﺧﺸﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﯾﮏ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺬﻫﺒﯽ
دارد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﻇﯿﻔﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﮔﺎو را ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ ﮔﺎوی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮق دارد ﭼﻮن ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﺎو را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﮔﺎو ﮐﻪ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨـﺼﻮص
اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮی ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﮔـﺎوی ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ ﮐـﻪ دارای ﺗﻤـﺎم ﻋﻼﺋـﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ و او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ ﻧﻤﯽرﻗﺼﯿﻢ و دوﺷﯿﺰﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﮔﺎوﻫـﺎی ﻧـﺮ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨـﯿﻢ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪ از دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ
ﺳﮓ و اﺳﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟

۱۲۳123

ﻣﯿﻨﺎ از اﯾﻨﺤﺮف ﻃﻮری ﺑﻪ ﻏﻀﺐ در آﻣﺪ ﮐﻪ دو ﺳﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻦ زد و رﻧﮕﺶ از ﺧﺸﻢ ﺑـﺮ اﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﮔﻔـﺖ ای
ﻃﺒﯿﺐ ﻧﺎدان ﻣﺼﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن اﻃﻼع ﻧﺪاری ﺣﺮف ﻧﺰن زﯾﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﺨﺪای ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از اﻃﻼﻋـﺎت ﯾـﮏ
ﻣﮕﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻦ از ﺳﯿﻠﯽﻫﺎی )ﻣﯿﻨﺎ( ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و )ﻣﯿﻨﺎ( رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮاﻫﺮ
ﻣﻦ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪواٌ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺪای ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﮔﺎوﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻘـﺐ زورق رﻓـﺘﻢ و
ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪاروﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدم.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی زورق ﺷﺮوع ﺑﺮﻗﺺ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﺨﺪای او ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﻃﻮری ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﯾﮏ رﻗﺎﺻﻪ ﻋﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻄﻮر ﺑﺮﻗﺼﺪ زﯾﺮا ﮔﺎﻫﯽ دو دﺳﺖ را ﮐﻒ زورق ﻣﯽﻧﻬﺎد و دو ﭘـﺎ را
ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪن او ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻮری ﮐﻤﺮ را از ﻋﻘﺐ ﺧﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺮش ﺑـﺰﻣﯿﻦ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ رﻗﺺ ﻋﺠﯿﺐ او را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺶ دﯾﺪم داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺻﺮار ﻣﻦ در ﻣﻮرد )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳـﺖ و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
زﺣﻤﺎت ﺷﺎق را ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺪواٌ ﺑﺨـﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺨﺪای ﺧﻮد ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭼﯿﺰی از وی ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ او ﺑﺎﺷﺪ دور از ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺷﻮد.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺼﯿﺪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﺶ داد و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و آﻧﮕﺎه در ﺟﻠﻮی زورق ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺷﺪ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﯽ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻄﺮف او رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ زﯾﺎد ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯽ؟ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﻤﻦ ﺟـﻮاب ﻧـﺪاد و
دﺳﺘﻢ را ﻋﻘﺐ زد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﻞ دارم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧـﺪوه ﻧـﺸﻮی
ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ و از ﻣﻦ ﻧﺘﺮس.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﮏ ﭼﺸﻤﻬﺎ را ﭘﺎک ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر اﺑﻠﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ از ﺗـﻮ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ .ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻫﯿﭻ وﺣﺸﺖ ﻧﺪارم و ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﺪاﯾﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد و
ﻣﻦ اﮔﺮ از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﻤﯿﺸﺪم اﯾﻨﻄﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻨﻤﺮﺗﺒﻪ دﺳﺘﻢ را ﻋﻘﺐ ﻧﺰد و ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻄﺮف ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑـﻞ
ﻧﺠﺎت دادی ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺷﺪم ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪای ﻣـﻦ ﮐﯿـﺴﺖ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺎداش ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﺣﯿﺮت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﺨﺪای ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿـﺪاﻧﯿﻢ
ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪای درﯾﺎﺳﺖ و در ﯾﮏ ﻏﺎر واﻗﻊ در ﮐﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ وارد
ﻏﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدد وﻟﯽ آﻧﻘﺪر اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ از آن ﻏﺎر ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺎو اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ آدم ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﺮش ﺑﻪ ﮔﺎو ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﻪ ﻗﺒﻼٌ رﻗﺺ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ دوازده ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دوازده ﺗﻦ در
ﻣﺎه ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه در ﺣﺎل ﺑﺪر ا ﺳﺖ وارد ﻏﺎر ﺧﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮑﺸﺐ
ﻣﺎﻫﺘﺎب وارد ﻏﺎر ﺷﻮم وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺮا رﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺰرگ ﺑﺮﺳﻢ.
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﺳﺎرت ﺑﻮدم ﺑﻪ آن ﻏﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ در ﻓﮑﺮ آن ﻏﺎر و ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ آرزوﺋﯽ ﻧﺪارم ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوم و دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را در آن ﻏﺎر ﺑﺨﺪای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻏﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪم زن ﺗﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﮔﻔـﺘﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻏﺎر ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻃﻮری اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﺠﺎ ﻗﺪم ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿﮕﺬارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﯿﻨﺎ( اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻫﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﻫﺴﺘﯽ) .ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﺰرگ در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ دارای ﺗﻤﺪﻧﯽ درﺧﺸﺎن ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدم درﯾﺎﭘﯿﻤﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﮑﻨﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت در ﯾﮏ ﻏـﺎر
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺎو اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺑﺒﺮم ﺗﺎ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺧـﺪای ﺧـﻮد رﻓﺘـﺎر
ﮐﻨﯽ.
)ﻣﯿﻨﺎ( ﮔﻔﺖ )ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ( در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام ﺗﻮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯿﭙﺴﻨﺪم ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺟﺎن ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دادی در ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﺗﻮ ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم از ﺣﺎﻻ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮت ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺎز ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺪاﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدم اﮔﺮ از ﻏﺎر
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم زن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ )ﻣﯿﻨﺎ( ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻣﺮا ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﻦ آورد و ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرﺗﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺻﻮرت او را ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺪم و ﻃﻮری ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺪ آن اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪم.
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و دﻫﺎن درهای ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﻣﺎﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ ای آﻣﻮن ﺧﺪای ﺑـﺰرگ ﻣـﺼﺮ ﻣـﻦ از ﺗـﻮ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﺳﺮ دردم را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی و دﯾﮕﺮ ﺳﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺪان و ﭘﺘﮏ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،رﻧﺞ ﻧﻤﯿﺒﺮد وﻟﯽ
ﺷﮑﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺟﻮان در ﺷﮑﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺎزه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺪاری از ﻏﺬا را ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮرد و ﻫﻨﮕـﺎم ﺧـﻮردن
ﻃﯿﻮر اﺳﺘﺨﻮان آﻧﻬﺎ را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪﯾﻢ
وﻗﺘﯽ ﺟﻮع او ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎد اﻧﺪرز ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ
زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎدﺷﺎه در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﯽ روز در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻤﯿĤﯾﺪ و ﻗﺪﻏﻦ ﮐـﺮده
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﺗﻮ ﻗﺪم ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﮕﺬاری در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد او ﺑﻔﮑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪاﻓﺘﺎد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪای دور
اﻓﺘﺎده ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎروزﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ زورق ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾـﺎ ﺧﻮاﺟـﻪﻫـﺎی ﺣـﺮم اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﻃﻼع ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﺮﯾﺨﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ )ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش( ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨـﺪ ﺑﮑـﺎم
ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻮ و اﯾﻦ زن را ﺳﺮﻧﮕﻮن از ﺣﺼﺎر ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽآوﯾﺰد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﯾﺎک
ﻣﺮا ﺑﯽﻫﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﻫﻮش و ﺣﻮاس ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪادم ﺗﻮ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮدم .وﻟﯽ اﯾـﻦ ﺗﺮﯾـﺎک ﺗـﻮ ﺑﻘـﺪری
ﻣﻮذی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮدرد ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺪری ﮔﯿﺞ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻌﻬﺬا ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﯾﺎک ﺧﻮراﻧﯿﺪی
و در ﺧﻤﺮه ﺟﺎ دادی )و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ( ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار و راه ﭼﺎرهای ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺎن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮهای ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻊ ﺑﻊ ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻣﻬﻠﮑﻪﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺮدی.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ.
)ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زورق ﮐﻪ دارای ده ﭘﺎروزن ﺑﻮد ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ دو ﻧﻔﺮی )زﯾﺮا اﯾﻦ زن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﺪ( اﯾﻦ زورق
را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورﯾﻢ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن آب ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ زورق ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨـﯿﻢ و در ﻋـﻮض
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ دو اﻻغ ﺑﺪزدﯾﻢ و از راه ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺷﺐﻫﺎ در آﺑﺎدیﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺎلﮔﯿﺮی و ﻣﺴﺨﺮه و رﻗﺺ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را ﻣـﺸﻐﻮل
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻗﺪری ﻣﺲ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ و در ﻋﻮض ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻨﺠﻤـﯿﻦ
ﺑﺎﺑﻞ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺮدم را ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺧﻨﺪه دار آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ و ﻣﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻗﺺ آﻧﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮری از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ .زﯾﺮا ﭘﺎروزﻧﻬﺎ ﭼﻮن ده ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰودی ﺑﺮ ﺗﺮس ﺧﻮد ﻏﻠـﺐ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﻤـﻮد و در
ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ ﮐﻪ زورق ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﭘﺎروزﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺻﺪد ﺑﺮ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زورق ﺧﻮﯾﺶ
را از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻞ و ﻟﺠﻦ رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮدﯾﻢ و زر و ﺳﯿﻢ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻫﻤﯿﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ
ﻟﺒﺎس داﺷﺘﯿﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﯾﻢ) .ﻫﻤﯿﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺠﻮف ﮐﻪ در ﺟﻮف آن زر و ﺳﯿﻢ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺐ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑĤب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪازم .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از وﺳﺎﯾﻞ ﻃﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺮفﻧﻈﺮ
ﮐﻨﻢ و آﻧﻬﺎ را درون ﮔﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ در آن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﻬﺎدم و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ از درون ﻣﺰارع ﺑﺮاه
اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎده ﮐﺎروانرو رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ.
آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ راه رﻓﺘﯿﻢ و در ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ آن ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰ ﺑﻄﻮر ﻧﺎدر رﻧﮓ ﻓﻠﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺰ ﺷﺨﻢ ﻣﯿﺰدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ دو اﻻغ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤـﺎن ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ دو اﻻغ از
آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻬﺎی آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺲ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ دادن ﻗﺪری ﻣﺲ دارای دو اﻻغ ﺷﺪﯾﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آﺳﻮده ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﺮاه اداﻣـﻪ
دادﯾﻢ و ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮا ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ در ﻗﺮﯾﻪای ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و در ﻣﯿﺪان ﻗﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﻈﺮ
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪﯾﻢ.
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ﻣﻦ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮای روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻓﺎل ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
آورد و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺮب ﻣﺰارع زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زاﺋﯿﺪ و اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻣـﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻓـﺎل
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﮋده ﻣﯿﺪادم دﺧﺘﺮی زﯾﺒﺎ را ﺑﺰﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﻼت و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺰور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎ ﭼﻮب ﭘﺸﺘﺸﺎن را ﺳﯿﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و رود ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺰارع آﻧﻬﺎ را آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻃﻌﻤـﻪ ﻣﻠـﺦ
ﺧﻮﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راه ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ و آﻓﺘﺎب زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺴﺨﺮه دورهﮔﺮد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻌـﺪ از رﺳـﯿﺪن
ﺑﯿﮏ دﻫﮑﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺎل ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ )ﮐﺎﭘﺘﺎ( ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻋﺠﯿﺐ و رواﯾﺎت ﺧﻨﺪه آور آﻧﻬﺎ را ﻗﺮﯾﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﺮد
ﯾﺎ وادار ﺑﺨﻨﺪه ﻣﯿﻨﻤﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ راه ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺳﺮ را از ﺗﻦ ﺟـﺪا ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ و زﯾـﺮ ﺑﻐـﻞ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺬل ﺑﻪ ﮔﺮگ ﯾﺎ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﻣﯿـﺸﻮﻧﺪ ﻣـﺮدم ﺳـﺎده دل اﯾـﻦ ﺣـﺮف را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ از ﺗﻨﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎی ﻏﺬا ﻫﯿﭻ ﻓﻠﺰ ﻧﺪادﯾﻢ .ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺎل ﻣﻦ و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎﭘﺘﺎ و رﻗـﺺ ﻣﯿﻨـﺎ ﺷـﺮوع
ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﺣﺘﯿﺎﺟﻤﺎن ﺑﻮد.
در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ وارد ﻗﺮﯾﻪای ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪن ﭘﺸﻢآﻟﻮد ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم ﺑĤﻧﻬـﺎ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زرﻧﯿﺦ و آﻫﮏ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺪن را ﺑﺰداﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎرش و زﺷﺘﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣـﺲ
ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﺸﻢ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاﯾﮕﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم .زﻧﻬـﺎ وﻗﺘـﯽ
آﻫﮏ و زرﻧﯿﺦ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ده ﺳﺎﻟﻪ دارای ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺪون ﻣﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻃـﻮری ﺑﻮﺟـﺪ در
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ اﻏﺬﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮد ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪاواﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫـﻢ ﻣﯿﻨﻤـﻮدم ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻢ و ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻣﻦ در ﺟﺮاﺣﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮم ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ دارای ﺗﺎول ﺷﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ آﺑﻠﻪ زد و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت و ﺑﺪﻧﻢ ﺳـﯿﺎه ﮔﺮدﯾـﺪ
وﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدم و در ﺗﻪ دل ﺧﻮﯾﺸﺮا ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ او را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ
ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻨﺎرم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺘﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ زورق ﻃﻼﺋﯽ ﺷﻤﺲ را در آﺳـﻤﺎن
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺻﻮرت و اﻧﺪام ﻣﯿﻨﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮدم و او در ﻧﻈﺮم از ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد و از ﻣﯿﻨﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣـﻦ ﺧـﻮد را
ﺑﮑﻠﯽ از ﻗﯿﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎرغاﻟﺒﺎل ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﻫﯿﭻ اﻧﺪوه ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻓﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم
آن ﺧﻮد را ﻣﻠﻮل ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﻗـﺪری روز ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽآﻣـﺪ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ در اوﻟﯿﻦ آﺑﺎدی ﺗﻮﻗﻒ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪروز از ﺧـﻮاب ﺑـﺮ ﻣـﯽﺧﺎﺳـﺘﯿﻢ و
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﻏﺮوب اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺻﺮف ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫـﻢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از آﻧﻬﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮدﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ و روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮاه اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادﯾﻢ و اﯾﻦ روش ﺗﺎ روزی ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر دو ﭼﻮﭘﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ از روی ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺪون اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺮزداران
ﺑﻄﺮف ﻣﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺪاﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ وارد ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷـﺄن
ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺪن را ﺷﺴﺘﯿﻢ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و در ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﭼﻮن زر و ﺳﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺳـﯿﻢ و زر
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم.
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ﺑﺰودی ﺷﻤﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻘﺪری زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم از ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤـﺎﯾﻢ ﮐـﻪ
روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻣﺮاض ﺧﻮد ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ را ﻣﯿﮑﺮد و ﻫﺮ ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﮐﻪ او را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وی را از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐـﻦ وﻟـﯽ
ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدم ﻣﯿﻨﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﻢ ﭼﻮن وﺟﻮد وی ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب و ﻏﺬا ﻻزم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻏﻼم ﻣﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻻﻏﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪ و ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎی ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ ﮔﺮدش را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و وﻗﺘـﯽ ﺣﮑﺎﯾـﺖ
ﺧﻨﺪه آور او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد داﺳﺘﺎن ﯾﮏ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ او در ﺑﺎﺑﻞ در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و ﮐﺎﭘﺘـﺎ ﺑـﺮای
ﻧﻘﻞ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﺪادی ﺧﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد و زن ﻫﺎ از ﻓﺮط ﺧﻨﺪهروی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻏﻠﻄﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ زﺑﺎن اﯾﻦ ﻣـﺮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ دراز و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﻤﻦ ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﯾﻪ او اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از ﺧﺪای ﺧﻮد دور اﺳﺖ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗـﻮ را ﺑـﻪ ﮐـﺮت ﺧـﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﻮ را ﺑﻪ وﻃﻨﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪهام.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺮت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﮑﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮوم .وﻟﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی
ﮐﺮت زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻣﺮا ﻣﺎﻣﻮر
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوم و راﺟﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮوم و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﮐﺸﻮر ﭼﻘﺪر ﺳﺮﺑﺎز دارد و وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﺒﺮم و او را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻢ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﺪﺗﯽ او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪارم.
ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮاج ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻫـﺎﺗﯽ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺮاج ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ راﻫﻬﺎ اﻣﻦ اﺳﺖ و دزدﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮوم و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺮاج ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازم.
ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﺻﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮ را از ﺧﺪاﯾﺖ دور ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ
از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺒﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﺮوی و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧـﺮاج ﺑـﻪ ﻫـﺎﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻦ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮدن ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺘﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .زﯾـﺮا ﺑﻄـﻮر
ﻗﻄﻊ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻮ ﺑĤﻧﺠﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﺮوم.
ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ رﻗﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫـﺎی
ﻧﺮ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﺺ را ﻧﮑﺮدهام و ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ ورزﯾﺪﮔﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ رﻗﺺ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﮔﻔﺘﻢ ﻣـﻦ از
ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺮت رﻓﺖ.
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮوی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﯾﻢ وﻟﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺮوﯾﻢ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪ وﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿـﺪا
ﻧﮑﺮده ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ .ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﺎﺗﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ درﻧـﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در آﺳﯿﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و آﺳﯿﺎب را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و ﻏﻼت را آرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﻨـﺎ
ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ او را ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ .ﻣـﻦ اﮔـﺮ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﻮدم
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ را ﺳﻮراخ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﻣﻮذی را از ﺳﺮش ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردم ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ از اﯾـﻦ
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اﻓﮑﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﺳﺮش ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وی ﻣﺮا در ﯾﮏ ﺧﻤﺮه ﺟﺎ داد ﻣﻦ ﻫﻢ او را
در ﯾﮏ ﺧﻤﺮه ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻢ و ﭼﻨﺪ زاﻟﻮ ﺑﺴﺮش ﺑﯿﻨﺪازم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺷﺮوع ﺑﻨﺎﻟﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ آن روزی ﺑﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ ارﺑﺎب دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺸﻮم ...ﺗـﺎزه
ﻣﻦ ﻗﺪری ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺷﮑﻤﻢ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻧﻬﻢ در ﮐﺸﻮر آدﻣﺨﻮارﻫﺎ ﺷﻮم.
ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﺪم ﮐﺎﭘﺘﺎ آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻋﺼﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﺖ روی ﭘﺸﺖ و ﺷﺎﻧﻪ او زدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻫـﺮ
ﻏﻼم دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﻮد و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺴﺎرت ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ او را ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺎهداری ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮوی زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﻦ ﺗـﻮ ﺑĤﻧﺠـﺎ
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮزاد را وﺳﻂ ﯾﮏ ﻋﺪه ﮔﺮگ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮕﻮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ
از راه درﯾﺎ رﻓﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻏﻼم ﻣﻦ ﮔﻔﺖ درود ﺑﺎد ﺑﺮ آﻣﻮن ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪم ﺑﻪ ﯾـﮏ ﮐـﺸﺘﯽ ﻧﮕـﺬارم و در
درﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﮑﻨﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ.
و آﻧﻮﻗﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﻮﺷﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ
در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻘﺪری از ﻧﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ آرام و اﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﯾﺒﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
در ﻫﺎﺗﯽ اﮔﺮ اﻣﻮال ﮐﺴﯽ را در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﺪزدﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮال او را ﺑﻮی ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻠـﻪ دزدان
در راه ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺎدل آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﻮل در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐـﺮده ﺑﺒﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﺗﺎدﯾـﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺘﻮل از ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺎش ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﮔﺬﺷﺖ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮارﺑﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺮدم ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻃﺒﺲ و ﺑﺎﺑﻞ و ﻧﯿﻨﻮا را ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﻨﻮا را ﻧﺪﯾﺪهام و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ
ﭼﻄﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻬﺎت ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤـﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ
ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻘﺪر آﻧﻤﺮد دارای ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﺸﻢ او ﺑﮑﻮهﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﮐﻮهﻫﺎی ﺧﺸﮏ آن ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ دارای ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﺮدم در اﯾـﻦ ﮐـﻮهﻫـﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از ﺑﯽآﺑﯽ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺠﯿﺐ در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ رود ﻧﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ )در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻫﻮا ﺳﺮد ﻣﯿﺸﻮد و از آﺳـﻤﺎن
ﭘﺮﻫﺎﺋﯽ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺰد و اﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻮهﻫﺎ را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ آب ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎور ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻫﺎﺗﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮر از ﭘﺮﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل آب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دام را ﺳﯿﺮآب ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ و ﺧـﻮد رﻓـﻊ ﻋﻄـﺶ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آب ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺮآب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻬﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آرام ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن داﺋﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻼﺋـﻢ ﺳـﺮﺣﺪی را
ﺑﻌﻘﺐ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎک دﯾﮕﺮان را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ دژ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی آن از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ دژ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺳﯿﻊ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎروانﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻧﻬـﺎ اﯾـﻦ دژ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺎروان ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﮑﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد از ﺷﺎﻫﺮاه ﺧﺎرج ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺪ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ﻫﺪر اﺳﺖ و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﮐﺎرواﻧﯿﺎن را اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧﻬـﺎ را ﺑﺎﺳـﺎرت ﻣﯿﺒﺮﻧـﺪ و ﺑـﺮده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺛﺮوت ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺳﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دارد اول ﺑﺎﺟﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرواﻧﯿﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و دوم از راه ﺣﻤﻠﻪ ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠـﺎور و
ﺳﻮم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ و ﻣﺲ و ﯾﮑﻨﻮع ﻓﻠﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑĤﺑﯽ اﺳﺖ و آﻧﺮا آﻫﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧـﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ آن اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ زﯾﺮا آﻫﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺲ آب ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻣﻦ ﺧﻮد ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻌﺎدن آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻫﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ دﯾﺪم وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺑﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن آﻫـﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻮﺷﻪ در وﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮه را درﺧﺖﻫﺎی ﻣﯿﻮهدار ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و در ﭘـﺎی ﮐﻮﻫﻬـﺎ
ﺟﻮﻫﺎی آب روان اﺳﺖ.
در ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻮﺷﻪ ﻋﻤﺎراﺗﯽ وﺣﺸﺖآور وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﻋﻤﺎرات را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ آﻧﻘﺪر ارﺗﻔـﺎع دارد
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد .و ﻫﯿﭻ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻮﺷﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰو ﻫﯿﺎتﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺧﺮاج ﻣﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻮﺷﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﺲ و ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺎرج از آﻧﻬﺎ ﺳﺌﻮال ﺑﮑﻨﺪ و آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﺧـﺎرﺟﯽ را ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺎرﺟﯽﻫﺎ اﺑﺮاز ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻟﺒﺎس ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و آﺳﺘﯿﻦ ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺪری ﻓﺮاخ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮑـﺴﺮ آﺳـﺘﯿﻦ
ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳﺪ و روی ﺳﯿﻨﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد داﯾﺮهﻫﺎی ﺑﺎﻟﺪار ﻧﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻼهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻧـﻮک ﺗﯿـﺰ دارﻧـﺪ و ﺻـﻮرت را ﻣﺜـﻞ
ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺮاف ﺣﺘﯽ ﺳﺮ را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت از ﻣﻮ ﻣﺼﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ وﺳﻂ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﮐﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.
اﺷﺮاف و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﺷﺮاف ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ ﭼﺎق و درﺧﺸﻨﺪه دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ.
ﺧﺘﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺒﺲ و ﺑﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در آن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻋﻮض ﯾﮏ
ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﺪای ﻓﻠﺰﮐﺎری ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ و داﺋﻢ در آﻧﺠﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺨﻼف ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺰدور ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻬﺎ اﻫﻞ ﻣﺤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﮑـﻨﻢ ﺑـﺪو
ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺰدور اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺷﺠﺎع ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﮏ
ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺰدور ﻫﺮ ﻗﺪر ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﺰدور اﺳﺖ و ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺤﻠﯽ دﻟﺴﻮزی و ﻫﻤﺖ ﻧﺪارد.
ﻫﺎﺗﯽ دارای روﺳﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از روﺳﺎ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل داﺧﻠﯽ دارد وﻟﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
روش اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻘﺪری ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮر اﮔـﺮ ﯾﮑـﯽ از
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺸﻮرد و درﺻﺪد ﺑﺮ آﯾﺪ ﮐﻪ او را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯿﻨﺪازد وی را ﺑﻘﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﯿﮑﯽ
از ﺳﺮﺣﺪات ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺷـﻮد .و در ﻫـﺎﺗﯽ اﮔـﺮ ﮐـﺴﯽ
دﯾﮕﺮی را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ او را اﻋﺪام ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻠﮑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﮑﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﻬﺎی ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﺒﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او ﺑﺪﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دارد ﺑﻤﺮد دﯾﮕﺮ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ زن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ او را ﺑﻠﮑﻪ زن ﺣـﻖ دارد
ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮود و در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺎ ﻃﻼ ﯾﺎ دام ﺑﭙﺮدازد.
اﮔﺮ زن و ﻣﺮدی ﺑﻌﺪ از ازدواج دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ آن زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯿﺸﻮد و زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای دارا ﺷـﺪن
ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ از رﻋﺎﯾﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از رﺳﻮم ﺣﯿﺮتآور اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی را در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺳـﮑﻨﻪ
دارد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺧﻮن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی را در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺴﮑﻮن ﯾﺎ ﺷﻠﻮغ ﻣﺜﻞ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻣﻘﺘـﻮل
ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻠﻮت ﻣﯿﺮود ﻋﻤﺪی دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ درﺻﺪد ﻗﺘﻞ او ﺑﺮ آﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻀﺤﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ازدواج ﺑﺮادر و ﺧـﻮاﻫﺮ را ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ازدواج ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪم ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﺳﮑﻨﻪ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺮدﻣﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫـﻮای
ﺳﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﻃﻔﺎل ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه اﻓـﺮادی ﻧـﺎﺗﻮان ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد وﻟﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﻧﺸﻮد ﭼﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑـﯿﻢ دارﻧـﺪ
وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻋﺪهای ﺟﺰو اﺷﺮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺷﺮاف و ﺗﻮاﻧﮕﺮان در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿـﺎ ﺗﻨﺒـﻞ و ﺗـﻦ ﭘـﺮور
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﺮگ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از اﺷﺮاف ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم و اﮐﺜﺮ آﻧﻬـﺎ از ﻋـﻮارض
ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺮاط در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب در زﺣﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﺮاف ﺧﺘﻮﺷﻪ زﯾﺎد ﺷﺮاب ﻣﯿĤﺷﺎﻣﻨﺪ و دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاط در ﺷـﺮاب
دﭼﺎر رﻋﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻋﺸﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و اﺳﺘﺤﻤﺎم
آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺮاف ﺑﺮﻗﺼﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎو ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻤـﺎران
زر و ﺳﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎن ﺧـﺎﻟﯽ از
آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺧـﺎرﺟﯽ را ﺑـﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ وی در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪه از رﻗﺺ ﻣﯿﻨﺎ ﻟﺬت ﺑﺮده ﺑﻮد از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻮﺷﻪ را
ﺑﺮوی ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﺴﯽ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد و ﭼﺮا دراﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎده ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .و
آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮوﻧـﺪ ﺑـﺮای دﯾﮕـﺮان ﺣﮑﺎﯾـﺖ
ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﮔﻔﺖ :روزی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ )ﺷﻮﺑﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ( ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻤﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻣـﻦ ﻫـﺎﺗﯽ را ﻗـﻮی ﺗـﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﭼﻮن ﺑﺰودی اﯾﻨﻤﺪت ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدم ﺷﺼﺖ ﺑﺎر ﺷﺼﺖ ﺑﺎر ﺷﺼﺖ ﺳﺮﺑﺎز را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻗﺪم
ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای اﻣﻮاج درﯾﺎ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ده ﺑﺎر ده ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻧﺪﯾـﺪهام ﮐـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ و اﺳﻠﺤﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾـﻦ اﺳـﻠﺤﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺷﺎه ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﻏﺬا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔـﺘﻢ ﯾـﮏ
ﮔﺮگ ﻫﺮﮔﺰ دﻧﺪان و ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺷﺎه از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺮای ﺷﺎه ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ او از اﯾﻦ ﺣـﺮف
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻗﻮﯾـﺎ ﺑـﺮ ﺿـﻌﻔﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﺮگ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻮﻫـﺎی ﺗـﻮ
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻗﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻠـﻞ ﺿـﻌﯿﻒ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎدﮔﯽ و ﻧﻔﻬﻤﯽ زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺋﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻠﻞ ﺿـﻌﯿﻒ اﺳـﺖ در ﮐـﺸﻮر
ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪاﺋﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪهام و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ
او ﺧﯿﻠﯽ ﺻﻠﺢ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺣﻞ ﮐﺮد و ﺣﺘـﯽ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻃﻼ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ )ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ( – )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( اﺳﺖ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ
و ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯿﺰد دو اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻤﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻪ ﺷﮑﻞ دارد) .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﻞ و رﺳﻮم و آداب و ﻧﺎم ﺳﻼﻃﯿﻦ آﻧﻬﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ از اﺳـﻨﺎد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه و دارای ﺳﻨﺪﯾﺖ اﺳﺖ و ارزش ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻫﻢ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ اوﺳﺖ و ﺻـﻠﯿﺐ ﻋﻼﻣﺘـﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﺢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻃﻼ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﻼی او ﻣﺰد ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد وﻟﯽ دوره ﺻﻠﺢ او ﮐﻮﺗـﺎه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد زﯾـﺮا روزی ﮐـﻪ
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ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آذوﻗﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده در آﻧﺮوز ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻃﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿـﻊ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ او و ﺗﻤﺎم رﻋﺎﯾﺎی وی را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪان
ﭘﯽ ﺑﺒﺮد زﯾﺮا ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻋﻘﻠﯽ دارد اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﺑﺎری ﺑﺒﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و
ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﻮات آﯾﻨﺪه دوره ﺷﮑﻢ ﭼﺮاﻧﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﻻﺷﺨﻮار و ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾـﺮا ﻋـﺪهای ﮐﺜﯿـﺮ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻻﺷﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﯾﺎ در ﺧﻤﺮه ﻧﻬﺎدن ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﻊآوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ اﺳـﯿﺮاﻧﯽ را ﮐـﻪ در ﺟﻨـﮓ دﺳـﺘﮕﯿﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺳﯿﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب را ﺑﮕﺮدش در آورﻧﺪ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
را ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﺮدم وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را دﯾﺪم و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷـﻨﯿﺪم ﮐـﻪ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺮﺣﺪات ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽﻫﺎی ﻓﺠﯿﻊ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و دﺳﺖ ﻣﺮدم را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و
ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎن را روی ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ در ﺧﻮر درﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن.
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺸﻢ اﺳﯿﺮان را ﮐﻮر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ آﺳـﯿﺎﺑﻬﺎی ﺧـﻮد
ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ آزاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﭼﻮن ﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮار ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻣـﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ و اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ﺳﮑﻨﻪ ﺳـﺮﺣﺪی
در ﻣﺮز ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﮐﻨﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎن و آوﯾﺨﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺳﺖ روی ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﮐﺸﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣـﺼﻠﺤﺖ
دارد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺪن ﻣﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﻨﻪ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮاج ﺑﺪﻫﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ وﯾﺮان ﺷﻮد و ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﻬﺎﯾﺸﺎن
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﻮد .ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﻄﯿـﻊ ﮐـﺮدن ﻣﻠـﻞ
ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺸﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ اﺟﻨﺒﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﻮد را از ﻗﺪرت او ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ در ﺳﺮﺣﺪات ﺧﻮد در ﺧﺎک ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺎﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣـﺮدم را ﺑﺘﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ و ﭘﯿـﺸﺎﭘﯿﺶ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﮑﻮب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﮔﻔـﺖ دوﺳـﺘﺎن ﻣـﺎ
ﻋﺒﺎرت از ﻣﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺮاج ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮم و آداب
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﻠﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣـﺎ آﻧﻘـﺪر ﺑﻬﺎﻧـﻪﺗﺮاﺷـﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ و ﺧﺎک آﻧﺎن را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وادارﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻤﺎ ﺧﺮاج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
از روزی ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﯾﻦ رﺳﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮان ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺘﺪاول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃـﻞ
ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻘﯿﺪهای ﺳﺎده و روﺷﻦ دارﯾﻢ.
درﺳﺖ و ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﺣﻖ ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺎ و دﯾﻦ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﻫﻢ درﺳـﺖ و ﺣـﻖ
ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﺣﻖ ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﻘﺮاء ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ
ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻘﻠﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺒﺮی و ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﭼﻪ اﻏﻨﯿﺎء ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ
ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﺮاء ﺑﺮ زﺑﺎن آوردهاﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣـﻖ ﺑـﺎ
اﻏﻨﯿﺎء اﺳﺖ و ﻓﻘﺮاء ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ اﻏﻨﯿﺎء ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻫـﺮ دوره ﯾـﮏ
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ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﯾﮏ روز ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﯿﺸﻮد و روز دﯾﮕﺮ زر و ﺳﯿﻢ و روز دﯾﮕﺮ دارا ﺑـﻮدن ﯾـﮏ
رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ روز ﺑﻌﺪ دارا ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﻞ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺷﺎه و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـﺖ ﺣـﺮف
ﻓﻘﺮاء ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﻏﻨﯿﺎء ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ را ﮐﻮر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺒﺎب ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺑﻄﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ
آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ زﯾﺮا دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﯿﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
وﺳﯿﻠﻪ راﺣﺘﯽ ﻏﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و در زﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪن ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺪن دﯾﮕﺮان اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و دﺳـﺘﺮﻧﺞ
ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺮاج ﺑﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮاص ﮐﺸﻮر دو ﺗﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ آﺳﻤﺎن و
دﯾﮕﺮی زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر اﯾﻨﺪو ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺟﻠﻮی ﻣﻠﺖ را ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم ﻧﯿـﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
زﯾﺮا ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﻣﻠﺖ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی را ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮدم
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎرور ﻣﯿﺸﻮد و زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻮن
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎردار ﺷﺪن زﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﺴﯿﺎر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت او را در زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .و ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻮام ﺗﻤـﺎم ﮐـﺸﻮرﻫﺎ دارای ﺧـﺪاﯾﺎن ﻋﺪﯾـﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ .زﯾـﺮا ﻋﻘﺎﯾـﺪ
ﻣﺰﺑﻮر از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮد دارد و ﻧﻪ زﯾﺎن .ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺮﺳـﺘﺶ آﻧﻬـﺎ را ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن زور و وﺣﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ زور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﯿﮑـﻪ ﻣﻄﯿـﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ روزی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن زور و وﺣﺸﺖ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ آن ﻣﻌﺎﺑﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان آدﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ دور دﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ داﻣﭙﺮور و ﭼﻮﭘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻘـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ و ﻧـﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد آﻗﺎﺋﯽ دارﯾﻢ و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان.
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻪام رﻓﺖ و ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از ﺗﻮﻗﻒ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳـﯿﺮ ﺷـﺪم
زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ داﻧﺴﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم و اﮔﺮ
ﻣﺮا ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ وﺣﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐـﺸﻮر وﻗﺘـﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺧﺎرﺟﯿـﺎن را ﺑﻘﺘـﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺦ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮد.
در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻦ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪم و آن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻘﯿـﺪهای ﻏﯿـﺮ از
ﻋﻘﯿﺪه رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ را اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺠﺮم ﺟﺎدوﮔﺮی او را ﺑﺴﯿﺦ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑـﻮدم ﮐـﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻋﻘﯿﺪه رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺦ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ دارم و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﻧﻔﻮذ داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺮای ﻣـﻦ اﺟـﺎزه ﻋﺒـﻮر
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺟﺎدهای ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺴﺎﺣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
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فصل بیست و یکم
بسوی سرزمین کرت
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﯿﻨﺎ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﺷﻬﺮ ﻣﺨﻮف ﺧﺘﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از دﯾﻮارﻫﺎی آن ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪه ﺟﻬـﺎن
در آن ﺗﺪارک ﻣﯽﺷﺪ در ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و از ﮐﻨﺎر آﺳﯿﺎبﻫﺎﺋﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﮐﻮر آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﮕﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و از ﺟـﻮار ﮐـﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺦ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻗﺪم ﺑﺒﻨﺪری ﻧﻬﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ وارد آن ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﯽ
ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﺑﻨﺪر ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﺪاﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و آن ﺑﻨﺪر ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎدر دﻧﯿﺎ دارای ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎد و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﻮد و از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن و ﺟﺎﺷﻮان وﻗﺘﯽ وارد ﺑﻨﺪر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮد را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮارﺑﺎر و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و زن در آﻧﺠﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ در آن ﺑﻨﺪر ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻄﺮف ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺮود .وﻟﯽ وی ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐـﺸﺘﯽ ﺑـﺰرگ و ﺟـﺰو ﺳـﻔﺎﯾﻦ ﺳـﻮرﯾﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮدی ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ و ﻣـﯽﺗﺮﺳـﻢ ﮐـﻪ در راه ﻣـﺮا ﺑـﻪ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی دزدان درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﻣﻦ در ﺑﻨﺪر ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺷﻬﺮت اﻃﺒﺎی ﻣﺼﺮ ﺑĤن ﺑﻨﺪر ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻨﺪر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ .آﻧﻤﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر در ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺮﺿﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ در ﺳﻮرﯾﻪ در ازﻣﯿﺮ آن ﺑﯿﻤﺎری را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﻃﺮز ﻣﺪاوای آن را از اﻃﺒـﺎی
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ آﻣﻮﺧﺘﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻨﺪر ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﯾﮏ زن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد
و ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﮐﺸﯿﺪم و ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺮدم .و آﻧﻤﺮد از ﻣﺮض ﺧﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا در آن ﺑﻨﺪر رﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ زن
ﮐﻪ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺸﻮد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .و
ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ راﯾﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدم و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﻃﻮری ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮم ﻫﻤﻮزن ﻋﻀﻮ
ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺘﻮ زر ﺑﺪﻫﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن زر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﮐـﻪ ﺑﮑﻤـﺮ
آوﯾﺨﺘﻪای ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﺑﭽﻪ درد ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮرد زﯾﺮا ﻧﻪ از ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻃﻼ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻠﺰ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم آﻫﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ
ﺑﻘﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرد آﻫﻨﯽ ده ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺧﻮد ﻃﻼ ﻗﯿﻤﺖ دارد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﺘﻮﺷﻪ ﺑﻮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺎردﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎرد ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿـﺎن ﻓﺮوﺧﺘـﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ اﺻﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪی دارم و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻓﻠﺰ ﻣﺰﺑﻮر را از ﻫـﺎﺗﯽ
ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨـﺪ .وﻗﺘـﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎرد او ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ از ﻫـﺎﺗﯽ ﺧـﺎرج ﺧـﻮاﻫﻢ ﺷـﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎرد آﻫﻨﯽ ﺑﻘﺪری ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺎردﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺎق رﯾﺶ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﮐﺎرد آﻫﻨﯽ ﮐﺎرد ﻣﺲ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻃﻼ را ﺑﺮﯾﺪ.
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در ﺑﻨﺪر ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ را در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﭘﺮورﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﺮﻗﺼﺪ و رﻗﺺ ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﻗﺺ ﻣﯿﻨﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﻃﻮری وﺣﺸﺖ و ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾـﺮا
ﯾﮏ ﮔﺎو ﻧﺮ از آن ﻧﻮع ﮔﺎوﻫﺎ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺗﻊ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ از ﻓﯿﻞ وﺣﺸﯽ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻞ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺟﺎﻧﻮر در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯿĤﯾﺪ و او را ﻧﻤﯿĤزارد وﻟـﯽ ﯾـﮏ ﮔـﺎو ﻧـﺮ ﻣـﻮذی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﺎﺧﻬﺎی او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرد و ﻧﯿﺰه ﺗﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺎخ ،ﺧﻮد را وارد
ﺷﮑﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و او را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺪازد و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮔﺎو ﻧﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻗﺺ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد را از ﺷﺎخﻫﺎی او ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪاد و آﻧﻘﺪر ﺳـﺮﯾﻊ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺎت رﻗﺺ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﻮر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﯿﺰ روی ﺳﺮ ﮔﺎو
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و دو ﺷﺎﺧﺶ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﭘﺎ را روی ﺳﺮ ﮔﺎو ﻣﯽﻧﻬﺎد و ﯾﮏ ﭘﺸﺘﮏ ﻣﯿﺰد و روی ﭘﺸﺖ ﮔﺎو ﻣﯽﻧﺸـﺴﺖ و ﺑﻌـﺪ از
آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻗﺺ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدن او آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ در ﺟﺰﯾـﺮه
ﮐﺮت رﻗﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو را دﯾﺪه وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﺟﺮﺋﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻗﺼﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﺗﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻦ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻮدم .زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﮔﺎو ﮐﻪ وی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن رﻗﺼﯿﺪ زن ﺟﻮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺧﺪای او ﻫﻢ ﯾﮏ ﮔﺎو ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺎو ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ از ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت وارد ﺑﻨﺪر ﺷﺪ و آن ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﺧﺪای ﺳـﻔﯿﻨﻪ ﻣـﺮدی ﻧﯿﮑـﻮ ﺑﻨﻈـﺮ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣـﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ از ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪی و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺮا در ﻫﺎﺗﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬاری ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺑﺮوی ﻣﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺑـﺮوم؟
اﮔﺮ از ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﻢ داری ﺑﺪان ﮐﻪ وی ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ اﺳﺖ و ﻣﺮا در راه ﺑﻪ ﻗﻄﺎعاﻟﻄﺮﯾﻖ درﯾﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻣـﻦ ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎی ﻣﻦ ،ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮدی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای
ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﻓﻬﻤﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﯿﻨﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺬت ﺑﺮدم زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺮدی و ﻣﻠـﻞ
آن ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادی و از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﻮری ﻣﺸﻐﻮل و ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدم ﮐﻪ وﻃﻨﻢ ﮐﺮت از ﯾـﺎدم رﻓـﺖ .ﺑﻬﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﺮوم ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺘﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷـﻮم
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ رﻗﺼﯿﺪم ﺑﯿﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮا ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوم و دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐـﻨﻢ
و اﮔﺮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ آن را ﺑﺘﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮدهام .ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ دارم ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺗﻮ داری ﺳﺎﯾﺮ زﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣـﺮدی از آﻧﻬـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۳۶

۳

ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و دﺳﺖ ﻣﺮا ﻓﺸﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺎن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮو و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻦ وﻟﯽ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﻮری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﻢ و ﺧﻮن از ﺑﺪﻧﺖ ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺗـﻮ ﻫـﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺮد ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ زن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻨﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮑﻨﯽ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗـﺪﻏﻦ ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ.
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ دﺳﺘﺖ را روی ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﺬاری ﻣﻦ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ را ﻣﺠﺮوح ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﺎ زن ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮد آرزوی آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﯾﮑﺰن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادم و ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪم و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻮری ﻣﺮا از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔـﺮ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻢ .ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻮن ﯾﮏ زن ﻫﺴﺘﻢ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮم زﯾﺮا ﻣﯿﻞ ﻧـﺪارم ﮐـﻪ
ﻣﺮدی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زن ﻧﻔﺮت دارد.
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻃﺎق ﻣﻦ ﻣﯿĤﻣﺪ آن ﺷﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪ .او را ﺻﺪا زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺮا ﮔﺮم ﻣﯿﮑﺮدی و ﭼﺮا اﻣﺸﺐ ﻧﻤﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﺮم ﮐﻨﯽ آﯾﺎ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎی اﻣﺮوز ﻗﻬﺮ ﮐﺮدهای؟
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﺮدهام وﻟﯽ اﻣﺸﺐ ﺑﺪن ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﮔـﺮ ﻧـﺰد ﺗـﻮ ﺑﯿـﺎﯾﻢ و ﺧـﻮد را ﺑﺘـﻮ
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻢ از ﻓﺮط ﺣﺮارت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﺑﺪﻧﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪهای ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺗﻮ
را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ.
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺪواٌ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪای
وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ او را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آب ﻧﻨﻮﺷﺪ و ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد ﺑﺪون ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ او
را رﻓﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دوای ﻃﺒﯿﺐ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮض ﻣﺪاوا ﺷﻮد.
ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﺎو دوا ﺑﺨﻮراﻧﻢ و ﯾﮏ داروی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺨﻮاب زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن اﯾﻦ دوا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ وی ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم و وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻣﺪاد دﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺑﺎﻃﺎق ﺧﻮد رﻓﺘﻢ.
اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﻨﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﺪ و او ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و روزی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮ را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﮐﻪ وﻃﻦ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا وارد ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﻨﻢ وﻟﯽ آﻧﺮا ﭘﺎره ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﻊ ﻣﺠﺒـﻮر ﺧـﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺪوزم و ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺴﻠﯽ دارم و آن اﯾﻨﮑـﻪ
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺨـﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهام.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪ از ﻃﺮف ﮐﺎﭘﺘﺎ و ﺷﯿﻮن و ﻏﻮﻏﺎی او ﺑﻮدم از اﯾﻨﮑﻪ زود ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ﺣﯿـﺮت ﮐـﺮدم وﻟـﯽ ﺑﻌـﺪ ﻣﻄﻠـﻊ
ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ او از دو ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﺟﺎﺷﻮان و ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن در ﺑﻨﺪر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺮض درﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از
اﻣﻮاج اﺳﺖ ﻧﺎم داروﻫﺎﺋﯽ را از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮑﻠﯽ از اﮐﻞ ﻏﺬا
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻢ او ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑـﯽدرﻧـﮓ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ و در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺮض درﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻨﺪر ﺑﺮای ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ آﻣﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮد و آﻧﮕﺎه ﺟﺎﺷﻮان ﮐـﺸﺘﯽ ﭘﺎروﻫـﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﯽ را از ﺑﻨﺪر ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﻨﺪر ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای درﯾﺎ و ﺧﺪای ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاع ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺮاع اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﯽ روی آب ﺧﻢ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﻮاج درﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﮑﺎن در آوردﻧﺪ و ﻣﻦ اﺣـﺴﺎس ﻧـﺎراﺣﺘﯽ و اﻧﻘـﻼب
ﻣﻌﺪه ﮐﺮدم و ﺧﻮاﺑﯿﺪم.
روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم دﯾﺪم وﺳﻂ درﯾﺎ ﻫﺴﺘﻢ و از ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﺧﺸﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮت ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﻄﺎعاﻟﻄﺮﯾﻖ درﯾﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ از
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮت ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﺑﻤﺎ ﺳﻼم داد و دور ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮض درﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎﺷﻮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ وی در ﺟﻬـﺎن ﻋﺠﺎﯾـﺐ
ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه و ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪه و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮق ﮔﺮدد.
آﻧﮕﺎه از ﺟﺎﻧﻮران ﻋﺠﯿﺐ درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮ در رود ﻧﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺠﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد آﻧﻬـﺎ را ﻣﺘﺤﯿـﺮ
ﮐﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺟﺎﺷﻮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻬﯿﺐ درﯾﺎﺋﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻋﻨﺒﺮ و ﻣﺎﻫﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺻﺪاﺋﯽ ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﻠﯿﺢ دارﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﻮری ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺣﺸﺖ در آﻣﺪ و ﺣﯿـﺮت ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺷﻮان را ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد ﻗﺮﯾﻦ ﺣﯿﺮت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺸﺎط ﻣﯽآﻣﺪ و ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ ﻣﻮﻫﺎی او را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯿﮑﺮد و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺑﻮدم و ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻣﯿﻨﺎ از ﮐﺮت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮ ﺑـﺮوم
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻟﺬت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮا ﺑﺪون ﻣﯿﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮم ﺗﺎرﯾﮏ و در ﮐﺎﻣﻢ ﺗﻠﺦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﯿﻨﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮم و ﺣﺮارت ﺑﺪن او را روی ﺑﺪن ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ و ﺟﺎﺷﻮان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﻨﺎ را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ وی ﯾﮑـﯽ از
دوﺷﯿﺰﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺪای ﮐﺮت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﺧﻮب ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﺨﺪای ﮐﺮت از ﺟﺎﺷﻮان و ﻧﺎﺧﺪای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﺟﻮاب ﻧﻤـﯽدادﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻃﻔـﺮه ﺑﺮﮔـﺰار
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ زﺑﺎن ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﻢ.
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فصل بیست و دوم
در کرت چه دیدم
روزی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت از آب ﺳﺮ ﺑﺪر آورد و ﺟﺎﺷﻮان ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی زدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻮﻃﻦ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﻪ
ﺷﮑﺮاﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪای درﯾﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪای ﮐﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺪرﯾﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺟﺎﺷﻮان و ﻧﺎﺧﺪا و ﻣﯿﻨﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت و درﺧﺘﻬﺎی زﯾﺘﻮن و ﮐﻮهﻫﺎی آن ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﻤـﻮم ﮔﺮدﯾـﺪم.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﻨﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارم و ﺑﺪون او ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ.
ﻣﯿﻨﺎ از ﻓﺮط ﺷﻌﻒ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﺣﯿﺮت ﺑـﺎ دﻫـﺎن ﺑـﺎز درﯾـﺎی ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮐـﺮت را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾـﺴﺖ و
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ده ﺑﺎر ﺷﺼﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻤﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﻤﺮده و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺴﺖ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﮐﺸﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺮت آﻧﻘﺪر ﺑﻘﺪرت ﺧﺪای ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر آن ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺑﺮج ﺑﻮد ﻧﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪر از ﻟﺐ درﯾـﺎ ﺷـﺮوع
ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﮐﺮت ﺷﺪم ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﭼﻮن ﻣﻦ وﻗﺘﯽ وارد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺮ اول ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎ ﻣﯿـﺪوزد ﮐـﻪ ﺑﺒﯿﻨـﺪ ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻟﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﻣﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم را ﺳﺎﻟﻢ و زﯾﺒﺎ دﯾﺪم و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮت ﮐﻠﻤﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از
آن ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮده را ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﻣﺮدم ﻃﻮری ﻋﯿﺎش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺟﻨﺎزه ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻧﻮاع ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدهﻫﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮدهﻫﺎ را دﻓﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ در ﮐﺮت ﻗﺒﺮ ﻧﺪﯾـﺪم و ﻓﻘـﻂ
ﭼﻨﺪ ﻗﺒﺮ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺮت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ زدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺗـﺼﻮر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﮐﺮت در ﺟﻬﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮐﻮزهﻫﺎ و ﻇﺮوﻓﯿﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﯿﺶ از ﮐـﻮزه
ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮏ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﺮت را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد و روی ﻇـﺮف
اﺷﮑﺎل ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی درﯾﺎ و ﭘﺮواﻧﮕﺎن در ﻫﻮا و روی ﮔﻞ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت دارای رﻧﮕﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺠﺎی رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺟﻮاﻫﺮ روی ﮐﻮزه ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﻮزهﮔﺮ ﻧﻘﻮش ﮐﻮزه ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻃﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ و رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﻣﯿﮑﻨﺪ و روی ﯾﮏ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻧﻮران درﯾـﺎﺋﯽ و روی ﻇـﺮف
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﮑﯽ و روی ﻇﺮف ﺳﻮم ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ و ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻨﻪ ﮐـﺮت از اﯾـﻦ ﻣﺰﯾـﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت اﺳﺖ و در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪری ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤـﺪن رﻏﺒـﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وارد آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و در ﻃﺒﺲ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ ﺑﺎز آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در
ﮐﺮت ﻫﺮ ﺗﻮاﻟﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺮ و ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺗﻤﯿﺰی اﺳﺖ .ﭼﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روز و ﺷﺐ از ﻟﮕﻦ ﺗﻮاﻟﺖ آب ﻧﯿﻢﮔﺮم ﻋﺒﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ و آﻧﻘـﺪر
ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع راﯾﺤﻪ ﻣﮑﺮوه از ﺗﻮاﻟﺖ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﯿﺸﻮد.

۱۳۹

٦

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺎرات ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﻋﻮض ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎزل ﺑﺎﺑـﻞ
اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﺎقﻫﺎ را ﺑﺰرگ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را وﺳﯿﻊ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ دارای ﯾﮏ اﻃﺎق ﺣﻤﺎم اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻃﺎق ﺣﻤﺎم دارای ﯾﮏ ﻟﮕـﻦ
ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد وارد آن ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﺘﻬـﺎ و ﺣﻤﺎﻣﻬـﺎی
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮاﻧﮕﺮان اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻬﺮ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﺳـﺮد ﺟـﺎری و
ﺣﻤﺎمﻫﺎی زﯾﺒﺎ دارای آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﺮا ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻮاﻟﺖ ﺗﻤﯿﺰ و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑـﺎ
آب ﺳﺮد و ﮔﺮم اﻧﺴﺎن را زﯾﺒﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
زﻧﻬﺎی ﮐﺮت روزﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ از اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ازاﻟﻪ ﻣﻮ از ﺑﺪن و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و آراﯾﺶ ﺻﻮرت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و آﻧﻘـﺪر در آراﯾـﺶ دﻗـﺖ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻤﻮﻗﻊ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﮐﺴﯽ از اﯾﻨﻤﻮﺿﻮع ﺣﯿﺮت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺒﺎس زﻧﻬﺎ در ﮐـﺮت
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺳﯿﻨﻪ را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺪﺳﺘﻬﺎ و ﺳﯿﻨﻪ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﻨﺪ و ﻣﯿـﻞ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺮدم زﯾﺒﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و زﻧﻬﺎی ﮐﺮت ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ را ﺑﻄﺮزی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آراﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﻣـﺼﺮ
زﻧﻬﺎ ﻣﻮی ﺳﺮ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ اﻧﺪام زﻧﻬﺎی ﮐﺮت ﺳﺮآﻣﺪ زﻧﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪام آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻇﺮاﻓﺖ اﻧﺪام ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺰاﯾﻨﺪ و زﻧﻬﺎی ﮐﺮت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﯽ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﻠﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﺳـﮑﻨﻪ ﮐـﺮت
ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮدﻫﺎی ﮐﺮت ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﻇﺮﯾﻒ دارﻧﺪ وﻟﯽ دارای ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎرﯾﮏﺗـﺮ ﻧـﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎو ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻧﺪام آﻧﻬﺎ ﻗﺸﻨﮓ ﺟﻠـﻮه ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﭼﮑﻤﻪﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارد ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و روی ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻧﻮران را ﻧﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮدﻫﺎی ﮐﺮت ﻣﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ راﺣﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﭼـﻮن ﮐـﺮت ﻣﻮﺟـﻮد
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻨﺎزل ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دارای ﺗﻮاﻟﺖ ﺗﻤﯿﺰ و ﺣﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺮت دﯾﺪم و ﻧﻈﯿﺮ آن در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع آﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﻮازﻧﺪهای آن را ﺑﻨﻮازد ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از آن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﺻﺪاﻫﺎﺋﯽ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗـﺒﻼ روی ﭼﯿﺰﻫـﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪا را ﻣﯿﺘﻮان روی ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑـﻪ از ﺳـﮑﻨﻪ ﮐـﺮت ﺷـﻨﯿﺪم ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ
آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از روی آن ﺑﻨﻮازﻧﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ آﻫﻨﮕﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ آن را ﺑﺪﺳـﺖ
ﺑﯿﺎورد از روی ﻧﻮﺷﺘﻪ آن آﻫﻨﮓ را ﺑﻨﻮازد.
ﻣﻦ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص دارم در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪم ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻫﻨﮓﻫـﺎی ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ را
ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻮﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﮐﺮت ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻋﻮض ﮔﺎوﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻗﺼﻨﺪ و ﻣـﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺎوﻫﺎ از ﻃﺮف ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮت ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از رﻗﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ
و روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آن رﻗﺺ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻧﺮﻗﺼﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاب را ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﻮﻗـﻒ در ﮐـﺮت ﻧﺪﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاط در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﮔﺮدد.
زﻧﻬﺎ در ﮐﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻮاﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪام ﻋﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ زﯾﺒـﺎﺋﯽ
اﻧﺪام ﺧﻮد را ﺑﻨﻈﺮ زﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺷﻐﻠﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﺮد ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ زن
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ زن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻔـﻨﻦ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮔﺎوﻫـﺎ
ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ و اﮔﺮ زن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۴۰
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ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در رﺳﻮم و آداب و روﺣﯿﻪ ﻣﻠﺖ ﮐﺮت ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و آن ﻃﺒﻊ ﻫﻮسﺑﺎز آﻧﻬﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻘﺪری ﻃﺎﻟـﺐ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دو روز دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ﻫﯿﭻ ﺑﺎزرﮔﺎن اﻃﻤﯿﺎن ﻧﺪارد آﻧﭽﻪ اﻣـﺮوز
ﻣﺮدم ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺶﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﮐﺮت ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺘﻢ و در ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﮥ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤـﻮدم
ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪای ﺑﻬﺘﺮ از آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﮐﺮت ﺷﺪم و ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎ و ﻧﻈﯿﻒ آﻧﺮا ﮐـﻪ
دارای ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻮاز ﺑﻮد دﯾﺪم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ در ﻗﺒﺎل آن ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭼﻮن در ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ زﺷﺖ و ﮐﺜﯿﻒ و ﺧﺸﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﺮت ﭘـﺴﺮان و دﺧﺘـﺮان زﯾﺒـﺎ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ اﺣﻀﺎر ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ در ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ آن ﮐﻪ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺟﺎری داﺷﺖ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﺒﺎس را ﻋﻮض ﻧﻤﻮدﯾﻢ وﻣﯿﻨﺎ ﻣﻮﻫـﺎی ﺳـﺮ را
ﻣﺠﻌﺪ ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮای وی ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﻮﺷﻮاره و ﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ از ﺳﻨﮕﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم.
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﯿﻨﻪ وی را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ و دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻨﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﻦ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺑﻨﺪر ﮐﺮت ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﺑﻨﺪری ﺑﻮد و ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻮار آن ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻄﺮف ﺷـﻬﺮ ﮐـﺮت رﻓﺘـﯿﻢ.
ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻘﺪر ﺑﺎغ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺎرات ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﺎﻏﻬﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺨﺖروان را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﻣﺎ وارد ﺑﺎغ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و در ﮐﺮت دﺧﺘﺮان
و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ اﺳﺘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻓﻦ رﻗﺺ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣـﯽآﻣـﻮزد و از ﻣﻨـﺎﻓﻊ
آﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺣﻖ ﺷﺎﮔﺮدش را ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻣﯿﻨﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ وارد ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻘﺪاری ﭘﺎﭘﯿﺮوس )ﮐﺎﻏﺬ دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣـﺼﺮ وارد ﻣﯿـﺸﺪ – ﻣﺘـﺮﺟﻢ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﻬﺎده آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮدا ﻋـﺪهای
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ﭘﯿﺮﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻨﺎ را دﯾﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﺪا رﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﻧﮑـﺮدهای
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﺑﺠﺎی ﺗﻮ ﺷﺎﮔﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ و اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ
ﺗﻮ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ رﻓﺖ و روب ﻧﺸﺪه و ﺷﺎﯾﺪ زن ﻣﻦ آن را وﯾﺮان ﮐﺮده و ﺑﺠﺎی آن ﯾﮏ ﺣﻮض ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در آن ﺣﻮض ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا زن ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد.
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﮔﻔﺖ از ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ زن ﺗﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺪه زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ او ﻫﯿﭻ در ﻓﮑـﺮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺎﻫﯽ
ﻧﺒﻮد.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ او را ﻧﺪﯾﺪهای و اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان ﻧﺰد او ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد وی ﻣﯿﺒﺮدم و ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯿﮑﺮدم ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﮏ ﯾﮏ ﮔﺎو ﺑﺎز ﺟﻮان ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺑﺮﻗﺺ ﮐﺮده ﻧﺰد اوﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮ را ﭘـﯿﺶ او ﺑﺒـﺮم ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .آﯾـﺎ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﺷﻮم و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد او ﺷﻮد.
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﺳﻢ او ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و زﻧﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﺪی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا در ﮐﺮت زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟـﯽ ﺗـﻮ
ﻣﯿﻨﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای و اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺗﻮ وارد ﺷﺪی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﺑﺮﻗﺼﯽ و ﻗﺪری زر و ﺳﯿﻢ
ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺋﯽ.

۱۴۱

۸

ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺺ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدم ﮐﻪ وی ﻧﺠـﺎت
دﻫﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ او ﻧﺒﻮد ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮی دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ اﮔـﺮ
دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺮﻗﺼﯽ و ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮوی.
ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻗﺪری ﺳﯿﻨﻪ او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وﻗﺘـﯽ
ﺗﻮ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻗﺪری ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫـﺎ
ﺑﺮﻗﺼﯽ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ دوﺷﯿﺰه ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﺑـﺮده ﻓﺮوﺷـﯽ
ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﻬﺎی ﺟﻮان را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ دوﺷﯿﺰه ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕـﻮﯾﻢ از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ او ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ وی ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﺮﮔﺮدم وﻟﯽ ﺗـﻮ ﻫﻤـﻪ در
ﻓﮑﺮ ﮔﺎوﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺧﻮد از ﮔﺎو ﺑﺎزی ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺑﺤﺮف ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﯿﻨﺎ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭘﺲ از دﯾﺪن اﺷﮑﻬﺎی او از ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣـﻦ ﯾﻘـﯿﻦ
دارم ﮐﻪ ﺗﻮ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ و دوﺷﯿﺰه ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ و اﮔﺮ وی ﻧﺒﻮد ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺮت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدی.
آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﻓﺰود ﺑﺨﺎﻃﺮم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻧﺰد ﻣﯿﻨﻮس ﺑﺮوم و ﭼﻮن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻗـﺪری دﯾـﺮ ﺷـﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾـﺪ و اﮔـﺮ زن ﻣـﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪام ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﯿﻨﻮس رﻓﺘﻢ و ﭼﻮن ﺟﻮان ﮔﺎو ﺑﺎز ﻧﺰد او ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻮم.
ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل ﻣﯿﻨﻮس ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم ﺳﺮی ﺑﻪ ﮔﺎوﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ زد زﯾﺮا ﻓﺮدا ﯾﮑﯽ از ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﻦ ﮐـﻪ
ﻫﻨﻮز در ﺑﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده وارد ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻗﺼﺪ داری ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯿﻨﻮس ﺑﺮوی ﻣﻦ و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑĤﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺧـﻮاﻫﻢ دﯾـﺪ و
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ را ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﻣﻨﺰل ﻣﯿﻨﻮس زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ﻣﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺖروان ﺑﺨﺎﻧﻪ او رﻓﺘـﯿﻢ و ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ وارد ﻣﻨـﺰل
ﻣﯿﻨﻮس ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﮐﺎخ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻨـﻮس ﭘﺎدﺷـﺎه ﮐـﺮت ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ
ﻃﻮری ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼﻣﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ راه ﻣﯿﺮوم.
در آﻧﺠﺎ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﺮت ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﻨﻮس اﺳﺖ و آﻧﻘﺪر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﯿﻨﻮس در ﮐﺮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﻀﯽ از
ﻣﺮدم ﮐﺮت ﺑﯿﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﻨﻮس ﭼﻨﺪم اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺗﺎﻻری ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮس در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ در آن ﺗﺎﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﻮری ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮدﻫﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ زﯾﺒﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﻮدﻧـﺪ و زﻧﻬـﺎ
در زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﺧﻮش ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺮا ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮد و زﻧﻬﺎ وی را در آﻏﻮش ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮدﻫﺎ از دﯾﺪارش اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﻏﯿﺒﺖ وی ﺣﯿﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﺟﻠﻮ ﻋﺪهای زﯾﺎد از ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﻨﻮس رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻣﯿﻨﻮس ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻋـﺪهای ﮐـﻪ اﻃـﺮاﻓﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و او ﻫﻢ از دﯾﺪار ﻣﯿﻨﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻣﯿﻨﻮس داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن دﺧﺘـﺮ
ﺟﻮان را ﻧﺠﺎت دادهام ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺼﺮی از ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺨﺪای ﻣﺎ ﮐﺮدی زﯾﺮا دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮود ﺑﺎو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪی و ﻣﯿﻨﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ وارد ﻣﻨﺰل ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺮا از ﺗﺎﻻر ﻣﯿﻨﻮس ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ اﻃﺎقﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎخ را ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ و در ﻫﺮ اﻃﺎق از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﯿﺰﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻫﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪه دﺧﺘﺮ ﺟﻮان اﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ از ﻏﯿﺒـﺖ
ﻣﺘﻤﺎدی او ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﯿﻨﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫـﯿﭽﮑﺲ از ﻏﯿﺒـﺖ ﻃـﻮﻻﻧﯽ دﯾﮕـﺮی اﺑـﺮاز ﺣﯿـﺮت
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮگ اﺷﺨﺎص اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻣﯿﻤﯿﺮد ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﺎدی از او ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺑـﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس وﻗﺘﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺴﯽ ﺳﺮاغ او را ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻣﺮده و ﻟـﺬا
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ﭼﻮن ﺑﯿﺎد آوردن اﺷﺨﺎص ﺑﻮﯾﮋه آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪوه ﻣﯿﺸﻮد و در اﯾﻦ ﮐـﺸﻮر ﮐـﺴﯽ
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻧﺪوه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻨﺎ اﻃﺎق ﻫﺎی ﮐﺎخ را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮا ﺑﺎﻃﺎﻗﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی اﻃﺎﻗﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎ در آن ﻣﯿﭽﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻏﻬﺎی زﯾﺘﻮن و ﮐﺸﺖزارﻫﺎ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ اﻃﺎق ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ در اﯾﻦ اﻃﺎق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدی؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺮت ﺑﻮدی؟
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ و اﯾﻦ اﻟﺒﺴﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﻮﺷﻢ زﯾﺮا از ﻣﺪ اﻓﺘﺎده و در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻟﺒﺎس زود از ﻣﺪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﺗﻮ زﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳـﺖ.
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ اﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﻨﻮس ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻤﻦ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺮت ﻫﺴﺘﯽ؟ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻻزم ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺮت ﻫﺴﺘﻢ.
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در ﺗﺎﻻر ﻣﯿﻨﻮس اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﻣـﺮدم در آﻧﺠـﺎ ﻃـﻮری
رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮت آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد.
و ﻧﯿﺰ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﺮا از روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ زر و ﺳﯿﻢ در او اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑـﺎو ﻫﺪﯾـﻪ
ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺸﺪ .زﯾﺮا ﻣﯿﻨﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻮی ﻣﯿـﺪادم در ﻧﻈـﺮش
ﺟﻠﻮهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮت ﻫﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﯽ و آﯾﺎ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮای زﻧـﯽ ﮐـﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺮت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﻗﺼﯿﺪن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن اﮔـﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـĤن
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻟﺬا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو
اﻓﺘﺨﺎرات اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﯿﻨﺎ از ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻄﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎو ﺑﺎزی رﻓﺘﯿﻢ.
در ﺷﻬﺮ ﮐﺮت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎو ﺑﺎزی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﮔﺎو ﺑﺎزی و اﺻﻄﺒﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮔﺎوﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﮐﻨﺎر اﺻﻄﺒﻞﻫﺎ ﻣﺮاﺗﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﻧﺮده ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺳﺮد ﻣﯿﺸﻮد ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﺎﺻﻄﺒﻞﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺎوﻫﺎ در ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﮔﺎوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﮔﺎو ﺑﺎزی ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺎن رﻗﺎص ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﺻﻄﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎو ﺑﺎزی رﺳﯿﺪﯾﻢ اﺳﺘﺎد ﻣﯿﻨﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و از دﯾﺪن ﻣﻦ در آن ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻧﻤﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺎوﻫﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ رﻗﺎﺻﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از دﯾﺪار ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺴﺮور ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻏﯿﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ وی ﺣﯿﺮت ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺬای ﮔﺎوﻫﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑĤﻧﻬﺎ داد ﺗﺎ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﻣﻮی آﻧﻬﺎ درﺧﺸﻨﺪه ﺷﻮد و زﯾﺎدﺗﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻦ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺎو ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ دوره ﻋﻠﻮم ﭘـﺪران ﺑـﻪ
ﭘﺴﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪه و ﭘﺴﺮان ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺎﻓﺰودﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺰد ﮐـﺎﻫﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ و
ﺗﻘﺮب داﺷﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎدش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻓﺮدا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﺑﺮﻗﺼﺪ و ﯾﮏ ﮔﺎو ﻧﺮ را ﻫﻢ

۱۴۳

۱۰

ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯿﻨﺎ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را روز ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯿﻨﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﮔﺎو ﺑﺎز ﺑﻮد رﻓﺘـﯿﻢ .وﻗﺘـﯽ وارد اﻃـﺎق ﮐـﺎﻫﻦ
ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻃﺎق ﺑﺪواٌ او را ﻧﺪﯾﺪم و آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺳـﺮش ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺎو و زرد رﻧـﮓ ﺑـﻮد.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺳﺮ ﻓﺮود آورد و ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺎو ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪم ﺳـﺮ و
ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﺑﻮد ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺧﻮب داﺷﺖ ﻣﻦ از ﻗﯿﺎﻓﻪ او وﺣﺸﺖ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺛـﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ زﻧﻨﺪه در ﻗﯿﺎﻓﻪ وی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﻣﺪﺗﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﮑﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑـﺰرگ
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻃﻼع دارم و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﯿﻨﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪی ﮐﻪ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣـﻦ
دﺳﺘﻮر دادهام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﻣﯿﻨﺎ را ﻧﺠﺎت دادم و ﻧﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺮت آﻣﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از آﻣﺪن ﺑﺎﯾﻦ ﺟـﺎ ﮐـﺴﺐ
ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ آﻣـﻮﺧﺘﻢ و اﯾﻨـﮏ ﺑـﻪ
ﮐﺮت آﻣﺪهام ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﯿﺪهام و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺧﺪای ﺑﺰرگ دارﯾﺪ ﮐﻪ دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﭘﺴﺮان ﺟـﻮان را
دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪاﯾﺎن ﺳـﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑـﻞ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺑﻨﺪری ﻣﻌﺎﺑـﺪی
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻌﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای آﻣﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﻣﺼﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ.
وﻟﯽ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺎ را ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ او ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺟـﺰو
ﻣﺮﯾﺪان ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻦ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ وی را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ او را دﯾﺪه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﺪای ﺑـﺰرگ ﻣـﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﺖ ﮐﺮت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺨﺪای ﺑﺰرگ اوﺳﺖ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮدم از ﺳﮑﻨﮥ آﻧﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻬﺎ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑـﯽ از
آن دو ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎران دﯾﮕﺮی را ﺑﺎرور و دارای ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻄﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﺑﮕﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻠﺖ ﮐﺮت درﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻗﺪرت و ﺳـﻌﺎدت ﺧـﻮد را از درﯾﺎﭘﯿﻤـﺎﺋﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را از درﯾﺎﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﯾـﻢ وﻟـﯽ
ﺧﺪای ﻣﺎ درﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺧﺪای درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪان ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﻠﺖ ﮐﺮت ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠـﻞ
دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮده را ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺪاﯾﺎن را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﭼﻮب ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﻠﺖ ﮐﺮت ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻏﺎر ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ داﻻنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ دارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﻣـﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺎر ﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
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وﻟﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻤﺴﮑﻦ او ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﭼﺮا ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﮔﺎو اﺳﺖ آن ﺧﺪا ﮔﺎو ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﭼﯿـﺴﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت دارد و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺴﮑﻦ او ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻨﻤﻮﺿﻮع ﻧﺎﺷﯽ از ﺣـﺪ اﻋـﻼی
ﺳﻌﺎدت و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻌﺎدت و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻧﺰد او ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﯽ
وی را دﯾﺪﻧﺪ ﻃﻮری ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻻم و زﺣﻤﺎت اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﻨﺎ آﯾﺎ ﺗﻮ آرزو ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰل ﺧﺪا ﺑﺮوی و ﺑﻘﯿـﻪ ﻋﻤـﺮ را در آن ﺟـﺎ
ﺑﺎﺷﯽ؟
ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪاد و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﻧﺪارم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﻢ؟
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد و در آن ﺷﺐ ﻣﯿﻨﺎ وارد ﻣﻨـﺰل ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮود ﭼﻄﻮر؟
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﺟﻮان ﯾﺎ دوﺷﯿﺰهای ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻓﺘﻦ ﺑﻤﻨﺰل ﺧﺪا ﻧﺸﻮد و ﻣﯿﻨـﺎ ﻫـﻢ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺎ رﻗﺼﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ وارد ﻣﻨﺰل ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﮔﺎو را روی ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺑﻤﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﯿﻨﺎ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ
و از اﻃﺎق او ﺧﺎرج ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﯿﻨﺎ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﻓﺮدا روز رﻗﺺ اﺳﺖ ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎو ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻢ و
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﻤﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم.
دﯾﺪم ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻤﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺸﺎط آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...ارﺑﺎب ﻣﻦ ...اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب و ﻣﺮﮐﺰ ﺳـﻌﺎدت اﺳـﺖ
)ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ در اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎم ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
در اﯾﻦ ﺟﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ارزان و ﻓﺮاوان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ارﺑﺎب ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺧﺎدم ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ و از او ﻧﻤﯿﭙﺮﺳﺪ ﭼﻘﺪر زر و ﺳﯿﻢ از وی
ﺑﺴﺮﻗﺖ ﺑﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ارﺑﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد و او را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻧﺪ ﺧﺎدم ﯾﮏ روز ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و روز
دﯾﮕﺮ ﺑﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ارﺑﺎب ﮔﻨﺎه او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﻮداﮔﺮان اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﺳﻮداﮔﺮ ازﻣﯿﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺼﺮی را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﺪ اﯾﻨﺎن ﺳﻮداﮔﺮان ازﻣﯿﺮی را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در ﻋﻮض در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ را در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣـﺪﺗﯽ در آن روﻏـﻦ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻣـﺎﻫﯽ
ﺑﻘﺪری ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ )ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎردﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻫﻨﻮز اﯾﻦ رﺳﻢ در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ درب اﻃﺎق را ﺑﺴﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ در ﺻﺪای او را ﻧﻤﯿﺸﻨﻮد ﮔﻔـﺖ :ارﺑـﺎب
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده زﯾﺮا ﻣﻦ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﺑﻨﺪری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪای ﮐـﺮت ﻣـﺮده و
ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺮف را ﺑﺰﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻼﺣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را زده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺮت ﺑﺪرﯾﺎ و در ﮐﺎم
اﺧﺘﻮﭘﻮطﻫﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ )اﺧﺘﻮﭘﻮط ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺨﻮف درﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ﻫﺸﺖ ﭘﺎ را دارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭼﻮن ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺳﻌﺎدت آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪای آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﻤﯿﺮد ﻣﻠﺖ ﮐـﺮت ﻗـﺪرت و
ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

۱۴۵

۱۲

وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد اﻣﯿﺪی در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪای ﻣﻠﺖ ﮐﺮت ﺑﻄﻮری ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ
ﻣﺮده و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ )زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر را از ﻣﻠﺖﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارﻧﺪ آﻧﻬﺎ از ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ( ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻨﺎ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

۱۴۶

۱۳

فصل بیست و سوم
در میدان گاو بازی کرت
روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﮔﺎو ﺑﺎزی ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ ﻣﺮا در ﻧﻘﻄﻪای ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﮔﺎوﻫﺎیﻧﺮ را ﯾﮑﺎﯾﮏ وارد ﻣﯿﺪان ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺶ از ده ﺻﻒ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ وﺟﻮد دارد ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ.
زﯾﺮا ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﺷﻮد.
رﻗﺺ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﻮد وﻟﯽ از ﻫﻤﻪ دﺷﻮارﺗﺮ رﻗﺼﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ رﻗﺎص ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از وﺳﻂ دو
ﺷﺎخ ﮔﺎو ﺟﺴﺘﻦ ﮐﻨﺪ و روی ﭘﺸﺖ او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﻣﯿﻨﺎ اﯾﻦ رﻗﺺ را اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﮐﺮت راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺎوﻫﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان
ﻣﺰﯾﺖ دارﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺎوﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮم.
ﻣﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﻧﺮ رﻗﺼﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪواٌ از رﻗﺺ او ﺗﺮﺳﯿﺪم زﯾﺮا ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺎخ ﮔﺎو ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻘﺘـﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﻻﮐﯽ او را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﻀﻼﺗﺶ در ﻓﺮﻣﺎن وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﺣﺸﺘﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای
او ﺷﺎدی ﮐﺮدم.
در ﮐﺮت ﻣﺮدﻫﺎی ﺟﻮان و دﺧﺘﺮان ﻋﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺪری ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻟﺒﺎس در ﺑـﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﭼﻮن ﻟﺒﺎس وﻟﻮ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻌﻀﻼت ﺑﺪن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪهای از دﺧﺘﺮان ﺟﻮان دارای اﻧﺪام زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ اﻧﺪام ﻣﯿﻨﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻗﺸﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽدﯾﺪم وﻟﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﯿﻨﺎ ﻋﻘﯿﺪه داﺷـﺖ
ﮐﻪ ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﺘﯽ از ﮐﺮت دور ﺑﻮده ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮده و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻗﺼﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ رﻗﺺ ﻣﯿﻨﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روﻏﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﯾﮏ
داﯾﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻢ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻟـﺬا
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ وﻟﯽ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﺮوم ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮم ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ
ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و از ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺷﺐ اوﻗـﺎت ﺧـﻮد را ﺻـﺮف دﯾـﺪن
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﮐﺮت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﻪ
ﺟﺰو دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﻒ ﺧﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوم و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و ﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻧﺪاﻣﯽ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ دارﻧﺪ و ﻓﺮﺑﻬﯽ اﻧﺪام آﻧﻬﺎ ﺟﺒﺮان آن ﻧﻘﺺ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎزوی ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮوی و ﻻاﻗﻞ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮم و آﻧﻮﻗﺖ آزادی ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻧﺰد دﺧﺘﺮان ﺑﺮوی و ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺗﻔـﺮﯾﺢ
ﮐﻨﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮ زﺑﺎن آوردم وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﻢ و اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﺑﻨـﺪری
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮم زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از اﺗﺒﺎع ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪاوای ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻨﺪری ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و وارد ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻣـﺎه در
آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ آﻧﻮﻗﺖ از ﺗﻤﺎم ﺣﻮزۀ ﺑﻨﺪری ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آواز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ زﯾﺮا در ﺑﻨﺪر ﮐﺮت ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺟـﻮد دارد
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و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮت ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻫﺮ ﺷﺐ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯿﮕﺬارﻧﻨﺪ و ﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﮔﻮﺋﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و در ﺟﻬﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در آن اﻧﺪوه و رﻧﺞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻦ در اﻃﺎق ﺧﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮاغ ﺑﯿﻔﺮوزم در ﻧﻮر ﻣﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﮐﺎﭘﺘﺎ در اﻃﺎق ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺠﺎور اﻃﺎق ﻣﻦ دراز ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﯾﮏ وﻗﺖ زﻧﯽ ﺟﻮان وارد اﻃﺎﻗﻢ ﺷﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...آﯾـﺎ
ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ...ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺘﻢ وی ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﻮر ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ را
ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ...ﻧﻪ ...ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺪارم و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎ ﺑـﺎ آن ﮐـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﺨﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ از روی ﺗﻌﻤﺪ ﺧﻮد را دﭼﺎر اﻧﺪوه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﮐـﺮت زن را
ﺑﺮای ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪ و ﻣﺮد را ﺑﺮای زن و ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ﯾـﮏ ﭘﺰﺷـﮏ
ﻣﺼﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬار زﯾﺮا ﺣﺎل ﺗﻔﺮﯾﺢ را ﻧﺪارم .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ دارای ﻧـﺸﺎط ﻧﯿـﺴﺘﯽ ﺑـﺮای آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدهای .ﮔﻔﺘﻢ از اﻃﺎق ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺮو و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺻﺪا ﻧﮑﺮدهام اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﺎ.
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼـﻪ اﻣﯿـﺪی زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺎه دوﺧﺘﻪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺸﺪم او را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻢ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮود و دوﺷﯿﺰﮔﯽ را ﺑﺎو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺷﺨﺼﯽ در اﻃﺎق اﺳﺖ و از او ﺑﻮی ﻋﻄﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺪان ﮔﺎو ﺑـﺎزی اﺳﺘـﺸﻤﺎم ﮐـﺮدم
ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی .ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ آﻫـﺴﺘﻪ ﺣـﺮف
ﺑﺰن زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ ﺻﺪای ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهام ﮐﻪ از ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮد در
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎو ﺑﺎزی ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪهام.
ﻣﻦ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺎو ﺑـﺎزی از ﺗﺨـﺖ ﺧـﻮاب در
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎو ﺑﺎزی ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﺧﻮدم درﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺧـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ ﮐـﺮدم ﻣـﺮا ﺑﺎﯾﻨﺠـﺎ
ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ داری ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺮوم .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻧـﺰد
ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ و ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮم و داروﻫﺎی ﺗﻮ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺧﻨﺪهدار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳـﺮش را
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ از ﺑﻮی ﮔﺎوﻫﺎ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺎو ﺑﺎزی و ﺻﺪای ﻏﺮﯾﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻟﺬت ﻧﻤﯿﺒﺮم .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮم و ﺻـﺤﺒﺖﻫـﺎﺋﯽ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﻃﺮاف ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﮔﻮﺷﻢ ﭼﻮن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﯽﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎزیﻫﺎی دوﺳـﺘﺎﻧﻢ
ﺳﺒﺐ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺮا از ﺑﺪﻧﻢ ﺧﺎرج ﮐﺮده ﻋﻘﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را دﯾـﺪم در
ﻣﻦ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ زﻧﻬﺎی ﻓﺮﺑﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری و ﻣﻦ ﻓﺮﺑﻪ ﻧﯿـﺴﺘﻢ ﻣﻌﻬـﺬا
دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﯿﺮی .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ در ﺟﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﺎده ﺑﻮدم و ﻫﯿﭻ زن را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی زﻧـﯽ
ﺣﺮﯾﺺ و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻢ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ .از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﯿﭻ زن اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﮑﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮت
زﻧﻬﺎ در دﻟﻢ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی ﺟﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮا دﯾﺪم و ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﻮ ﭘﯽ ﺑﺮدم
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و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﻧﺪاری درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن زﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ آﻧﻬـﺎ را
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﻢ و زر ﺧﻮاﻫﺮ آن ﻣﺮد ﺷﻮد.
آﻧﻮﻗﺖ در روح ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ و ﻓﻘﺮاء ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﮐﻨﻢ و
دﻧﺪان ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ درد دﻧﺪان را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺰدم را ﺑﺪﻫﯿﺪ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎل دﻧﯿـﺎ
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎء ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﺷﻢ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮی و ﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﺮوی ﻫﻢ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪهام و ﻫﻢ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ.
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺗﻮ روح ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻼغ ﺳﯿﺎه در ﯾﮏ ﺻﺤﺮای ﻟﻢﯾﺰرع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮﯾﻦ اﻧﺪوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻣﯿﻨﺎ در ﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آن ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻄﻮط دﯾﮕﺮ آب
دارﻧﺪ و آب آﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻂ ﺑﻮن ﻫﯿﭻ ﺳﺪ و دﯾﻮار ﮐﻪ ﺟﻠـﻮی آن ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل اراﺿﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺼﺮ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﮔﺮ آز و ﺷﺮه ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ ﺑﮕﺬارد آﻧﻘﺪر ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﺰارع ﻣﺼﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻣـﺮدم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ ﻏﺬا را ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رود ﻧﯿﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ و
در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻮش ﺑﺼﺪای ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﻬﺎ ﮐﻪ در ﻧﯿﺰارﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و زورق ﺧﺪای آﻣﻮن را )ﻣﻘـﺼﻮد ﺧﻮرﺷـﯿﺪ
اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎدی از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ .ﻣﯿﻨﺎ ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺪون اﻧﺪوه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ و وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮐﻮزه را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻮﯾﻢ و آﻧﻮﻗﺖ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﻣـﺎ
ﺟﻨﺎزه ﻣﻦ و ﺗﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﺼﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮوم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻌﺪ از رﻗﺺ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮔﺮدم و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐـﻪ از
ورود ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮم و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮو در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺴﯽ از ﻓﺮدا اﻃﻼع ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ از ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﺪی و دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدی ﻃﻮری اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ .وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻣﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪهام ﮐـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد
ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺗﺮا از آن ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻢ وﻟﻮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻤﯿﺮم.
ﻣﯿﻨﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﻫﺎن ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و وﺣﺸﺖزده اﻃﺮاف را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را دور ﮐﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺪا ﺗﺎرﯾـﮏ
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺘﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮت ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣـﺮد.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﯽرﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺮا ﺑﺰور در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯿﺪارد و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎﺷﻢ آزادم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدم و اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﺋﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ
ﮐﺮت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و در زﯾﺘﻮن روﻏـﻦ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽآﯾـﺪ و
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ از ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻣﻪﻫﺎی ﻏﻠﯿﻆ درﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﻏﺮق ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﮏﺑﺨﺖ و ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد و اﮔـﺮ ﺑﺪاﻧـﺪ
ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ دارم ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯿﻨﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻃﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﻃـﻮری
دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺎو ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯿﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ اﻓـﺴﺎﻧﻪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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ﻣﻦ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﯿﻨﺎ ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﻧﻤﯿﮑـﺮد و ﻣﯿﮕﺮﯾـﺴﺖ و ﻣـﯽﮔﻔـﺖ
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ داری و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﻣﻨﺰل ﺧﺪا ﺷﺪم از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺗﻮ درﯾﻎ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ داری ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎن.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ زن او را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻟﺬت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑـﺮای ﻣـﻦ
ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﮐﻨـﯽ روﺑـﺎن زرﯾـﻦ
ﮔﯿﺴﻮان ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ راﺿﯽ ﺷﻮم.
ﻣﯿﻨﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺤﺮف را ﺷﻨﯿﺪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻻﻏﺮ ﻫـﺴﺘﻢ ﺗـﻮ ﺧﻮاﻫـﺎن ﻣـﻦ ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﯽ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﻣﻦ در اﻧﺪک ﻣﺪت ﺧﻮد را ﻃﻮری ﻓﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻣﻦ ﺑـﻪ وﺣـﺸﺖ
ﺑﯿﻔﺘﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻫﯿﭻ زن در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﺪر ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺮﯾﺢ دارای
ﻟﺬت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺮت ﻫﺮدوی ﻣﺎ ﺑﺸﻮد .ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ آن ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔـﺘﻢ
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ و آن را ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮ و زن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﮔﺮﭼﻪ دراﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﯿـﺴﺖ
ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ را در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ رﺳﻮم ﻣﺼﺮ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﺰن و ﻣﺮد ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج ﮐﻮزهای را ﺷﮑـﺴﺘﻨﺪ زن
و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﻨﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﯿﺎور ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻦ از اﻃﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏـﻼم
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﯿﺪار ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﯿﺎورد وﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭘﺸﺖ درب اﻃﺎق ﻣـﻦ ﻧﺸـﺴﺘﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ،ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﮕﺮی ﻧﺎزک دارم و وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﺪﺧﺘﺮ ﻻﻏـﺮ اﻧـﺪام ﺑـﺎ ﺗـﻮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎو ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪم.
ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم و ﯾﮏ ﻟﮕﺪ ﺑﺎو زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻃﺎق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪی؟ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻄﻮر دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ را اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ اﻣﺸﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻄﻮری ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮت دارد ﺑﺎﯾـﺪ
وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮﯾﺰد .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ درب اﻃﺎق ﺗﻮ ﻧﻨـﺸﯿﻨﻢ آﻧﻬـﺎ در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑĤﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﻟﺬا ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .و ﺑﻌـﺪ
از ﺟﻠﻮس در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻨﯿﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺷﻨﯿﺪم و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و راﺳـﺖ
ﺑﻮد ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪم ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزک اﺳﺖ و زود ﺑﮕﺮﯾﻪ در ﻣﯽآﯾﻢ.
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﺸﻢ ﻧﮑﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮو و ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﯿﺎور.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻓﻊاﻟﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﻮزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ،آﯾﺎ ﮐﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ؟ رﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑـﺪون رﻧـﮓ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻮزه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زود ﺑﺮوی و ﮐﻮزه را ﺑﯿﺎوری وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺗﻮ
را وادار ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﮐﻨﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻮزه ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮوم و ﮐﻮزه را ﺑﯿﺎورم و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮف زدم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﺑـﺮای
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
زﯾﺮا ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻮزه ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑĤن ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺎﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﭼﻮن اﺻﺮار داری
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﮐﻮزهای ﻣﯽآورم زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺗﻮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﮐﺎﭘﺘﺎ رﻓﺖ و ﮐﻮزهای را ﮐـﻪ
ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺪاد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺎﻫﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آورد و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ و ﻣﯿﻨﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ ﮐﻮزه را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و
آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎﺗﻔﺎق زﻣﯿﻦ زدﯾﻢ و ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮزه ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺎی ﻣﯿﻨﺎ را روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺜـﻞ
ارﺑﺎﺑﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﺋﯽ.
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ﻟﯿﮑﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺸﻢ آب ﺟﻮش ﺑﻄﺮف ﻣﻦ ﻧﭙﺎﺷﯽ و ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﭙﻮﺷﯽ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﻏﻀﺐ ﻟﮕﺪ ﺑـﺮ
ﻓﺮق ﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮم ﻧﺸﮑﻨﺪ و ورم ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﻧﯿﺰ وﻓﺎدار ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻻﻏﺮ ﻫﺴﺘﯽ
ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهام و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارﺑﺎﺑﻢ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣـﻦ ﺑﺠـﺎی ارﺑـﺎﺑﻢ ﺑـﻮدم ﻫﺮﮔـﺰ
دﺧﺘﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻏﺮ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﻟﯿﮑﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪی ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘـﻮ ﻗـﻮل
ﻣﯿﺪﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ارﺑﺎﺑﻢ ﮐﻢ ﻣﯽدزدم از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﻢ دزدﯾﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﻃﻮری دﭼﺎر ﺗﺎﺛﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و ﻣﯿﻨﺎ ﻗﺪری ﺑﺎ دﺳﺖ روی ﺳﺮ و ﮔﺮدن وی ﻣﺎﻟﯿـﺪ و ﮔﻔـﺖ ﮔﺮﯾـﻪ
ﻧﮑﻦ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮزه را ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮد و ﺑﺮود.
آن ﺷﺐ ﻣﻦ و ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﺧﻮاﻫﺮ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨـﺪ از وی
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻣﻦ از ﻟﺬت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻢ.
روز ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻧﺮ رﻗﺼﯿﺪ و واﻗﻌﻪای ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮای او اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد وﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل رﻗـﺺ
ﺑﻮد و روی ﮔﺎو ﭘﺮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺣﯿﻮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﻓﺘﺎد و ﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺧﻮد وی را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺎدی اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺪوه و ﮔﺎوﻧﺮ
را از آن ﺟﻮان دور ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم اﻃﺮاف ﻻﺷﻪ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﻧﻬﺎ دﺳﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺟﻮان رﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧـﺪ و ﻣـﯽﺷـﻨﯿﺪم ﮐـﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻣﺮدﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ ﺑﻄـﺮف
ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و آن ﺷﺐ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺑﻨﺪر و ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺶ از ﺷﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﺑﻮد زﯾﺮا زﻧﺎن و ﺷﻮﻫﺮان دور از ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫـﺎ و
زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ در ﮐﺮت ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺖ ﮔـﺎو ﺑـﺎزی آن روز و
ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎوﺑﺎزان ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن زن و ﻣﺮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺐ ﯾﮏ دوﺷﯿﺰه ﺟﻮان ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﺮود ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮان در آن ﺷﺐ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ در آن ﺷﺐ ﺳﻮار ﺑﺮ اراﺑﻪای ﺑﺮﻧﮓ زرد ﺑﻄﺮف ﺧﺎﻧـﻪ
ﺧﺪا ﻣﯿﺮود و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان ﯾﺎ ﭘﯿﺎده وی را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در راه ﺧﻨﺪه و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮوم از ﺻﺒﺢ آن روز ﺗﺨﺖرواﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮده ﺑـﻮدم و ﮐﺎﭘﺘـﺎ ﻫـﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺖ
ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در راه ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧـﺪا ﻫﻤـﻪ ﺷـﺎدﻣﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻏﯿـﺮ از ﻣـﻦ زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻨﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ در ﻧﻮر ﻣﺎه دﻗﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳـﺖ .و
ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ از درﻫﺎی آن را ﻧﻤﯽدﯾﺪم .دو درب ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ درﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﻣﯿﻨﺎ را وارد ﻣﻌﺒﺪی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒـﺪ ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﺤـﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻨﺎ وارد ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﻟﺒﺎس ﻧﺪارد و ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش را ﺑﺎ ﭼﻨﺒﺮی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺜﻞ ﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ از دور ﺑﻤﻦ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺒﺎری و ﺑﺮای دﻟﺪاری ﻣﻦ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﻧﯿـﺴﺖ ﺗـﺎ
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻣﯿﻨﺎ از ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺎو را روی ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﻬﺎده و ﺻﻮرت
وی دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ آوﯾﺨﺘﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯿﻨﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در وﺳﻂ ﺳﮑﻮت ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ و ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺪرب ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ آن در را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زور ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد
ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درب دوم را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺸﻌﻠﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﻨﺎ داد و آﻧﮕﺎه ﻣﯿﻨﺎ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ وارد
ﯾﮏ دﻫﻠﯿﺰ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻫﺮ دو در را ﺑﺮوی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻣﻨﻈﺮه و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﯿﻨﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻘﺪری ﻏﻢآور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ و روی ﻋﻠﻒﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد زاﻧﻮ زدم و ﺻﻮرت را ﺑﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎ ﻧﻬﺎدم و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻤﻦ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑـﺎ
ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ وی را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ.
ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ وی را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ درﻫـﺎی
ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺮوی او ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺪﯾﺪن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎﺷﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ روی ﻋﻠﻒﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ زﯾﺮا وی ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻨﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
وﻟﯽ دوﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ وی آﻣﺪه ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮده ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﻮن ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻮزهﻫﺎ را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺳﺮﻫﺎ ﮔﺮم ﺷﺪ زن و ﻣﺮد ﻋﺮﯾـﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ و
در ﻧﻮر ﻣﺎه و روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻗﺺ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ و اﻋـﻀﺎﺋﯽ را ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﻮﺷـﯿﺪه
داﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﮐـﻮزه آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﮐـﺮد و ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﮐﻮزه را از ﺗﺨﺖروان آورده ،زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧـﺪا و ﻣﻌﺒـﺪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐـﻮزه آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و
ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا از ﺷﻬﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده در ﺗﺨﺖروان ﻧﻬﺎده ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮزه را آورد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﺪازه ﺗﻮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ
دﺧﺘﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن از ﻣﻦ و ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار وی ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و ﻏﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﮕﺎن اﻃﺮاف ﻣﻦ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ از ﻧﻮﺷـﯿﺪن ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺪری ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای او ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﮥ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﻣﺎه درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ و زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﮕﺮان ﺷﺮم ﮐﻨﻨـﺪ از ﻣـﺸﻌﻠﻬﺎ دور ﻣﯿـﺸﺪﻧﺪ و ﻗـﺪری
دورﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻨﻮز زﯾﺎد ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪهام ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻣـﺴﺘﯽ ﭼﯿﺰﻫـﺎی
ﻣﻮﻫﻮم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ؟ ﻏﻼﻣﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﻧﻤﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﻤﺮ داﺷﺖ و دو ﺷﺎخ از ﺳﺮش روﺋﯿﺪه
ﺑﻮد و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﯿﻨﺎ وارد ﻣﻨﺰل ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﻧﮕﺸﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ در ﺧـﻮر
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺼﯿﺪن اﺳﺖ .از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾـﺎ ﺗـﻮ
ﯾﻘﯿﻦ داری ﮐﻪ او از درب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدی و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮدی و ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺘﯽ ﻣـﻦ ﯾـﮏ
ﻟﺤﻈﻪ از درب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد .وﻟﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﺪم ﮐـﻪ ﺷـﺎﺧﻬﺎی
زرد رﻧﮓ اﯾﻨﻤﺮد در روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ و ﭼﻮن درب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻻﺑﺪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺪا ﻏﯿـﺮ از درﻫـﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ راﻫﯽ دﯾﮕﺮ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻄﺮف ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ رﻓﺘﻢ و دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻃﻮری ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﮔﺎو را از روی ﺻﻮرت و ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺮت ﺑﻮدی و در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺺ و ﺷـﺎدی
ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﻣﯽﮐﺮدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ﻣﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺑﺎﻻی ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺪﻫﺎن اﺧﺘﻮﭘﻮطﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧـﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﯾﮑﻤﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﯽ و از رﺳﻮم اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼع ﻧﺪاری از ﻣﺠﺎزات ﺗﻮ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﻤﻦ ﺟﻮاب ﺑـﺪه
ﮐﻪ او را ﮐﺠﺎ ﺑﺮدی؟
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ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎ را وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﺮدم و او را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ آن ﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در رﻗـﺺ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﻨﻢ
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﭼﮑﺎر داری؟ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺮاغ او را ﻣﯿﮕﯿﺮی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ زﺣﻤﺖ ﺗﻮ را از ﻟﺤﺎظ آوردن ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺟﺒﺮان ﮐﺮده
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺧﺎرج ﺷﺪی وﻟﯽ ﻣﯿﻨﺎ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از راﻫﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪی ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ اﯾﻤﺮد ﻣﺼﺮی ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯽ و در ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺘـﻮ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺎم اﺧﺘﻮﭘﻮط ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آﻣﺪم و ﮔﻔـﺘﻢ اﯾﻨﮑـﺎر ﺑﻤـﻦ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ از وی ﺟﺪا ﺷﺪی و در ﮐﺠﺎ او را رﻫﺎ ﮐﺮدی و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدی .وﻟﯽ در
اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﮐﺎﭘﺘﺎ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و از ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ دور ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻤﺮد ﺷﺎﺧﺪار وﺳﻂ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زن و ﻣﺮد ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﺳﭙﺲ در ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻫـﻢ ﻣﺜـﻞ اﯾﻨﻬـﺎ ﺑـﺮﻗﺺ و
ﺷﺎدی ﮐﻦ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرد ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان وارد اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ ﺷﻮ و ﮐﺎری ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ ﺗـﻮ ﺑﺮاﺳـﺘﯽ ﺷـﺎدﻣﺎن
ﻫﺴﺘﯽ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺪروغ ﺧﻮد را ﺷﺎدﻣﺎن ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ و ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﻤﺮد ﺑﻤـﻦ
ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻮی رﺳﯿﺪ ﻣﻦ او را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﮐﺎرد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫـﺎﺗﯽ ﺑﺪﺳـﺖ
آوردم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرد ﺑﻘﺪری ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وارد ﺑﺪن ﮐﺴﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﺮو ﻣﯿﺮود.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش ...ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش ...ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻗﺪری آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻨﻮش زﯾﺮا ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺟﻐﺪ
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮق ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ و ﻗﺪری ﺑﻨﻮﺷﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
از ﭼﻪ راه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا راه ﺧﺮوج اﯾﻨﻤﺮد ﺷﺎﺧﺪار را ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮا از ﺟﺮﮔﻪ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎی رﻗﺎص ﺧﺎرج ﮐـﺮد و روی
ﻋﻠﻒﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻗﺪری ﺷﺮاب ﺑﻤﻦ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧـﻮاب
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮد درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﻢ در ﺷﺮاب ﻣﻦ ﺗﺮﯾﺎک رﯾﺨﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎم واﻗﻌﻪ ﺑﺎﺑﻞ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﮔﺮ در آن ﺷﺐ ﮐﺎﭘﺘﺎ در آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﺎک ﻧﻤﯿﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮراﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم و ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮت ﻣﺮا
ﺑﻪ ﮐﺎم اﺧﺘﻮﭘﻮط ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻄﺮز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ در آﻧﺸﺐ ﺟﺎن ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد.
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم دﯾﺪم روز اﺳﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده و ﻣﻦ روی ﻋﻠﻔﻬﺎ دراز ﮐﺸﯿﺪهام ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم و ﻧﻈﺮی ﺑﺎﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺘﻢ
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ ﻋﺮﯾﺎن روی ﻋﻠﻒ ﻫﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن و رﻗـﺺ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺧـﺴﺘﮕﯽ
آﻧﻬﺎ را از ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ زن و ﻣﺮد را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و زﻧﻬﺎ ﮔﯿﺴﻮان ﺧﻮد را آراﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻄﺮف درﯾﺎ رﻓﺘﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔـﺸﺘﻨﺪ
و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آب ﺳﺮد درﯾﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد را آراﺳﺘﻨﺪ و ژوﻟﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ
ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد؟ ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ دﺳﺘﻪای از زﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﻮانﺗـﺮ و ﻫﻤـﺴﺎل
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻫﺮ زن ﺟﻮان ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﺪام ﻣﺮد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدﻫﺎ دواﻃﻠﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
زن ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﺮ زن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن دﻋﻮت و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و زﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﺮت ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻫـﺎ را ﺑـﺴﻮی ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ
ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﯿﺪان ﮔﺎو ﺑﺎزی ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﮔﺎو ﺑﺎزی
آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در ﮐﺮت ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺟﺰو ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯿﻨﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺗﻔـﺎق ﻧﯿﻔﺘـﺎده ﮐـﻪ
ﮐﺴﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮔﺮدد و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ زدم و ﮔﻔﺘﻢ ای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽﺧـﻮاﻫﻢ او را ﺑﺒﯿـﻨﻢ ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺑﻬﺎﻧﻪاﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮﺷﺎن در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻦ و
آﺳﻤﺎن ﮐﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ زﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤورد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐـﺮدم درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ
دارم زﯾﺮا ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺖ ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺑﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻬﻮش آﻣﺪهام ﻣﯿﺪاﻧﻢ
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ در ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ را روی ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﻞ داری ﺑﺎ زﻧﻬﺎ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎش و ﻣﻦ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺑﺎردار ﻧﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﭼﻮن ﺗـﻮ
ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎردار ﻧﻤﺎﺋﯽ و آن ﻗﺪر اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺶ ﺗﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻦ در ﻣﻮرد زﻧﻬﺎ ﯾﻤﮑﺮد ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﭼﮕﻮﻧـﻪ دوﺷـﯿﺰﮔﺎن
ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯽروﻧﺪ .و ﻣﻦ ﻃﻮری ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮر ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﺮدی اﺣﻤﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر را داﺷﺘﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ وی ﻣﺮا ﻣﺮدی اﺣﻤﻖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا
از آن ﺟﺎ ﺑﺮاﻧﺪ.
ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺰﻧﻬـﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ رﻓﺖ ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎ اﻃﺮاف ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ از آن ﺟﺎ دور ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ و در ﺑﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ.
ﻣﻦ دﻋﻮت آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺪرون ﺑﯿﺸﻪ رﻓﺘﻢ و در آن وﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﮐﺮت ﭼﻘﺪر ﺟﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫـﯿﭻ از ﻣـﻦ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ زﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ آن ﮐﺎرﻫﺎ را ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪرون ﺑﯿﺸﻪ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﻪ از زﻧﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻨﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺧﻮد را ﻣﺴﺖ ﺟﻠﻮه دادم و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑـﻪ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮐﺮدم و زﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮدی وﺣﺸﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﻄـﻮر ﺑـﯽاﻋﺘﻨـﺎﺋﯽ
ﻧﻤﯿﮑﺮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺑﯿﺸﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ زﯾﺎد ﺷﺮاب ﻣـﯽﻧﻮﺷـﯽ ﮐـﻪ از ﭘـﺎ
درآﺋﯽ.
زﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ و ﺷﮑﻢ ﺑﺰرگ وی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﺨﻨﺪه و ﺷﻮﺧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻏـﻼم ﻣـﻦ
زﺷﺖ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی زﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد زﯾﺮا زﻧﻬﺎ در ﺗﻤـﺎم ﮐـﺸﻮرﻫﺎ
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
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زﻧﻬﺎ ﻏﻼم ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺨﺖروان ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ آذوﻗﻪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺨﺼﻮص زﯾﺎدﺗﺮ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﻢ
ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
آن روز اوﻗﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﺪودی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺴﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد زن و ﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺺ و آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﯾﺎد و ﺧﻨﺪهﻫﺎی آﻧﺎن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و وﻗﺘﯽ روز دﻣﯿﺪ
ﻫﻤﻪ از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺪهای ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز از
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺪه ﻫﻢ روز ﺳﻮم ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻓﺮط ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺑﯿﺪاری ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ راه
ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺨﺖروان ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮد و ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺨﺖروان را ﻣﺮﺧﺺ ﮐـﺮدم و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻔـﺘﻢ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺖروان ﻧﺪارم.
از روز دوم ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺨﺖروان ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آوردﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دو ﻣﺮﺗﺒﻪ روز و ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒـﺪ
ﻣﯿﺪادم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ .در روز ﺳﻮم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺠﺐ آﻧﻬﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﺪه از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﻃـﻼع داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﺳﮑﻨﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻌﻄﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺸﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از رﺳﻮم و آداب و اوﺿﺎع ﺑﺪون اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﻌـﺪ از رﻓـﺘﻦ
دﯾﮕﺮان ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهام.
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فصل بیست و چهارم
ورود من و غالمم به خانه مرموز
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ دو ﮐﻮزه ﺑﺰرگ ﺷﺮاب ﮐﻪ در آن ﺗﺮﯾﺎک را ﺣﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮدم و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻮزه ﻫﺎ را دﯾﺪﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ از ﻣﻌﺒﺪ دور ﺷﺪم و ﮐﺎﭘﺘـﺎ را ﺑﮑﻨـﺎری ﮐـﺸﯿﺪم و ﮔﻔـﺘﻢ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﻨﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﺮده و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮوم و او را ﭘﯿـﺪا ﮐـﻨﻢ و از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن ﻣﯿﻨـﺎ ﺑـﺎﯾﻦ ﺧﺎﻧـﻪ
ﻣﯿﺮوم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا رﺳﯿﺪ و ﺗﻮ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺮای ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻋﺬر
ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﺮاش زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻋﺬر ﺗﺮاﺷﯿﺪن و دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺜﻼٌ ﺑﮕﻮ ﮐـﻪ
ﻣﻦ از ﮐﻮه در ﮐﺎم اﺧﺘﻮﭘﻮط ﻫﺎ اﻓﺘﺎدم و آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺧﻮردﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪم و آب ﺟﻨﺎزه ﻣﺮا ﺑﻘﻌﺮ درﯾﺎ ﺑﺮد و ﻏﯿـﺮه و ﻣـﻦ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﻟﻮح ﺧﺎکرﺳﺖ )ﺧﺎکرس( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد آن را ﻣﻤﻬﻮر ﮐﺮدهام و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ زر
و ﺳﯿﻢ ﻣﺮا از ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮی ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﺑﮑﺎر اﻧﺪازی و ﺗﻮ ﻣﺨﺘﺎری ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا در ازﻣﯿﺮ ﺑﻔﺮوﺷﯽ و ﺑﺎ زر و ﺳﯿﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردهای ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺮوی و اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻮ را ﺑﺎﺗﻬﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم ﻓﺮاری ﻫﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد در ازﻣﯿﺮ ﺑﻤﺎن و ﺑﺎ ﺳﻮد زر و ﺳﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺮﺳﺪ آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ و ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﺎزۀ ﻣﻦ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر زﯾﺮا اﮔـﺮ
ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺸﻮم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﻣﻐﺮب ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎزهام ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﻮد و ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﭘﺮ ﺣﺮف و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺼﺪع ﺑﻮدهای ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎ ﺗﻮ
را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺮای ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮ ﺑﻮده و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﻮی و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ از ﺿﺮﺑﺘﻬﺎی ﻋﺼﺎ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﭘـﺸﺖ و
دوش ﺗﻮ زدم ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻗﺪری ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎی ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﻨـﻪ ﻧـﺪارم
زﯾﺮا ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﻣﯿﺰدی و ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دوﺳﺖ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻦ در ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻋـﺼﺎ روی
دوش ﻣﻦ ﻓﺮود ﻣﯿĤﻣﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﻦ ﻏﻼم و ارﺑﺎب او ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ داری
ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮی وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی او ﻣﯿـﺮوی ﺧـﺎﻧﻢ ﻣـﻦ ﻧﯿـﺰ
ﻫﺴﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎده و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی وی اﻗﺪام ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣـﻦ وﻇﯿـﻒ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ وارد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮی زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺧﺎﻧﻪاﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ و در آن ﻇﻠﻤﺘﮑﺪه
ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎح ﺑﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺷﻔﯿﻖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻏﻼم دﻟﺴﻮز داری.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ اوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻨﻮم ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺣـﺮف ﺗـﻮ در ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﻋﺎﻗﻼﻧـﻪ ﺟﻠـﻮه
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮوم ﭼﻮن در آن ﻇﻠﻤﺎت ﺷﺎﯾﺪ راه را ﮔﻢ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐـﻪ
ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا زﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻪ دو ﻧﻔﺮ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﺬارم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوی و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﭼﻮن از ﺗﻮ ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮم ﺑـﯿﺶ از ﺗـﻮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ دارم و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﻦ از ﺗـﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺷﺮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ وﺣﺸﺖ ﺑﺮ ﻣـﻦ ﻏﻠﺒـﻪ ﮐـﺮد
ﻗﺪری از آن را ﺑﻨﻮﺷﻢ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻦ و ﭼﻮن ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاب ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺣﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪه و آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺒﺪ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ اﺧﮕﺮ و ﭼﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﮐﻠﯿﺪ درب ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺮا دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺐ ورود ﻣﯿﻨﺎ ﺑĤن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ از درب ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ
آوردﯾﻢ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﺳﭙﺲ درب ﮐﻮﭼﮏ را ﮔﺸﻮدﯾﻢ و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻦ در را ﺑﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ از وﺣﺸﺖ ﺑﻠﺮزه در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ زود ﯾﮏ ﻣﺸﻌﻞ روﺷﻦ ﮐﻦ زﯾﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻘﺪری ﺗﺎرﯾﮏ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از وﺣﺸﺖ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮ اﺧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدم دﻣﯿﺪم و ﻣﺸﻌﻠﯽ را روﺷﻦ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣـﺎ در ﯾـﮏ
ﻫﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ده داﻻن از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﻣﺠﺰی ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﮏ ﻃﺮف ﻣﯿﺮود .و ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻻنﻫـﺎی
ﻣﺰﺑﻮر ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت در ﺧﺎﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ
ﻻﺑﯿﺮﻧﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ) .ﻻﺑﯿﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﺒﺎرت از زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر در آن ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر راﻫﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در آن ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﺮوﯾﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ داﻻن ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدن و ورود ﺑﺎﯾﻦ داﻻن اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐـﺎری ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ دﯾﺪم از ﺗﻮﺑﺮهای ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻮزه آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را در آن ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺦ ﻣﺤﮑﻢ از اﻟﯿﺎف ﻋﻠﻒ ﺑﯿـﺮون
آورد و ﯾﮏ ﺳﺮ ﻧﺦ را ﺑﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ وﺻﻞ ﺑﺪﯾﻮار ﺑﻮد ﮔﺮه زد .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﻧﺦ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﭼﻪ ﮐﻨـﯽ؟ ﮐﺎﭘﺘـﺎ ﮔﻔـﺖ اﯾـﻦ ﻧـﺦ ﺑـﺮای
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺳﺎده ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن وﺳﯿﻠﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ ﻓﮑﺮی ﺧﻮب ﮐﺮدی
و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮﻓﯿﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﺦ را ﻣﯽﮔﺸﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ راﻫﺮو ﺑﯿﮏ داﻻن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪﯾﻢ و وﻗﺘـﯽ آن را ﻃـﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑﺎز داﻻﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﻀﺎ را ﺑﻮﺋﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺑﻮی اﯾﻦ ﺟﺎ را اﺳﺘـﺸﻤﺎم
ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﻣﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﻮﺋﯿﺪم و ﺑﻮﺋﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻣﻮات را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ رﻧـﮓ
از ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺟﺮﻋﻪای ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﻦ ﺑﺮاه اداﻣﻪ دادﯾﻢ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد و ﺧﻢ ﺷﺪم و در روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺸﻌﻞ دﯾﺪم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺳﺮ ﯾﮏ زن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺣﺎل ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺳﺮ ﻣﺰﺑﻮر را دﯾﺪ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ و او ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘـﺎر
وﺿﻊ آن زن ﺷﺪه و او را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪه وی را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﯿﻨﺎ را زﻧﺪه ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮاه اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و او ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﺦ را ﻣﯽﮔﺸﻮد و ﻣﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﯿـﺮﻓﺘﯿﻢ
و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی وﺣﺸﺖ زده زﻣﯿﻦ را ﻣﯿﻨﮕﺮد.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﻠﻪ ﮔﺎو ﺑﺮ زﻣﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺑﻘﺪری ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺣﺸﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺘﻢ
ﮐﺎﭘﺘﺎ آﯾﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﮔﺎو ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺎو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ارﺑﺎب ﻣـﻦ
اﯾﻦ ﮔﺎو وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن اﮔﺮ ﮔﺎوی وﺟﻮد ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاد اﯾﻦ ﻓﻀﻠﻪ را ﺑﯿﻨﺪازد ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮ اﯾﻦ ﻓﻀﻠﻪ از ﮐﺪام ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ زﯾـﺮا ﻏﯿـﺮ از
ﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ دارای اﯾﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻏﻼم ﻣﻦ ﺟﺮﻋﻪای ﻧﻮﺷﯿﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .وﻟـﯽ ﻣـﻦ ﺣـﺪس
ﻣﯿﺰدم ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎر ﺑﺰرگ از آن راﻫﻬﺎ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﻨﺎ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ و دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﻣـﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وﻗﺘﯽ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان را وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﻨﻔﺮ را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧـﺪای
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮐﻨـﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در ﻣﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﭘﺴﺮﻫﺎی ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺰﯾـﺮه
ﮐﺮت ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺑﻮد ﭘﺴﺮان را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺣﻀﺎر ﻧﻤﯿﻨﻤﻮد .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮد و زن ﺑﻘﺪری
آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﺸﻖ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎﻧﻪای ﺗﺎرﯾـﮏ ﺑﺒﺮﻧـﺪ
ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺑﺮدن ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻋﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﺸﻖ دارد و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ وی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ در راﻫﺮو ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ راﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﺪﻫﺎ ﻻﺷﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،آن ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﻮﻗﺖ راﻫﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺸﻌﻞ از ان ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺧﺎرج روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ راﻫﺮو ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺟﻠﻮ
ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ راﻫﺮو روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺮج آن رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺪرﯾﺎی ﺳﺒﺰ اﻓﺘﺎد و ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج درﯾﺎ ﺑـﺴﺎﺣﻞ
ﺑﮕﻮش ﻣﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ روی آب ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺧﯿﮏ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﺎ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺧﯿﮏﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺮ آﻣﺪه ﯾﮏ ﻣﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده و ﻻﺷﻪاش ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه و ﺳﺮش زﯾﺮ آب رﻓﺘـﻪ
و دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد.
آن وﻗﺖ ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎی ﮐﺮت ﻣﺮده اﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ دارد و آن ﻣـﺎر ﺑـﺰرگ ﮐـﻪ ﻣـﺪﺗﯽ از ﻣـﺮگ آن
ﻣﯿﮕﺬرد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪای ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ وی را از ﻧﻈﺮ آدﻣﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ دوﺷﯿﺰه ﺟﻮان و
ﺑﺎﮐﺮه ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻋﺸﻖ زﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﮕﺮدﯾﺪه وارد راﻫﺮوﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟـﺎﻧﻮر ﻣﺰﺑـﻮر آن را ﻃﻌﻤـﻪ
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻏﺬای ﺟﺎﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﮑﺎم ﻣﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﮑﻢ ﺟﺎﻧﻮر ﺟﺎ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
و ﭼﻮن در ﺧﺸﮑﯽ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺎﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎر ﻣﺨﻮف در درﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن آب و
ﯾﺎ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت آﻣﺪه و ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮت ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ وی ﺧﺪای درﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ راه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺣﯿﻮان را ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﮐﺮت ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ او آن داﻻنﻫﺎی ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان را ﺑﺎو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﮑﺮ ﺧﺮوج از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﻔﺘﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎر ﻣﺮد ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻠﻮه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳـﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺪﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ را وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺎر ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺒﻠﻌـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ وی وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ.
ﻣﻦ ﮐﻪ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ او را ﺻﺪا ﻣﯿﺰدم و ﺻﺪای ﻣﻦ در دﻫﻠﯿﺰﻫﺎی آن ﺟﺎ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿـﺪ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ
اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ زﻣﯿﻦ را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﻣﻦ روی زﻣﯿﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺧﻮن دﯾﺪم ﮐـﻪ ﺑـﺪرﯾﺎ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒـﺎل آن را ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ و
ﺑﺮوﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎر آب رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻒ درﯾﺎ اﻓﺘﺎده و ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ زﻻل ﺑﻮدن آب ﻻﺷﻪاش ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻋـﺪه
ﺧﺮﭼﻨﮓ درﯾﺎﺋﯽ اﻃﺮاف ﻻﺷﻪ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﻬﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد زدم و ﺑﺰاﻧﻮ در آﻣﺪم و اﮔﺮ ﮐﺎﭘﺘﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯿﺸﺪم وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ روز دﻣﯿﺪه و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن از ﺧﻮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﯾﺎک ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮاﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﺨﯽ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﯿـﺮون آورد و وﻗﺘـﯽ ﺧـﺎرج
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ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻄﺮف ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺘﯿﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺗﺮﯾـﺎک ﻣـﺎ را ﻧﻮﺷـﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ در ﺧـﻮاب
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻗﻒ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻃـﻮری ﺑﯿﺨـﻮد ﺑـﻮدم ﮐـﻪ در راه ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺖ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﺮدم ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﻨﺎ زﯾـﺎد ﺷـﺮاب ﻧﻮﺷـﯿﺪه
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهام و اﯾﻦ ﻋﺬر را ﻫﻤﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧـﻢ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻦ از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺧﻮاﺑﯿـﺪم .وﻟـﯽ وﻗﺘـﯽ از ﺧـﻮاب
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ را وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ )زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از وی
ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ( ﺧﺸﻢ ﻧﺪارم .زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا زﻧـﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺟﻮان ﻧﺰد وی ﺑﺮوﻧﺪ و دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ ﻣـﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﺮﺳـﻢ و آﺋـﯿﻦ ﺳـﮑﻨﻪ ﮐـﺮت
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺟﻮان را ﺑﮑﺎم ﻣﺎر ﺑﺮزگ ﻣﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم و در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ ای ﻣﺮدم اﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ
از ﻣﺮگ او ﻣﯿﮕﺬرد و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺒﺮﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗـﺎ از ﺧﺎﻧـﻪ
ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ دﺷﻮار و ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ وﻟﻮ ﺑﺴﻮد
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻄﺮف ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺒﺮم و ﻻﺷﻪ ﻣﺎر ﺑﺰرگ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧـﺸﺎن ﺑـﺪﻫﻢ ﻣـﺮا ﺑﻘﺘـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪام دﯾﻦ ﮐﺮت و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮا ﻣﻌﺪوم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﻦ دﻟﺨﻮش ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ در دﯾﻦ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮت ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﻣـﺮده اﺳـﺖ ﺑـﺰودی
ﻗﺪرت و ﺳﻌﺎدت ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮت از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﺑﻼی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺮت را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﮐﻮﭼـﻪ ﻫـﺎی
ﮐﺮت و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮن ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﮐﺮت ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘـﺲ از آن ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ
وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﺟﺎی ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و وﺣﺸﯿﺎن ﭼﻮن ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ از ﺣﻤﺎمﻫـﺎ و ﺗﻮاﻟﺘﻬـﺎی ﻗـﺸﻨﮓ
ﮐﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام ﮐﺜﺎﻓﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﻤﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺮدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوم .و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻨﺎ و
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ از ﻃﺮف ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه زﯾﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ و
ﺟﺪال ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎز ﺑﺨﻮاﺑﻢ از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺷﺮاب ﺧﻮاﺳﺘﻢ وﻟﯽ ﻏﻼﻣﻢ ﺑﺠﺎی ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻣـﻦ ﻏـﺬا آورد و ﻣـﻦ ﺑـﺎو ﮔﻔـﺘﻢ ﺷـﺮاب
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﻏﺬا و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺮاب ﻧﯿﺎوری اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺮاب
ﺑﯿﺎورد .از آن روز ﺑﺒﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم ﺧﻮد را آرام ﻣﯿﯿﺎﻓﺘﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب اﻓﺮاط ﻣﯿﮑﺮدم اﺷﯿﺎء را ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮑﺮوز ﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در وﺟﻮد آن
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻈﺮش ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب زﯾﺎد را ﻧﺪاری و ﻣﻦ ﺑﯿﻢ
دارم ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﻮی و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻻﺷﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺒﺮم و ﺑـﻪ داراﻟﻤﻤـﺎت ﺑـﺴﭙﺎرم و
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﺗﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۵۹

۲٦

وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮا از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﻨﻊ ﻣﯿﮑﺮد اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن اﯾﺎم دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺸﺪم و ﯾﺎ در ﺻﺪد ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺮا دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﺎل رﮐﻮد و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻓﻘﻂ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .و اﮔـﺮ
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﯾﺎ دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣـﯽﻧﻤـﻮدم و
ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮود ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﯿﺎورد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ از اﺟﺮای اﻣﺮ
اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﺼﺎ و ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ ﻣﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻢ او را ﻣﻀﺮوب ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﯾـﺎ درﺻـﺪد ﻗﺘـﻞ
ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﻢ.
ﯾﮏ روز وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﮔﻮﺷﻪ اﻃﺎق ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﻮزه آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺟﺮﻋﻪ ای ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدم زﯾﺮا از ﻗﯿﺎﻓـﻪ
ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰ وی ﻣﺘﺎذی ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮم وﻟﯽ در آن روز وﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ او را دﯾـﺪم ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﺑﭙﺮﺳـﻢ ﭼـﺮا اﺷـﮏ
ﻣﯽرﯾﺰد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ از ﺑﻨﺪر ﺑﻄﺮف ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽرود و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎزم ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﺎﻧﮓ زدم ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺮو و ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷـﻮ و
ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺖ و ﻣﺮا از ﺷﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﺤﻮس ﺧﻮد آﺳﻮده ﮐﻦ و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﺮا درﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎز ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﭘﺸﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻢ ﺷﺮاب اﺳﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام و ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و ﻣـﺴﺘﯽ داﺋﻤـﯽ ﺗـﻮ ﻣـﺮا
ﻃﻮری ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاب در دﻫﺎن ﻣﻦ ﻣﺰه ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ آرزو و دﻟﺨﻮﺷﯽام ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺑﻮد ﺷﺮاب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷـﻢ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺖ از داﻧﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهای و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﻫﺰارﻫﺎ
ﻣﺮده را دﯾﺪهای ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻣﻮات را ﺷﮑﺎﻓﺘﯽ و ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺗـﻮ
ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ روز ده ﺳﺒﻮ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﯽ و ﻫﺮ ﮔﺎه از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯽ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪای زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ و ﺗﻮ وی را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮی ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻃﻮری دﺳﺘﺖ ﺑﻠﺮزه اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺮ را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯽ و ﯾﮏ ﺷﮑﻢ را
ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ و دﻧﺪاﻧﯽ را از دﻫﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری و ﻫﺮ ﭼﻪ زر و ﺳﯿﻢ داﺷﺘﯽ در ﺑﻬﺎی ﺷﺮاب ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ دور رﯾﺨﺘﯽ و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ
ﺑﺪواٌ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ ﮐﻪ ﻗﻌﺮ ﻧﺪارد ﺷﺮاب ﻣﯿﻨﻮﺷﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام و ﺣﺘـﯽ
در دﮐﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ارﺑﺎﺑﯽ دارم ﮐﻪ در راه ﺷﺮاب ﻫﺮ ﭼﻪ زر و ﺳﯿﻢ دارد از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻣـﺪاد
وﻗﺘﯽ ﺗﻮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﻮی ﻃﻮری ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ آن روز آﺧﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﺑﻮﺣـﺸﺖ
اﻓﺘﺎدم و ﺟﮕﺮم ﺑﺤﺎل ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮی ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ و ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﯽ
ای زر و ﺳﯿﻢ ﺗﻮ را از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺤﺮ ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﮕﯿﺮم و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻢ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل دزدی ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﻮد آﻧﻬـﺎ
را ﺑﻤﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوی و ﻋﻠﻢ و ﺣﺬاﻗﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ زر و ﺳـﯿﻢ اﺳـﺖ
ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
اوه ....ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ...ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ دﺷﻨﺎم ﻣﯿﺪﻫﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﻣﺮا ﻣﻀﺮوب ﻣـﯽﻧﻤـﺎﺋﯽ ﻣـﻦ ﺗـﻮ را دوﺳـﺖ
ﻣﯿﺪارم و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای زر و ﺳﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﺬا ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ
ﺑﻤﯿﺮی و ﻣﻦ در ازﻣﯿﺮ ﻓﻠﺰات و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰم ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﻓـﺮاص در
ﺷﺮب ﺷﺮاب و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺮ ﻣﺮدهای ﮐﻪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﺑﮕﻮﯾﺪ.
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ﺣﺮﻓﻬﺎی ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وی ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿﻠﺮزد و اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷـﺮاب ﻣـﺮا
ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪام
ﺑﯽﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻮم ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﻓﺮاط در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ در ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ زﯾﺎن دارد و دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف وی در ﻣﻦ
اﺛﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼﻣﻢ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻮ در ﮔﻮش ﻣـﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وز وز ﻣﮕـﺲ اﺳـﺖ و ﻣـﻦ ﺣـﺮف ﺗـﻮ را
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم وﻟﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاب ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﻢ زﯾﺮا ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب دﺳـﺘﻢ را ﺑﺮﻋـﺸﻪ در
آورده و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺴﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻟﺬا از اﻣﺮوز ﺷﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ در ﮐﺮت ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮوز از
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮو و وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻦ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ از ﺷﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ در آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻃﺎق ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﻣـﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن روز ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺎروزﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮐﺸﺘﯽ از ﺑﻨﺪر از ﺑﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎروﻫﺎ را ﺑﺤﺮﮐﺖ در
آوردﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪرﯾﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای درﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﺷﺮاع ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓـﺸﺎر
ﺑﺎد روی آب ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮕﻮش رﺳﯿﺪ.
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ راه ﻣﺸﺮق ﯾﻌﻨﯽ راه ﺳﻮرﯾﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﮕﺎه ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮه ﯾﮏ روﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن اﻧﺴﺎن از ﺧﻮاب
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻏﯿﺮ از وﺳﻌﺖ درﯾﺎ ﭼﯿﺰی اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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فصل بیست و پنجم
مراجعت از کرت و وضع تازه ازمیر
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ و ﮐﺮت ﺑﻮدم ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ واﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل درس زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﯾﮏ ﺧﺎم ﺑﻮدم ﭘﺨﺘﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎد درﯾﺎ و ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاج و ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺮاب و ﻓﮑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﯾﺎدم ﺑﺮد .و وﻗﺘﯽ ﺑﺪﯾﻮار ﮐـﺸﺘﯽ ﺗﮑﯿـﻪ ﻣﯿـﺪادم و اﻣـﻮاج را
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﻗﯿﺎﻓﻪ و اﻧﺪام ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ روﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﯿـﺪاری آن را ﻧﺨـﻮاﻫﻢ دﯾـﺪ در
ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ و رﻗﺺ او را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ دﯾﺪم و ﻧﯿﺰ راﺿﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﻘﺘـﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردم.
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺮا ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آرزوی ﻣﺮگ او را داﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑـﺎ آن دﺧﺘـﺮ ﮐـﻪ
ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺠﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﺑﺮوم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻤﺎمﻫﺎ و ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی آﻧﺠﺎ و رﺳﻮم و آداب ﺳﮑﻨﻪ و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ
)در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( و ﻓﺪاﮐﺎری ﺣﯿﺮتآور آﻧﻬﺎ در راه ﻫﻤﺎن ﺧﺪا ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎر ﺑﺰرگ درﯾﺎﺋﯽ ﻧﺒﻮد ﺳﺒﺐ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﺮدﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت او در ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻢﻫـﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن و ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮد .و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽﻋﻠﻢ و ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺮور ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و در ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ ﻧﺨﻮت دارد و ﺑﺎ دﯾﺪه ﺣﻘﺎرت ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﺪازد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ وی ﻧﺎدان و اﺣﻤـﻖ اﺳـﺖ و ﭼـﻮن ﭼﯿـﺰی ﻧﻤﯿﺪاﻧـﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﭘﻨﺪارد.
وﻗﺘﯽ وارد ازﻣﯿﺮ ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻫﺴﺖ وﻟﯽ دزدان ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑـﺮدهاﻧـﺪ .و ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕﺎن از
ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺣﯿﺎط را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺰﺑﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮشﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪوﯾﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ اﺑﺮاز ﻧﻔﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ او ﻣﺼﺮی اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎ از ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﻣـﻦ از
ﻧﻔﺮت ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم و در ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺟﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ازﻣﯿﺮ ﺷﺪم از ﺳﯿﻢ و زر ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﭼﻮن ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و وﺣﺸﺖ ﺑﻄﺮف ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﺋﯽ رﻓﺘﻢ زﯾﺮا اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﺮا ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺪﻫﻨـﺪ وﻟـﯽ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﻮد آن ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐـﺸﺘﯽ ﻏـﺮق
ﺷﺪه ﺑﺎز زر و ﺳﯿﻢ ﻣﻦ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از روﺳﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﯾﻢ زﯾـﺮا ﻣﯿـﺪاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ
ﻃﺒﯿﺒﯽ ﻻﯾﻖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﻪ از ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑـﺴﯿﺎر ﻧﻔـﺮت دارد زﯾـﺮا
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﻻﺷﻪ ﺳﮓ و
ﮔﺮﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در
ازﻣﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ از ازﻣﯿﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و از رﺳـﻮم و آداب ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ از آداب و رﺳﻮم ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯿﺰﺑـﺎن
ﻣﺮا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم ﮔﻔﺖ ﺑﻨﻈﺮم ارواح ﻣﻮذی در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽﻫـﺎ ﺣﻠـﻮل
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ﮐﺮده ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺼﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻄﺶ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ
وارد ﯾﮏ دﮐﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ آﺑﺠﻮ ﺑﻨﻮﺷﻢ وﻟﯽ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎی دﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧـﺪ و
اﻃﻔﺎل ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﻢ ﺳﻨﮓ و ﻓﻀﻠﮥ اﻻغ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ در ازﻣﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﮐﻪ ای دﯾﮕـﺮ رﻓـﺘﻢ
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﻧﺰدم و ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و در ﺳﺒﻮﺋﯽ ﻓﺮو ﮐﺮدم و ﻧﻮﺷﯿﺪم) .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﮐـﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﻮم و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﻠﻞ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺳﺒﻮ ﻓﺮو ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ﻣﺎ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺠﻮف ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﺷﺮق ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد و از ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ در زﺣﻤﺖ ﺑﻮدم زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ آﺑﺠﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ و ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﻋﺪهای ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن را ﺑﮑﺎر ﺑﯿﻨﺪازم و ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻢ و ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ را ﻓﺮود آورده ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯽ آﺑﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ازﻣﯿـﺮ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﻬﺮی ﺑـﻮد آزاد ﮐـﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻏﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻣﺮدم ازﻣﯿﺮ آﻧﺠﺎ را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺧـﻮد ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﯿﺮ را ﺗﺤﺖاﻟﻘﯿﻤﻮﻣﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاغ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻋـﺪه
ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺟﺎ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫـﺎ از زور ﺧـﻮد دم
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻼﻃﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻧﯿـﺴﺖ.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ روزی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑĤﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻗﺪرت ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺴﺮﻋﺖ آﺑﺠﻮی ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﯿﺪم و از دﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرات ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﺷﻨﯿﺪم ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺮﮐﺮدم و از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻏﻼﻣﻢ درﺳـﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ و
ﻣﺮدم ﻃﻮری در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺮدم ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻮه و ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ دارای ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدم .ﮔﻮش
ﻓﺮا دادم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر را ﺻﺮف اداره اﻣﻮر ﺧﻮد ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .واﻧﮕﻬﯽ اﮔـﺮ ﮔﻨـﺪم ﻣـﺼﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺮدم از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺐ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧـﻮد ﮔـﺸﻮدم و ﻋـﺪهای از ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﻤـﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد و دﭼﺎر درد ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺎر ﻧﺪارد و در ﻋﻮض ﻣﯿﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﺪاﻧـﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺎذق ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران زﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻣـﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺼﺮ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻟﻮ ﺷﺪه و از ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن ﻣﺎ ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ .و ﻋﻨﻮان ﻣـﺼﺮ ﺑـﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺳﺎﺧﻠﻮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺪون ﺣـﻀﻮر ﻗـﻮای ﻣـﺼﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻧﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻼع و ﺑﺮجﻫﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻼع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﺪاث ﻗﻼع ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺼﺮ از ﻣﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻮاج ﻣﻠﺦ روی ﺳﻮرﯾﻪ اﻓﺘـﺎده و ﻓﺮﻋـﻮن ﺷـﻤﺎ
ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺪای او ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺪای ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺼﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻼع ﺧﻮد را ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﻼع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت را
در ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤوردﯾﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آزاد ﺑﻮدﯾﺪ وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﯾﺪ و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ
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اﺳﺘﻘﻼل دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﻇﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻻن ﺑﻮدﯾﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎﺳـﺖ و
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻬﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را وادارﻧﺪ ﮐﻪ آزادی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻏﻼم ﻣﺼﺮ ﺷﻮﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﻔﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻇﻠﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻇﻠـﻢ
اﺟﻨﺒﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻏﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ و او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ داغ ﻏﻼﻣﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و ﺷﻤﺎ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد داﺋﻢ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺪزدﯾﺪﯾﺪ و درﺧﺘﺎن
ﻫﻢ را ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﺮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺒﺮد و اﺷﺮار ﻣﯿﻮه
ﺷﻤﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﮐﺮاه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧـﺪ و ﻫﻨﮕـﺎم رﻓـﺘﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺮداری ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ .و ﻫﺮ ﻣﺼﺮی در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣـﺼﺮی
ﺧﻮب وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ در ازﻣﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
زﯾﺮا ﺑﻔﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺻﺪد ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﻧﻔﺮت آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺪان ﻣﯿﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی در ﺧﺎﻧـﻪای
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن از او ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺳﮑﻮﻧﺖ در ان ﻣﻨﺰل ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را در ازﻣﯿﺮ وﺻﻮل ﮐﺮدم و ﻋﺎزم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﺼﺮ ﺷﺪم زﯾﺮا ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒـﺮدم
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم و ﮔﺰارش ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺪﻫﻢ.
ﯾﮏ روز ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ در ازﻣﯿﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮی را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﻣـﺮدم از
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻃﻮری از ﺧﺸﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮﺣﺸﺖ در آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و درﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ
ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﮑﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ
از آن ﻏﻀﺐ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ و ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻨﻤﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮی
ﻫﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺼﺮی ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج و وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﭼﻮن ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺪون ﺑﯿﻢ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪم و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐـﻨﻢ زﯾـﺮا
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﻤﺮد ﺗﺸﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﺑﮑـﻪ ﺗﻌﻠـﻖ دارد
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻨﻮﺷﻢ.
ﯾﮑﺸﺐ ﮐﻪ از ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردم و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻨﻈﺮم اﯾﻨﻤﺮد ﻣﺼﺮی اﺳـﺖ و اﮔـﺮ
ﻣﺼﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺗﺎدﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻧﺮود زﯾﺮا ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧـﻪ؟ زﯾـﺮا ﻣـﺮدی ﮐـﻪ
ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﻤﯽ ﺑﺪون ﻣﺴﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺧﺘﻨـﻪ ﺳـﻬﻞ اﻧﮕـﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﺮاد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ در آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺰﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺮم را ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧـﺪ
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۶۴

۳۱

وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ آه ...اﯾﻨﻤﺮد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر اﺳﺖ و از دوﺳﺘﺎن ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮان ﮐﻪ اﯾـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و داﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را روی ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻢ و ﻧﺸﻨﺎﺳﻢ و ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ
از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ.

۱۶۵

۳۲

فصل بیست و ششم
بیماری یک کودک
دو روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪارک وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺪاوا ﻣﯿﮑﺮدم ﯾﮑﻤﺮد ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﭼﻮن ﺑﺎد ﻣﯽ آﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .و در ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺐ ﺳﻮاری ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﺳـﺐ ﺟـﺎﻧﻮری اﺳـﺖ ﺳـﺮﮐﺶ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﺑﺰرگ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺳﻮارش ﻣﯿﺸﻮد دو دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﻮار را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻧـﺪازد .و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ در ﻣـﺼﺮ و
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻮار اﻻغ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﯽآزار و ﻣﻄﯿﻊ اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻻغ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ اﺳﺐ را ﺑﺎراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻮری ﺑﻬﯿﺠﺎن ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺮﯾﺰد و اراﺑﻪ را درﻫﻢ ﻣـﯽﺷـﮑﻨﺪ و راﮐﺒـﯿﻦ
اراﺑﻪ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
راﻧﺪن اراﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺐ ﺑĤن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻬﺎرت زﯾﺎد ﻻزم دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﺳﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را درون
ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺐ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺐ رام ﮔﺮدد) .در زﻣﺎن ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻨﻮز دﻫﺎﻧﻪ اﺳﺐ اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ اﯾـﻦ ﺟـﺎﻧﻮر را رام
ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺖ را وارد ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽاش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و او را ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻤﺮدی ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻢ از ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺟﺰو ﺳﮑﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﯿـﺪ ﻧﺒـﻮد
ﮐﻪ راﻫﺰن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﺳﺐ ﻣﺮﮐﻮب راﻫﺰﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﮑﻨﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
آﻧﻤﺮد ﺑﺎﻧﮓ زد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﻣﻦ از راه دور و از ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﻣﯿĤﯾﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣـﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ دارای ﻓﺮزﻧـﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و ﻃﻮری از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ درﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺎو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .و زود ﺟﻌﺒﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺖ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﮑﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﺮوﯾﻢ و ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﮐﻦ و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﺳﺮت را از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺳﺮ ﺑﯽ ﺗﻨﻪات روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻏﻠﻄﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﺮا از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﺋﯽ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ وﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای آﻣﺪن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻮ ﺗﺮﺳـﯿﺪم
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدم دﻧﺪانﻫﺎی او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدم .و وی ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻨﯿﺰ زﯾﺒـﺎی ﻣـﻦ
ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻨﯿﺰم را ﺑﻮی ﻧﻔﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدم.
ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮود و ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎورد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺖروان را آورد ﺑﺎﺗﻔﺎق اﺳﺐ ﺳﻮار ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻠﮕﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا از ﺗﺨﺖروان ﻓﺮود آورد و ﺳﻮار ﯾﮏ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺮد و اﺳﺐﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ وﺣﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اراﺑﻪ را ﻃﻮری ﺑﺤﺮﮐﺖ
در آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اراﺑﻪ ﻣﺜﻞ زورق ﺧﺪای آﻣﻮن در آﺳﻤﺎن ﺑﭙﺮواز در آﯾﺪ .ﻣﻦ از ﻓﺮط وﺣﺸﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدم وﻟﯽ راﻧﻨﺪه
اراﺑﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻄﻮر راه ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ اراﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه وﻟﯽ ﻣﺮا از آن اراﺑﻪ ﻓﺮود آوردﻧﺪ و ﺳﻮار اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺳﺐﻫـﺎی
ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ داﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز اراﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﺳﺐﻫﺎی زورﻣﻨﺪ و وﺣﺸﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .و ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدم و ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮاﻧﯿﺪ و ﻫﺮ
دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اراﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ را از دﯾﻮار آن ﺑﺮدارم ﭘﺸﺖ راﻧﻨﺪه را ﺑﺒﺎد ﻣﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .وﻟﯽ
او ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎو ﻣﺸﺖ ﻣﯽزﻧﻢ ﺑﺮاه اداﻣﻪ ﻣﯿﺪاد.
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻄﻮر در آن ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﺳﺮﮐﺶ اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ اراﺑﻪ واژﮔﻮن ﻧﺸﺪ و درﻫﻢ
ﻧﺸﮑﺴﺖ و ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻐﺮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺸﻬﺮی دارای ﺣﺼﺎر ﺗﺎزه ﺳﺎز رﺳﯿﺪﯾﻢ و دروازه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
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وﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ دروازه را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و اراﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮد از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺷـﺖ و
در راه ﻋﺪهای از ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ زﻧﺒﯿﻞﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﯿﻮه را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻢ اراﺑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از آب اﻓﺘﺎد و ﺷﮑﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ اراﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﻣﺮا از اراﺑﻪ ﻓﺮود آوردﻧﺪ ﻃﻮری اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﻢ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ راه ﺑـﺮوم و
ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺮا روی دﺳﺖ ﺑﺪرون ﮐﺎخ ﺑﺮدﻧﺪ .و در ﻫﺸﺘﯽ ﮐﺎخ دهﻫﺎ ﻧﻮع اﺳﻠﺤﻪ و دم ﺷﯿﺮ و ﭘﺮﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺪﯾﻮارﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﺎ ﻣﻦ وارد ﺷﺪم ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد و ﺑﻄﺮف او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﻟﺒﺎس او ﭘﺎره ﺷﺪه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد ای راﻫﺰﻧﺎن ﭼﺮا دﯾﺮ آﻣﺪﯾﺪ؟ آﯾﺎ از روی ﻋﻤﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺗـﺎ
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻤﯿﺮد.
ﻃﻮری ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺑﺎن ﻃﻼﺋﯽ وی ﮐﻪ اﻃﺮاف رﯾﺶ ﻣﺠﻌﺪش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺷﺪ وﻟﯽ راﻧﻨﺪه اراﺑﻪ ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ
ﻃﻮری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﭙﺎی ﻣﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﻤﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی اﺳـﺖ ﻣﻤﻨـﻮن
ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ او ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺸﺖ ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯿﮑﺮد و ﻃﻮری ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰد ﮐﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﻣﺎ
رم ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اراﺑﻪ را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ازﻣﯿﺮ و آﻣﻮرو در اﯾﻨﻤﺪت ﮐﻢ ﭘﯿﻤﻮده ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﺮا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮم را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ و ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮم را از ﺗﻮ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ اول اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری او ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﺎﻗﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم در آن ﯾﮏ ﻣﻨﻘﻞ ﺑﺰرگ ﭘﺮ از آﺗﺶ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﻃﻔﻠﯽ در ﮔﺎﻫﻮارهای دراز ﮐـﺸﯿﺪه
وﻟﯽ ﻃﻮری او را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﻮدک ﮐﺒﻮد ﺷﺪه و ﻋﺮق از ﺳﺮ و ﺻﻮرت او ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و ﻓﺮﯾـﺎد ﻣﯿﺰﻧـﺪ و
ﻣﻦ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ را دﯾﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮض ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺷﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا اﮔﺮ ﻃﻔـﻞ ﻣﺮدﻧـﯽ ﺑـﻮد آﻧﻄـﻮر
ﺑﺸﺪت ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﯿﺰد .ﻧﻈﺮی ﺑﺎﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺘﻢ و دﯾﺪم زﻧﯽ ﻓﺮﺑﻪ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻒ اﻃﺎق ﻧﺸـﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾـﻪﮐﻨـﺎن ﺳـﺮ را ﺑـﺰﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧـﺪ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ وی ﻫﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو دادم.
ﭼﻨﺪ زن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻃﺮاف اﻃﺎق ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح اﺳﺖ و ﺑﻌـﺪ ﻓﻬﻤﯿـﺪم ﮐـﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو آﻧﻬﺎ را ﮐﺘﮏ زده زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﭘﺴﺮ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻤﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺗـﻮ
ﺑﮑﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻘﻞ آﺗﺶ زا را از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻨﻘﻞ را از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﮔﻔﺘﻢ ﻧـﻪ ...ﺑﭽـﻪ در
اﯾﻦ ﻫﻮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﻣﻨﻘﻞ را از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرد ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
زن ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ آه ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ...وﻗﺘﯽ وارد ﺷﺪی ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻢ زﯾـﺮا دﯾـﺪم ﮐـﻪ ﻟﺒـﺎس
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺮداری .ﮔﻔﺘﻢ ﻃﻮری ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧـﻮد را ﻋـﻮض ﮐـﻨﻢ و
ﻟﺒﺎس ﻣﺼﺮی ﺑﭙﻮﺷﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﺷﮏ در ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨـﻮرد ﺑـﺮ
ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ و ﻃﻮری ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آرام ﺑﮕﯿﺮم.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ داﯾﻪ ﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن را از اﯾﻦ اﻃﺎق ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻃﺮاﻓﺶ ﻓﺮﯾـﺎد ﺑﺰﻧﻨـﺪ و ﻧﺎﻟـﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از اﻃﺎق ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﻣﻄﻬـﺮ ﮔﺮدﯾـﺪهام ﮔﻔـﺘﻢ
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی اﻃﺎق را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ را از اﻃﺮاف ﺑﺪن ﻃﻔﻞ ﮔﺸﻮدم.
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ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰد و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮد آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺧﺮدﺳـﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ﻣﻮﻫﺎﺋﯽ ﺳﯿﺎه و اﻧﺒﻮه دارد .ﻗﺪری ﻃﻔﻞ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﯿﻤﺎری او ﭼﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺎد دﻫﺎن ﮐـﻮدک اﻓﺘـﺎدم و
دﻫﺎﻧﺶ را ﮔﺸﻮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ دﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ از ﻟﺜﻪ ﺑﭽﻪ روﺋﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻔﻞ ﻋﻠﺘﯽ ﻏﯿـﺮ از روﺋﯿـﺪن
دﻧﺪان ﻧﺪارد.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم و دﻧﺪان ﻃﻔﻞ را ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺘـﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷـﮏ
ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺎ اﺳﺒﻬﺎی وﺣﺸﯽ ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ آوردی و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎر در ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ او را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار دادی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﻧﺪان ﻃﻔﻞ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻮدک اﻇﻬﺎر ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮔـﺮدد.
وﻟﯽ ﺗﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮده ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده زﯾﺮا ﺗﻮ و ﻣﺎدرش و داﯾﻪﻫﺎ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع
ﺷﯿﺮ ﭼﺮب را وارد ﺷﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﻤﻪ ﺷﯿﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻨـﮏ ﺑﻤـﺎدرش ﺑﮕـﻮ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺴﺘﺎن در دﻫﺎن ﮐﻮدک ﻣﯿﮕﺬارد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﭘﺴﺘﺎن او را ﺑﺎ دﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﺪ.
دﻫﺎن ﮐﻮدک را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﺸﻮدم و دﻧﺪان ﻃﻔﻞ را ﺑﻮی ﻧﺸﺎن دادم و او ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﭽﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد و داﻧـﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮض ﮐﻮدک ﺧﻄﺮ ﻧﺪارد در اﻃﺎق ﺑﺮﻗﺺ در آﻣﺪ و ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮔﺰ دﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻗﺸﻨﮕﯽ در دﻫﺎن ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ را دوﺑﺎره در ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ از ﮐﺘـﺎن ﺑـﺮای ﭘﻮﺷـﺶ او
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ از ازﻣﯿﺮ آورده ﻫﯿﭻ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﻮد و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر و دوﺳـﺘﺎن او
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺶ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪاﺧﻞ اﻃﺎق ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﮐﻠﻔﺖ و ﺧﺎکآﻟـﻮد و
ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را وارد دﻫﺎن ﻃﻔﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﻧﺪاﻧﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﭙﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دور ﻧﻤﺎﯾﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ از ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ و از ﺗﻤـﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯿﮑـﻪ ﻣـﻦ دارم
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﮔﺎﻫﻮاره او ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪهام زﯾﺮا ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐـﺴﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ در ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ را از روی ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻃﻔﻠﺶ را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را دﯾﺪهای آﯾـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﻦ اﯾﻦ ﻗﺪر زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﭘﺴﺮم ﺑﻪ ﯾﺎل ﺷﯿﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﺷﮑﻢ ﻓﺮﺑﻪ او ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﯿـﮏ ﺑـﺸﮑﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻓﺮﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﻮی و ﭘﺮ زور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﭼﺮاﻏﻬﺎ را اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷـﺘﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺸﻨﻮم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮوز از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﻣﻦ درون اراﺑﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﺗـﻮ روی ﺟـﺎدهﻫـﺎی
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدم و اﮐﻨﻮن از ﻓﺮط ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﻢ درد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻦ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯽ .ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺧﻨﺪﯾـﺪ و ﮔﻔـﺖ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮط اﻧﺪوه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم وﻟﯽ اﻣﺸﺐ ﻗﺎدرم ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت را ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻏﻼﻣﺎن او ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه ﺑﺮﯾﺎن و ﻧﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردم ﺣﺲ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽام ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﺎﻧﺪم و وی ﻫﺪاﯾﺎ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از زر و ﺳﯿﻢ ﺑﻤﻦ داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣـﻦ
او را دﯾﺪم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آورده زﯾﺮا دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ او را دﯾﺪم آن اﻧﺪازه ﺗـﻮاﻧﮕﺮ ﻧﺒـﻮد
ﺟﻮاب داد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ دادی دارای اﻗﺒﺎل ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮم.
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در آن ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﻮدم زن ﺳﻮﮔﻠﯽ او ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو دادم از ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ درﯾﺎﻓـﺖ
ﮐﻪ وی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا در ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﺮدﻫﺎ زﻧﻬﺎی ﻓﺮﺑﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زن ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﭘـﺴﻨﺪ ﻗـﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آوازﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ در آن از زﯾﺒـﺎﺋﯽ آن زن وﺻـﻒ ﻣـﯽ ﺷـﺪ و ﻣـﻦ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آوازﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ را ده ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﮑﺮار ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان روﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺑﺮاز وﻓﺎداری ﺑﻤﻨﺎزل آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻧﻤﯿﺒﺮد وﻟﯽ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮان روﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﯿﻦ او و
روﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺪورت ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻣﻦ زﯾﺎد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ را دﯾﺪهام ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ وی از ﺳﻼﻃﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﻤﻦ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺸﻮر
او رﻓﺘﻢ از اﺑﺮاز آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﻣﺜﻼٌ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎل او ﻣﺎﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ازﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮیﻫﺎ را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻢ،
ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻤﺎل او ﻣﻀﺮوب ﺷﺪم وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮا ﻣﻀﺮوب ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮی ﮐـﻪ در
ازﻣﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻤﺎل او ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ آزار ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ آﻧﻘﺪر از ﻃﺮف وی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺳﻮرﯾﻪ را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﮑﻨﻪ ازﻣﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر ﺳﻮرﯾﻪ واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺮﺳﻮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻧﻈﺮ و ﻫـﺪﻓﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ
زﯾﺮا ﻫﻤﮕﯽ ﺳﻮداﮔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﻤﺮد ﻗﻮی دل اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﻀﺖ ﺿﺪ ﻣﺼﺮی را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ را از ﺳـﻮرﯾﻪ
ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ آزادی ﺳﺎﺑﻖ را اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﮐﯿﻨﻪ داری و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻗﺪری رﯾﺶ ﻣﺠﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﻮازش داد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻧﻔﺮت ﻧﺪارم ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺼﺮی ﻫـﺴﺘﯽ وﻟـﯽ از ﺗـﻮ
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ در ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدم و در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﻣﺼﺮﯾﺎن آﻣﻮﺧﺘﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ دارای
ﺧﻂ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻮم و ﺳﻮاﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارم ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را دﯾﺪهای ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﮑﺮدهای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐـﻪ در
ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه و رﺋﯿﺲ ﻣﻤﮑﻠﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ ﺳﺮ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪارد و در ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﻮم اﺣﺴﺎس ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ ﮐﯿﻨـﻪ در
دﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه و رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻣـﺮدم ﮐﯿﻨـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه اﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮود ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮدم ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت را ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ
را در ﮐﺴﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺠﻮش ﻣﯽآورم و آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﺛﻞ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮ و
ﭘﺴﺖﺗﺮ و ﻣﺤﯿﻞﺗﺮ از ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی آﻧﻘﺪر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد وزن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ
اﺳﻢ ﻣﺼﺮی را ﻣﯿﺸﻨﻮد ﺑﺪﻧﺶ از ﻓﺮط ﻧﻔﺮت ﻣﺮﺗﻌﺶ ﮔﺮدد و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ ﻣﺨـﻮفﺗـﺮﯾﻦ و ﺧـﻮنﺧـﻮارﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮ و ﻫﻮﻟﻨﺎکﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و
وﻗﺘﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﯿﺪ آﻧﻮﻗﺖ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﻘﺪر ﭘﺮ زور ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻮه را از ﺟـﺎ ﺗﮑـﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ارﺗﺶ و ﺣﮑﺎم ﻣﺼﺮ از ﺳﻮرﯾﻪ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
در ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻢ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را در روح آﻧﻬﺎ ﺟﺎ دادم ،اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺳـﺖ و ﻃـﻮری اﯾـﻦ
اﯾﻤﺎن در آﻧﻬﺎ ﻗﻮت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ او را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻤﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر اﻟﻘﺎء ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آزادی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس
و ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش دارد و ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻘـﺪری ﻣﻌﺘﻘـﺪ و ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪ ﺑـĤزادی
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در راه آن از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ آزادی دارد ﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﮐﻨـﺪ و
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿĤﯾﺪ و آن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آزادی اﺳﺖ و ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد
ﺑﯿﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﻫﻮم دارﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آزادی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم را اﻏﻔﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﺪﯾﺪ ﻋﻨﻮاﻧﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺳﻮرﯾﻪ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻮام ﻇﺎﻫﺮی درﺧﺸﻨﺪه دارد ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻏﻼم ﺧـﻮد ﮐﺮدﯾـﺪ و از
آﻧﻬﺎ ﺧﺮاج ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑĤزادی ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاری.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ ﻧﻪ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻣﺪار ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ آزادی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣـﺮدم
را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻤﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ و آزادی را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤـﯽآورﻧـﺪ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدﺷﺎن آزادی را ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ ﻏﺎﻓـﻞ از اﯾـﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آزادی ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻢ و آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑـﺸﻨﺪ و ﺧـﺮاج ﺑﺪﻫﻨـﺪ
ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮاج را ﻣﺼﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻣﻦ از آﻧﻬﺎ ﺧﺮاج ﻣﯿﮕﯿﺮم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺗﻤـﺎم
ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان واﻫﯽ دﻟﺨﻮش ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮد و
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ آزاد ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهای ﮐـﻪ آزاد زﻧـﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯽ و ﻣﺮدم ﭼﻮن ﻋﻮام ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و آﻧﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘـﺪر ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع را در
ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻓﺮو ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در روح آﻧﻬﺎ ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺼﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻧﯿﺖ داری اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﻮر
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار ﺧﻮاﻫﺪ آوﯾﺨﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺒﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮی.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻤـﻦ داده و ﻣـﻦ ﺑـﺮای ﺧـﺪای او ﯾـﮏ ﻣﻌﺒـﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪام و او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮداران ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارد .اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﻮ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم و او ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدی را از ﺑﺎﻻی ﺣﺼﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻤﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺮدﯾﺪی در ﻫﻮﯾﺖ او داری ﺧﺘﻨﻪ وی اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺮی ﺑﺪﺑﺨﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺤﺼﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ از ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺧـﺮاج ﻣـﻦ
ﺑﺘﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮاج ﭼﻨﺪ ﺳﺎل را ﺑﭙﺮدازم.
ﮔﻔﺘﻢ وﺑﺎل ﺧﻮن اﯾﻨﻤﺮد ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا در ﻣﺼﺮ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﻣﯿﺘـﻮان
ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر وﺻﻮل ﺧﺮاج اﺳﺖ.
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ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻃﻮری ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر را دادهام ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻤـﻦ اﻇﻬـﺎر رﺿـﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﺴﺰای او رﺳﺎﻧﯿﺪم .زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ده ﻟﻮح ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﺎم ﻣﺼﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﺸﻮر ﻣﻦ ﺷﺪ ﺑﺰﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ و در ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ
و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زن ﺑﺎﺟﺒﺎر ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺮﺗﮑـﺐ اﻋﻤـﺎل
ﮐﺜﯿﻒ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ او را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرم ﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺎﻣﻮر ﮐـﺮده ﺑـﻮد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ﻣﯿﺪﯾﺪم.
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﯿﺶ از ﻫﻮرم ﻫﺐ ﻋﻤﺮ داﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻞﺗﺮ از او ﺑﻮد .زﯾـﺮا ﭘﺎدﺷـﺎه آﻣـﻮرو در
ﮐﺸﻮری ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺳﻼﻃﯿﻦ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺧـﻮد
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و اﺧﺘﻼف داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎدﺷﺎه را در ﻓﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺼﯿﺮ و اﺳﺘﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ و ﻣﺘﻬﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ او ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎو
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ در دﯾﺎر ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدی وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﻓﺮﻋـﻮن ﻣـﺼﺮ
ﭘﯽ ﺑﺒﺮی و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوت دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﺑﺰرگ را ﺑﺴﻮی ﮐﺸﻮر ﺗﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را وﯾﺮان ﮐﻨـﺪ و ﺗـﻮ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻘﺪرت ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﺷﻮی و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ ﺑﯿﻨﺪازی وﻗﺘﯽ روی ﮐﯿﺴﻪای روﻏﻦ ﻣﯿﻤﺎﻟﻨـﺪ
و ﻣﻨﻔﺬﻫﺎی آن را ﻣﺴﺪود ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺘﻮرم ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﯿﺴﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿـﺰ ﺑـﺰرگ در
دﺳﺖ دارد وﻟﯽ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮراﺧﯽ در ﮐﯿﺴﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﺑﺎد آن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺸﮑﻞ اول ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ اﮐﻨـﻮن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪای ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺳﻮراﺧﯽ در ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﺑﺎدت ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺧﻨﺪﯾﺪ و روﮐﺶ ﻃﻼی دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ وﻟﻮ ﮐﯿﺴﻪای ﭘﺮ از ﺑﺎد ﺑﺎﺷـﻢ ﻫﻤﺪﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ
دارم و آﻧﻬﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﻣﺼﺮ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ را ﻧﺨﻮر زﯾﺮا ﯾﮏ ﺷﻐﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻌـﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﻮری را ﺻﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ را ﺷﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺑﺮای ﺷﻐﺎل ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﺪه و روده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﻣﺼﺮ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻗﺼﺪﺷﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮی ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻏﯿﺮ از ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻣﻮرو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ آن ﻫﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻮم و ﻣﺜﻞ ﺗـﻮ ﺑﮑـﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﻠﻮم ﻣﻠﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدم وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را اداره ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ
دﯾﮕﺮ را ﻧﺪارم.
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮐﺮدم ﺑﻤﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﮐﺸﻮر وی ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ اﮔﺮ
در ﺻﺪد ﺑﺮآﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﺤﺼﻞ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﮑﺸﻮر آﻣﻮرو ﻗﺸﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ورود ﻧﯿﺮوی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﻣﻮرو ﺣﻀﻮر ﻣـﻦ
در آﻧﮑﺸﻮر ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻟﺬا روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻣﯿﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﺗﻮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب
ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان در دﺳﺘﺮس ﻣﻦ ﺑﮕﺬاری ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤـﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا آرزوی ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻧﯿﻞ را در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻢ.
ﻣﻦ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻃﻼع ﻫﻮرم ﻫـﺐ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
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ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ آﺷﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯽ و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾـﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ او را زوﺟﮥ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ.
ﻣﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻨﺎن ﺑﺎو ﺟﻮاب دادم ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و از زﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺗـﻮ ﺑـﻮی ﺑـﺰ ﺳـﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻤـﺸﺎم
ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﺪ از او ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ وآﻧﮕﻬﯽ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ از
ﻣﺼﺮ دور ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺎد وﻃﻦ اﻓﺘﺎدهام و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻏﺎزﻫﺎی ﺳـﻮاﺣﻞ ﻧﯿـﻞ را ﺑـﺸﻨﻮم و در ﺳـﺎﯾﻪ
ﻧﺨﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﮔﻮش ﺑﻪ آواز ﻣﻼﺣﺎن رود ﻧﯿﻞ ﺑﺪﻫﻢ و آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣـﻦ ﺑﺘﺎﺑـﺪ و ﺑﻌـﺪ وارد داراﻟﺤﯿـﺎت ﺷـﻮم و
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺟﻮان ﻣﺼﺮ را از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ارزش ﻋﻠﻤﯽ داراﻟﺤﯿﺎت ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻃﺒـﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﺗﻮ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوی ﭼﻮن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎداﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﺨﺖروان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﻋﺪهای ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎزﻣﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﻃﻮری ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در
راه ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺨﺖروان از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻣﻮرو ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐـﺮدم و ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎی وی
ﻣﺮا ﺑﺎزﻣﯿﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻤﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ازﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ زود ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ دارﯾﻢ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﻣﺤﯿﻂ ازﻣﯿـﺮ و ﺳـﻮرﯾﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺼﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

۱۷۲

۳۹

فصل بیست و هفتم
مراجعت به مصر برای دیدن هورم هب
ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺤﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻤـﺼﺮ ﻧﺰدﯾـﮏﺗـﺮ
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ زﯾﺎدﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﺻﺒﺮی ﻣﯿﮑﺮدم و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آرام ﺑﮕﯿﺮم و داﺋﻢ روی ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺪم ﻣﯿﺰدم.
ﭼﻮن ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﻣﻦ در وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﻮم
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم.
ﺣﺘﯽ رﻧﮓ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ارﻏﻮان ﺑﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻧﻤﯽآورد .در ﺳـﻮرﯾﻪ ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﻓـﺮا
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺻﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺻـﺪای آﻧﻬـﺎ را
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﺑﻌﻞ )ﺧﺪای ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﺻﻮل ﺑﻬﺎر از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﻌﺮه ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺻﻮرت ﻣﯽﺧﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ و
در ﻗﻔﺎی آﻧﻬﺎ زﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺟﻮان اراﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺑﻌﻞ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕـﺮ
آن ﻣﻨﺎﻇﺮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدم.
وﺿﻊ ﻣﻦ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ زﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻼﻗﺎت آن زن
ﺑﺮود ﯾﺎ زن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺨﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﭘﯿﺮوس را ﻧﺨﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﺎت
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺒﯿﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺮوم و وﻃﻦ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨـﺎﻇﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺳـﻮرﯾﻪ و رﺳـﻮم و آداب
ﺳﮑﻨﻪ آن ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم.
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و در آﻏﺎز ﺷﺐ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻢ و از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﮕﺬرم و
اﺟﺎقﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻬﺎده روی آن ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ ﻧﻔﺲﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎده ﻣـﺼﺮ
را ﺑﺪﻫﺎن ﺑﺮﯾﺰم و ﻃﻌﻢ آن را روی زﺑﺎن ﻣﺰه ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ آب ﻧﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻟﺠﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ آن ﻟﺠﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺳـﯿﺮآب
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روی ﭘﺎﭘﯿﺮوسﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻣﯿﺮوﯾﺪ راه ﺑﺮوم و آن ﮔﯿﺎه را زﯾﺮ ﻗﺪمﻫـﺎی ﺧـﻮد
ﺣﺲ ﮐﻨﻢ و ﺑﻮی ﮔﻞﻫﺎی وﺣﺸﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﺑﺮﺳﺪ و وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﻌﺒﺪ آﻣـﻮن
ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ اﻟﻮان آﻧﻬﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪم ﻣﺮور زﻣﺎن روی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻏﺒﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﻮد و در
آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺸﺘﻢ ﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﻧﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻠﮑﻪ درد وﻃﻦ داﺷـﺘﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻢ ﺑـﺮوم و ﺧـﻮد را در
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدم و ﺑﺰرگ ﺷﺪم و ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺴﻮاﺣﻞ ارض ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ﺑﺎدی ﮐﻪ از ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯿﻮزﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻮرد ﺻﻮرت
را ﻣﯿﺴﻮزاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﮔﺮم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ درﯾﺎ زرد ﺷﺪ و ﻣﻼﺣﺎن ﮐﻮزهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وارد درﯾﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮ از آب ﺷﺪ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﻣﻦ از آب ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻮﺷﯿﺪم ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎٌ ﺷـﯿﺮﯾﻦ
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اﺳﺖ و ﻃﻌﻢ آب ﻟﺤﻦآﻟﻮد ﻧﯿﻞ را ﻣﯿﺪﻫﺪ .زﯾﺮا آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻟﺠﻦآﻟﻮد ﻧﯿﻞ وﻗﺘﯽ وارد آب ﺷﻮر درﯾﺎ ﻣـﯽﺷـﻮد ﻣـﺪﺗﯽ روی آن ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد.
آن روز وﻗﺘﯽ آب ﻧﯿﻞ را ﻧﻮﺷﯿﺪم ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ آب در ذاﺋﻘﻪ ﻣﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﺑﻬﺎ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔـﺖ آب
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آب اﺳﺖ وﻟﻮ درون رود ﻧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﺷﺮاب را ﺑﮕﯿﺮد .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ آب ﺧﻮﺷـﻮﻗﺘﻢ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از دﮐﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺒﻮﺋﯽ ﭘﺮ از آﺑﺠﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎدهاﻧـﺪ و وﻗﺘـﯽ
آﺑﺠﻮ را ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ داﻧﻪﻫﺎی ﺟﻮ وارد دﻫﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪهام زﯾﺮا در ﺧﺎرج از ﻣﺼﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ
آﺑﺠﻮی ﻣﺮﻏﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﻮری اﯾﻦ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اول ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺻﺎف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﺟـﻮ را دور ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد زﯾﺮا ﯾﮏ ﻏﻼم ﺑﻮدهام ﭼﻪ در
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺟﺴﻮر ﮐﺮده ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻃﻮری ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺸﻨﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺣﻖ داری ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻨﯽ و اﮔﺮ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺧﯿﺰران از ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪم و ﭼﻨـﺪ
ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺎ آن ﭼﻮب ﻧﺎزک ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﺪم و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﻖ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧـﻮد
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻨﯽ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎد و رﮐﻮع ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻢ ﯾﮏ ﺧﻄﯿﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎ و ﺧﯿﺰران اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﺿـﺮﺑﺎت
ﻋﺼﺎ و ﭼﻮب ﺧﯿﺰران ﺑﯿﺶ از ﻃﻌﻢ آب ﻟﺠﻦآﻟﻮد رود ﻧﯿﻞ و ﺻﺪای ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻏﺎزﻫﺎ و ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده و راﯾﺤﻪ ﺑﺨﻮر ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی
ﻃﺒﺲ ﻣﻈﻬﺮ و ﻣﻌﺮف ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎ و ﭼﻮب ﺧﯿﺰران ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ ﭼﻮبﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﺎ از ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ درازﺗﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل از اﯾﺠﺎد ﻣﺼﺮ ﻣﯿﮕﺬرد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻮب ﺧﯿﺰران را درﯾﺎﻓـﺖ
ﮐﻨﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و دوره ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﯽ آن ﺑﺴﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ دﯾﺪم ﺳﭙﺮی
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ...اوه ...ای ﭼﻮب ﺧﯿﺰران ...ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻧﻊ از اﯾـﻦ
ﺷﻮی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺣﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﻓﺮط ﺗﺎﺛﺮ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﺷﻪای از ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ رﻓﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣـﺎ وارد ﺑﻨـﺪر
ﺷﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ وارد ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺷﺪ و ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪر ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎرﺑﺮان ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻟﻨﮓ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ اﻓﺘـﺎد و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ رﯾﺶﻫﺎ را ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از اﻟﺒﺴﻪ ﺑﻠﻨﺪ و رﯾﺶﻫﺎی ﻣﺠﻌﺪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارم.
در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮد و زن ﻓﺮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺼﺮ دﯾﺪم زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪام ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛـﺮ ﭘﯿـﻪ
ﻓﺮﺑﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻮی ﻋﺮق ﺑﺪن ﺑﺎرﺑﺮان در ﺷﺎﻣﮥ ﻣﻦ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ
ﺧﻮد را اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻢ وی ﻧﺸﻮد )زﯾﺮا ﻏﻼم ﻓﺮاری ﺑﻮد( و ﻣﺎ از ﮐﺸﺘﯽ ﺧـﺎرج ﺷـﺪﯾﻢ و ﻣـﻦ ﻟﺒـﺎس
ﭘﺸﻤﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﺮدم و ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ را ﭘﻮﺷﯿﺪم.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ دو روز در ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺳﻮار ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺷﺪﯾﻢ و از آن ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎ روی ﻧﯿـﻞ
ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺼﺮ را ﻧﻤﯿﺪﯾﺪﯾﻢ از ﺑﺎم ﺗـﺎ ﺷـﺎم روی ﺻـﺤﻨﻪ ﮐـﺸﺘﯽ ﺳـﻮاﺣﻞ ﯾﻤـﯿﻦ و ﯾـﺴﺎر را از ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﯾﻢ و از ﻣﺸﺎﻫﺪه روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻋﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺨﻢ ﮐﺮدن اراﺿﯽ ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﻏﺎزﻫﺎ
و ﻟﮏ ﻟﮏﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮدﯾﻢ.
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ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﺷﻄﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ دﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾـﮏ ﺳـﺒﻮ
آﺑﺠﻮی ﻣﺼﺮی ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﮐﻪ ﺑـﻮدن ﺑﯿـﺎن ﻣﯿﻨﻤـﻮد و آﻧﻬـﺎ ﻃـﻮری از
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﺳﮑﻨﻪ دو ﻃﺮف رود ﻧﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻃـﺒﺲ ﻃـﻮری ﻣـﺰارع و ﻗـﺮاء ﺑﻬـﻢ
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ از وﺳﻂ دو ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﯾﮏ وﻗﺖ در ﻃﺮف ﻣﺸﺮق رود ﻧﯿﻞ ﺳﻪ ﮐﻮه ﮐﻪ ﭘﻨﺪاری ﺳﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن داﺋﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﻬﺮ
و ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻈﯿﻢ آﻣﻮن و ﻋﻤﺎرات ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن و درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻘﺪس آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻣﻮات را در ﻣﻐﺮب رود ﻧﯿﻞ دﯾﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ در آﻧﺠﺎ دﻓـﻦ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و آراﻣﮕـﺎه ﺗﻤـﺎم ﻓﺮاﻋﻨـﻪ و
ﻣﻠﮑﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮ در آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻣﺰار آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﻠﮑﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮ درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪﯾﻢ( آﻧﺪرﺧﺘﻬﺎ ﮔﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ در ﺟﻠﺪ ﯾﮏ ﭼﺮم ﮔﺎو ﻧﺰدﯾﮏ آراﻣﮕﺎه ﯾﮑـﯽ از
ﻓﺮاﻋﻨﻪ آرام ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﯾﮏ زن ﻃﻤﺎع ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺒﺮ ﺧﻮدﺷﺎن دﻓـﻦ
ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻗﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رود ﻧﯿﻞ ﯾﮏ ﺧﻢ وﺳﯿﻊ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن در وﺳﻂ درﺧﺘﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮﻧﮓ زرﯾﻦ ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﻨﻮز در آن ﮐﺎخ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺼﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻢ وی ﻣﺮدی ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻮد و ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺮب داﺷﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دارای ﺗﻘﺮب اﺳﺖ ﻓﺮدا ﻫﻢ ﺗﻘﺮب ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ در اﺳﮑﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﮐـﻮدک
ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﻮد را وﺳﻂ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دروه ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
از ﺑﯿﺎد آوردن ﺧﺎﻃﺮات دوره ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺴﺮور و ﻫﻢ ﻣﺤﺰون ﺷﺪم و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺎل ﭘﺪر و ﻣﺎدرم اﻓﺴﻮس ﺧـﻮردم زﯾـﺮا آن دو
ﻧﻔﺮ در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر رﻧﺞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا دارای ﺳﻮاد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺟـﻮاﻧﯽ و
وﺳﻮﺳﻪ ﯾﮏ زن ﺑĤﻧﻬﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدم و ﻗﺒﺮﺷﺎن را ﻓﺮوﺧﺘﻢ.
ﻃﻮری ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﻮرت را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺣـﻖ ﻧﺎﺷـﻨﺎس ﮐـﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﻮم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در آن ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺸﻪای ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪم ﺑﺸﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻧﻬﺎدم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﯾـﮏ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﺰرگ و
ﻣﻌﺮوف ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮت و ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﻢ و ﻋﺰم دارم ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ و آرام ﺷﺪهام.
اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد و آﻧﻬﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻄﺒﺲ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت اﻏﻨﯿﺎء
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﻧﺎم ﺧﻮد را روی ﮐﺘﯿﺒﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﺪﯾﮕﺮان ﻣﻤﺘـﺎز اﺳـﺖ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺷﮕﻔﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻢ و ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎﺷﻢ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯿﺪﯾﺪم و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮕـﺬارﯾﻢ و
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از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﯿﻢ و زر ﻣﯿﺎﻧﺪوزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻮﻃﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و
ﺣﺸﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮخ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﯿﻢ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺣﯿﺮتزده ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﺬت ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮔﻮﺷﻪای ﺑـﺎ
ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎرﺑﺮان اﺳﮑﻠﻪ اﻃﺮاف ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎ را از ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺰدی ﮔﺰاف
از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی وارد ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎرﺑﺮان از او ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان اﺧﺎذی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوم و ﺑﻪ ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎ از ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔـﺖ ﻣﮕـﺮ
ﻗﺼﺪ ﻧﺪاری در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯽ .ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺼﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ
و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻓﺮدا ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮم.
ﮐﺎﭘﺘﺎ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد و ﻏﻼﻣـﺎن ﻋﻬـﺪهدار
ﺧﺪﻣﺎت او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ا ﯾﺮادی ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺳﺮ را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و رﻓﺖ.
ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﯿﮏ ﻣﺴﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ.
در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺎرﻣﯽﻫﺎ زﻧﻬﺎ روی اﺟﺎق ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎزل ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﺷـﺪه از
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﺸﺪ.
ﻗﺪری ﮐﻪ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و از درون آن ﻣﻨﺎزل ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و آواز ﻣﻼﺣﺎن ﻣـﺴﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و وﻗﺘﯽ آﺳﻤﺎن را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ از ﻧﻮر ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮدم ﺑﺠﺎی اول ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﮐـﺮدم و ﻣﺘﺤﯿـﺮ
ﺑﻮدم ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﺮت آن ﻣﻨﺎزل زﯾﺒﺎ را دﯾﺪم و روﻏﻦﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﻮی ﻣﮑﺮوه ﻣﺎﻫﯽ ﺳـﺮخ
ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﻢ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺳﺎده ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿĤﯾﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺒﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿـﺮ
را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻘﺪر ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﺑﺪﻫﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﭼﺮا ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣـﺴﺎﻓﺮت در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺟﻬـﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻓـﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪای ﺧﻮد را ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻘﺮا ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
آﯾﺎ آب ﻣﺮداب را ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪهای ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﺮب ﺗﻮ را ﮔﺰﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ و دﺳﺘﻮر ﻣﺮا ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎن وﮔﺮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺮو و ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ .زﯾـﺮا ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻘﺪر از ﻣﻦ دزدﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﺧﺎﻧﻪای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯽ و زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد در آوری.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯽ و ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآوری و ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ زن ﺑﮕﯿﺮم
و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﻨﻢ و زن ﻧﺎن ﻣﺮا ﺑﺨﻮرد و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰاع ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﯾﺎ ﺧﯿﺰران ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ و وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺳﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ زن ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ اﮔﺮ روی ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯽ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻫﺮ را زﯾﺮ ﻣﻘﺪاری از ﻓﻀﻮﻻت ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻋﻠﻢ و ﺣﺬاﻗﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ژﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻘﺮاء ﭘﻨﻬـﺎن
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﺧﻮاه ﻏﻨﯽ ﺧﻮاه ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و در ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻫﺮ دو رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮد.
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ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﻣﻦ ﻏﻼم ﻓﻄﺮی ﺑﻮدم و
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻏﻼم ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮم .وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺪواٌ آزاد ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ ﻏﻼم ﺷﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﭙـﺬﯾﺮم ﮐـﻪ
ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻏﻨﯽ و ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﯿﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼع ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻔﻠﯽ ﺑـﯽواﻟـﺪﯾﻦ را ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﻢ او را ﺑﻔﺮزﻧﺪی ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﯽواﻟﺪﯾﻦ را در ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﻦ از درﺟﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل اﻏﻨﯿﺎء ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ زﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺰل اﺷﺮاف ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻬﺘﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد )اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﯽ از زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ زن ﮐﻮزه ﻧﺸﮑﻦ و در ﻋﻮض از ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺟﻮان ﮐـﻪ ﺑـﺪون
داﺷﺘﻦ ﺑﺮادر ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و او ده ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺧﺪای آﻣﻮن ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ
را در ﺳﺮ راه او ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻠﺶ را از وی ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺰرگ ﮐﻨﯽ.
اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ از ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﯽﺷﻮﻫﺮ ﻃﻔﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺰی ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﭽﻪ ﺑﯿـﺎورد ﻫـﻢ در ﮐﺎرﻫـﺎ
ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهام و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دﺷﻮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﻣﯿﻠﺮزد و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﮑﺎرﻫـﺎی ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﺮﺳﻢ و ﻫﻢ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﯿﻨﺪازم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻌﯽ از آن ﻋﺎﯾﺪم ﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤـﺎﺋﯽ زﯾـﺮا ﺣـﻖ
داری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯽ و اﯾﻦ ﭘﺎداش ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﻓﺎداری ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ
ﺑﻪ دﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﺋﯿﮑﻪ در دﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎوری زﯾـﺮا در ﻫـﯿﭻ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺮدم از روی ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﭘـﺲ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ﺑﺤﺮف در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ در دل دارﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوم.
ﺑﻪ دﮐﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﻤﺲ دوﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻦ ﺑĤﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮود رﻓﺘﻢ و ﺳﺮاغ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﯿﻔﺮوش ﺑﻤـﻦ ﮔﻔـﺖ ﻧﻤﯿـﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ وی
ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺪﺗﯽ اﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ دﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺣﯿﺮت ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ ﻣﯿﻔﺮوش ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎش ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﮑﺸﺪ.
ﻣﻦ از دﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( رﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺒﯿﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮدم ﮐـﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ در وﺳﻂ ﺣﯿﺎط ﻣﺸﻐﻮل زور آزﻣﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﺮ ﮐﻤﺎن ﻧـﺸﺎﻧﻪ
زﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از دور ﺑﻄﺮف ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰه ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺟﺰء در ﺣﯿﺎط اﯾﺴﺘﺎده اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﭘﺎ را در ﺧﺎک ﻓﺮم ﻣﯿﺒﺮد و ﺑﺰﺑﺎن ﺣﺎل از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼـﻪ آﻧﺠـﺎ آﻣـﺪهام و
ﭼﮑﺎر دارم .ﻣﻦ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻧﺠﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان او را ﯾﺎﻓﺖ.
اﻓﺴﺮ ﺟﺰء ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ از اﻧﯿﮑﻪ اﺳﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺷﻨﯿﺪ ﺳﺮ ﻓﺮود آورد و ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺣﺘﺮام درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻮرمﻫـﺐ دارای ﻣﻘـﺎم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﻓﺴﺮ ﺟﺰء ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ او ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﯿـﺴﺖ و ﺑـﺴﺮزﻣﯿﻦ ﮐـﻮش رﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺳﺎﺧﻠﻮﻫﺎی آﻧﺠﺎ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯿﮑﻪ ﺳﺎﺧﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻓﺴﺮ ﺟﺰء دادم و او از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت ﮐﺮد و از ﻋﺮﺷﻪ ﻧﺨﻮت ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﻤﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﮐـﺮد .وﻟـﯽ ﻓﺮﻋـﻮن
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺰ اﺳﺖ و از وﺿﻊ و روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارد و ﺑﺤﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮏ ﮐـﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ اﯾﻨﺠـﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺪاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﻮن اﻓﺴﺮ ﺟﺰء ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮔﺪاﺋﯽ ﺑﺮوم و از آﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻤﻦ ﺗـﻮ را ﻣﺒـﺎرک
ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوم و آﺑﺠﻮ ﺑﻨﻮﺷﻢ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻤﺎ وﻋﺪه ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﻮﯾﻢ ﻓﻠﺰات زﯾﺎد ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر زن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺷﮑﻤﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮ از ﻏﺬا و آﺑﺠﻮ ﻣﯿﺸﻮد.
از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﻓﺮﻋﻮن را در آﻧﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ وﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف
ﻓﺮﻋﻮن دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮده و ﻻﺷﻪ او را در ﺷﻬﺮ اﻣﻮات دﻓﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﺋﯿﮑﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﻮن ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎﺋﯽ را ﮐـﻪ ﭘـﺪرش
اﺟﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺴﺮﺑﺎز ﻧﺪارد.
در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم و وﺿﻊ ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورم.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه آﻟﻮده ﺑﻪ روﻏﻦ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ اﻃـﺮاف
را ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻄـﺮف ﻣـﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺳﻮس ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻌﺒﺪ رﺳـﺎﻧﯿﺪم و
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻮدم آن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻣﻦ از ﻣﻌﺒﺪ آﻣـﻮن و ﭘـﺲ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ از
ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪم آن را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ وارد ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ دﯾﻮار ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎﻃﯽ اﺳﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻃﺮاف آن ﺳـﺎﺧﺘﻪاﻧـﺪ و ﯾﮑﻄـﺮف
ﺣﯿﺎط ﺑﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺮاب ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺠﺎﺳﺖ.
ﺑﻤﺤﺮاب ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﻄﻬﺮات روی ﻣﺤﺮاب ﺑﮕﺬارﻧـﺪ
ﮔﻨﺪم و ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه آﻧﺠﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺮاب ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای آﺗﻮن را ﺑﺸﮑﻞ داﯾـﺮه ﻧـﺸﺎن
ﻣﯿﺪاد و از اﯾﻦ داﯾﺮه ﺷﻌﺎﻋﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻃﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺸﺪ و ﻫﺮ دﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت را ﻧﮕﺎه
ﻣﯿﺪاﺷﺖ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ دارای ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻫﺎ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘـﯽ
ﻣﻦ وارد ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪم ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻃﺮاف ﻣﺤﺮاب ﺣﻠﻘﻪ زده ﺳﺮود ﻣﻘﺪس ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﮔﻮش ﻓﺮا دادم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﺳﺮود در ﮔﻮش ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آﻧﺮا در اورﺷﻠﯿﻢ واﻗﻊ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻨﯿﺪهام .وﻟﯽ از
ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺮدم و دﯾﺪم ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ و روی ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﺜﻪ او ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ
را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن دو دﺳﺖ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎده در ﯾﮏ دﺳﺖ ﺷﻼق و در دﺳﺖ دﯾﮕـﺮ ﻋـﺼﺎی ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ داﺷـﺖ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﻣﺤﺮاب را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﺪام ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﻃﺮح آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را رﯾﺨﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺷـﺎﮔﺮان ﺧـﻮﯾﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺗﻌﻤﺪ داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﻗﺺ اﻧﺪام ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺟﻠﻮه ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺜﻼٌ ﻓﺮﻋﻮن دارای دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎﺋﯽ ﻻﻏﺮ اﺳﺖ و در ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ را ﻃﻮری ﻗﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن
ﺧﯿﮑﯽ اﺳﺘﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺻﻮرت ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺴﺦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
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ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن را
ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺎ زواﯾﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺻـﻮرت دراز
ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺑﻮﺣﺸﺖ ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد و اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و آن ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﮑﺘـﺐ
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ و در ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻞ اﺷﺨﺎص و اﺷﯿﺎء ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺨﺎص و
اﺷﯿﺎء را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت و اﻧﺪام آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻧﺎن را ﺑﺴﺎزد و ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺮت ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و آﯾﺎ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺧـﻮﯾﺶ را ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر
ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز اﯾﺮاد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻔﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺪار ﻧﯿﺎوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن دو دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎن در ﺑﺮ و ﻗـﻼده
زر ﺑﺮﮔﺮدن داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ از درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤﻠـﻖ
ﺑĤﻧﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺳﺮود ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨـﺎی
آﻧﺮا ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و آﻫﻨﮓ ﺳﺮود در ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻫﺮام در ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ و آن ﺳﺮودﻫﺎ ﻃﻮری در روح آﻧﻬﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی
آن را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺮودﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﻮش و روح آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ از وﺿﻊ او ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ از زارﻋﯿﻦ اﺳﺖ و از ﺻﺤﺮا آﻣﺪه ﺑﮑﺎﻫﻨﺎن ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪ و از آﻧﻬـﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻃﻠﺴﻢ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺮ را دﻓﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺒﻬﺎی ارزان ﺑﺎو ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺟﻮاب آن ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای آﺗﻮن ﻃﻠﺴﻢ و ﭼﺸﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑĤﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد
او را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﯾﻪای از وی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ آﻧﻤﺮد اﯾﻨﺤﺮف را ﺷﻨﯿﺪ رﻧﮕﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻗﺮﻗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪای آﺗـﻮن ﯾـﮏ ﺧـﺪای
دروﻏﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﻠﺴﻢ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
زﻧﯽ از ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺑﮑﺎﻫﻨﺎن ﺟﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﻮن ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ
ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻓﺮﺑﻪ ﺷﻮﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻻﻏﺮ و ﻧﺎﺗﻮان و ﻻﻏﺮی ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﺎﺗﻮان دارﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﻮن ﻗﻮی اﺳـﺖ و ﺑﮑﺎﻫﻨـﺎن
ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﺨﻮراﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺪری ﻣﺴﻦﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ﮔﻔﺖ آﺗﻮن از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻔﺮت دارد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﺮای او ﺑﺮﯾﺰﻧـﺪ و
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﺳﻢ آﻣﻮن را ﺑﺒﺮی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ دروﻏﯽ و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺗﺨﺖ ﺧﺪاﺋﯽ او ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و
ﻣﻌﺒﺪ وی وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
زن دو ﻗﺪم ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ای آﻣﻮن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺤﺮف را ﻧﺰدم ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد اﯾﻨﺤﺮف را زد و ﻟﻌﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺷـﺎﻣﻞ او
ﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﻦ.
زن ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﺧﻄﺎب ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺮوﯾـﺪ ای اﻓـﺮاد
ﺑﯽاﯾﻤﺎن و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن ﯾﮏ ﺧﺪای دروﻏﯽ اﺳﺖ و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی او ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داس درو ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
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آﻧﻮﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺳﻨﮕﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻄﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺳﻨﮓ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮرد و ﺻـﻮرﺗﺶ
ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ را ﺻﺪا زدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻤـﺮد ﮔﺮﯾﺨـﺖ و ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ دﺳـﺘﮕﯿﺮش
ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﮑﺎﻫﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﺑﺎ ادب ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دور ﺑﻮدم .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮوم اﺳﻢ ﺧﺪای آﺗﻮن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎو ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوری از ﻣـﺼﺮ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻢ راﺟـﻊ ﺑـﺎﯾﻦ ﺧـﺪا
اﻃﻼﻋﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ام ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای آﺗﻮن ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ وﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ او را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺪری ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺴﺨﺮ دارم ﯾﺎ ﺟﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﺌﻮال
ﻣﻦ ﺟﺪی اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ آﺗﻮن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ...ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﺗﻮن آﻣﺪﻧﺪ ﺧﺪای دروﻏﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺪای دروﻏﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد آﺗﻮن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و رود ﻧﯿﻞ و ﺗﻤـﺎم ﺟﻨﺒـﺪﮔﺎن را آﻓﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ و
ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑـﺮﺧﻼف ﺳـﺎﯾﺮ
ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دروﻏﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﯿﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﮕﺮد
و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد او را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ.
آﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺧﺪاﯾﺎن دروﻏﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﯿﭻ واﻗﻌﻪ ﺑﺪون اراده او اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻦ ﺟﻮان را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارادۀ آﺗﻮن ﺑﺼﻮرت او ﺧﻮرد زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﯿﮕـﻮﺋﯽ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ
واﻗﻌﻪ ﺑﺪون ارادۀ او ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﻧﻈﺮی ﺑﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ داری ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﯽ.
ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ آری اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اراده آﺗﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده زﯾﺮا ﻣﻦ ﻻﯾﻖ او ﻧﯿـﺴﺘﻢ و او
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ او ﺑﮑﻨﻢ .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻦ در
روح ﺧﻮد از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن دارم ﻣﻐﺮور ﺷﺪم و آﺗﻮن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم و ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻓﺮﻋـﻮن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
دارای ﺻﺪاﺋﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺨﺪای او اﯾﻤﺎن ﺑﯿـﺎورم ﻣـﺮا ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﯿﺪم.
ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺧﺪای آﺗﻮن آن ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن را وادارد ﺗﺎ ﻣﺮدی را ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺧﺎک ﺑﻠﻨـﺪ ﮐﻨـﺪ و وارد ﻣﻌﺒـﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ وی ﮐﺎﻫﻦ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎدی اﺷﺨﺎص ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ آﺗﻮن ﺑﺎو داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻠﺐ دﯾﮕﺮان
را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻻﯾﻖ ﺗﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ دﯾﮕﺮان را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دل دارﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد زﯾﺮا ﻓﻘﻂ اوزﯾﺮﯾﺲ دارای اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ دارد ﻗﻠﻮب دﯾﮕﺮان را ﺑﺨﻮاﻧﺪ) .اوزﯾﺮﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا در ﺗـﻮارﯾﺨﯽ ﮐـﻪ اروﭘﺎﺋﯿـﺎن
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را زدم ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﻣﺸﻮرت ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﭼﻪ ﺑﺪﻫﻨـﺪ و ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﮔﻔﺖ :اوزﯾﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﺧﺪای درﺟﻪ دوم ﺑﻠﮑﻪ درﺟﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و آﻧﻬﻢ ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ .اوزﯾﺮﯾﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ وﻫـﻢ ﻋـﻮام آن را
ﺑﻮﺟﻮد آورده وﻟﯽ آﺗﻮن وﺟﻮد دارد و ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮﻋﻮن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺟﻮﻫﺮ آﺗﻮن را دارد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در آن واﺣﺪ دارای ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻠﺐ دﯾﮕﺮان را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
واﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دارد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗـﻮ آن
ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ وی را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ زن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺮد.

۱۸۰

۴۷

زﯾﺮا ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺪا در ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﻫﻢ دارای ﻧﯿﺮوی ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫـﻢ واﺟـﺪ ﻧﯿـﺮوی
ﻣﻮﻧﺚ.
ﻣﻦ ﺳﺮ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺖ ﻣﺮدی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺻـﺤﺒﺖ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﻬﻢ و ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ زن .ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد و ﻫﻢ ﯾﮏ رﺿﯿﻊ را در ﺷﮑﻢ
ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺧﺪای آﺗﻮن اﺧﺘﻼف دارﯾﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ
او ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺧﺪای آﺗﻮن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ و اﺧـﺘﻼف ﻧـﺪارﯾﻢ .و او
ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻮن ﻧﻘﺺ دارﯾﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪای آﺗﻮن را درﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﮑﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘـﺮ
او را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺧﺪای آﺗﻮن را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎدﺗﺮ از اﻣﺮوز اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻨﻔﺮ آﺗﻮن را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و او ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﺟﻮﻫﺮ آﺗﻮن اﺳـﺖ و ﻣﺜـﻞ اﯾـﻦ ﮐـﻪ روح
ﻓﺮﻋﻮن ،آﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﮑﺮد ﺧﯿﻠﯽ در ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم از روی ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ادا ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن و ﭼـﻮن
ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻔﻬﻢ و ﺑﯽ ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﺎﺋﻘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮش ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و دﺳﺖ ﻣﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﻣﻌﻬﺬا آن ﺣﻘﺎﺋﻖ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﮑﺮ آن ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﻋـﻮن
ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم آﺗﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﻧﺪارم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ آﺗﻮن ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪای ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و
ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﻮی آﺑﺠﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺮﻋﻪای از آن ﻣﯿﻨﻮﺷﺪ.
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﻣﺎدری را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﻧﺤﯿـﻒ در آﻏـﻮش
داﺷﺖ و ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ روز ﺑﺮوز ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار او ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻦ دﯾﺪم ﻧﻪ ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻃﻔﻞ و ﺑﻤـﺎدر ﮔﻔـﺘﻢ ﺑﯿﻤـﺎری
ﻃﻔﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮری و اﮔﺮ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮری و ﺷﯿﺮ ﻣﮑﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪات ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯽ او ﻓﺮﺑـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ زن رﻓﺖ ﻏﻼﻣﯽ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ وی زﯾﺮ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب دﺳﺘﯽ رﻓﺘﻪ ﺑـﻮد و زﺧـﻢ اﻧﮕـﺸﺖ وی را دوا
زدم و ﺑﺴﺘﻢ .آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار دادم و دﯾﺪم ﯾﮏ ﻏﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﮏ ﻣـﺸﺖ در وﺳـﻂ ﮔﻠـﻮی اوﺳـﺖ و
دواﺋﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﮔﯿﺎه درﯾﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻏﺪه ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﻂ ﮔﻠﻮی ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗـﻮ ﺑﻌـﺪ از آن ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﺪﺗﯽ دراز ﺑﮑﺸﯽ ﺗﺎ زﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﻏﺪه را از ﮔﻠﻮﯾـﺖ ﺑﯿـﺮون ﺑﯿـﺎورم و ﻣـﺮد
ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺎﻧﻪ او ﺑﺮوم و ﻏﺪه را از ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم.
ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮود دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔـﺘﻢ ﻣـﻦ ﻫﻨـﻮز ﺗـﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ دوا ﺧﻮراﻧﯿﺪهای و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻮ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣـﻦ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ از ﺗـﻮ
ﻫﺪﯾﻪای ﺑﮕﯿﺮم ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﻋﻮض اﮔﺮ روزی ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺎﺗﺐ ﺷﺪم از ﻫﻨﺮ ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ زﻧﯽ ﺟﻮان ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ درد ﻣﯿﮑﻨﺪ و
درد ﭼﺸﻢ را رﻓﻊ ﮐﻦ.
ﻣﻦ در ﭼﺸﻢ او دارو رﯾﺨﺘﻢ و زن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﻣﺮا ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑـﻮی ﮔﻔـﺘﻢ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ دارم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎو ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ دو ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺜـﻞ
دﮔﻤﻪ را ﮐﻪ روی ﺷﮑﻢ او ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ زﺷﺖ ﺟﻠﻮه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
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وﻟﯽ در آن روز اول ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺲ از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺬا آورد ﮔﻔـﺖ
ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﻮ اﻣﺮوز آﻧﻘﺪر از ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻃﻌﺎم رﯾﺨﺘﻪام ﻋﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺷﻮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻏﺬای ﻣﺰﺑﻮر را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺮﯾﺎن ﺑﻮد آن روز از ﯾﮑﯽ از ﺧﻮراکﭘﺰیﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﮔﺮم ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻤﻦ ﺑﺨﻮراﻧﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﻏﺎز را ﻃﻮری ﺑﺮﯾﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺪﯾﺪهام و در ﺷﻬﺮ ﻣـﺎ ﻣﺮﻏـﺎﺑﯽ و
ﻏﺎز را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﻓﻠﺰی ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و درش را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻇﺮف را در ﮐﻮرهای ﺟﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﻏﺎز ﻃﻮری ﮐﺒﺎب
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻌﺎت آن در ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻠﻒ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻦ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘـﻂ
در ﻃﺒﺲ اﯾﻦ ﻏﺬای ﻟﺬﯾﺬ را ﻃﺒﺦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ) .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا در ﻓﺮ )ﺗﻨـﻮر( ﮐـﻪ ﻣـﺎ
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ از اﺧﺘﺮاﻋﺎت روﻣﯿﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده از اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﻮده و ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻃـﺒﺲ اﯾﻨﻄـﻮر
ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺨﺘﻪاﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﮐﺎﭘﺘﺎ در آﻧﺸﺐ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮔﻮارا ﺑﻤﻦ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن روز ﺣﻖاﻟﻌﻼج از ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻃﻮری ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدهام و او ﺑﻤﻦ ﯾﮏ ﮔﺮدنﺑﻨﺪ زر داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن روز اﻧﮕﺸﺖ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدم ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﺧﻮب ﺷﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣـﺪ و ﯾـﮏ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آرد ﺑﺮای ﻣﻦ آورد و ﻣﯽﮔﻔﺖ آرد ﻣﺰﺑﻮر را از ﯾﮏ آﺳﯿﺎب ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻼﺟﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﻟﺬا ﻃﺒﺎﺑـﺖ روز اول
ﻣﻦ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آرد ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ آرد را از ﻏﻼم ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻣﺮوز و روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻤﺎران زﯾـﺎد
ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺮوز ﻃﺒﯿﺒﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮕﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﺰل ﮐﺮده ﮐـﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺬاﻗﺖ دارد و ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣـﺲ ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺮاء ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺮض ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫـﻢ از او ﻣـﺲ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻤﺮدم ﻓﻠﺰ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺰودی ﻃﻮری ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒـﻮر ﻣﯿـﺸﻮد
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮود .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ
او را در ﯾﮏ اﻃﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و روی ﺳﺮش زاﻟﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ دﯾﻮاﻧﮕﯽ وی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را از ﻣﺮدم ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪم ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫـﺴﺘﯽ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺗﻮ ﻣﻦ ﻓﻠﺰات ﺗﻮ را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﺳﻮد ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ داری ﺑﺨﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺜﻞ اﻣﺸﺐ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ
ﯾﺎ ﻏﺎز ﺑﺨﻮری.
ﺑﻌﺪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ و آن ﻋﺎدی ﻧﺒﻮدن ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﯾﮑﻤﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﯾﮏ روز در ﺻﺪد ﺑﺮ آﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زر داری دور ﺑﺮﯾﺰی و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻔﺮوﺷﯽ زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﮏ زن ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ او ﺷﺪه ﺑﻮدی ﻓﺮوﺧﺘﯽ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔـﺮﯾﺨﺘﻢ اﮐﻨـﻮن ﻏـﻼم آن زن
ﺑﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ و در آن ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آزاد ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﺟـﺎ
ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺮوم و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻏﻼم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ.
و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود وﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﺎﭘﯿﺮوس از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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فصل بیست و هشتم
تشویش مردم طبس براي آینده
آن ﺷﺐ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ﻣﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﻓﻘﺮا را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدم و ﻏﺬا و آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﻫﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮا زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و ﮔﻞﻫﺎی اﻗﺎﻗﯿﺎ ﻫﻮا را ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد و از اﺳﮑﻠﻪ رود ﻧﯿﻞ ﺑﻮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و از ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﻐﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ روح ﺧﻮد را ﻣﺸﻌﻮف ﻣﯿﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﺟﺎزه دادم ﮐـﻪ در
ﯾﮏ ﺟﺎم ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮﯾﺰد و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را آزاد ﮐﻨﻢ ﻣﻦ در ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻮ را
آزادﮐﺮده ﺑﻮدم.
آزادی ﺗﻮ از روزی ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻦ ﻓﻠﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﻮ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺲاﻧﺪاز ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺧـﻮد
را ﺑﻤﻦ دادی ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ.
آن روز ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪم ﺗﻮ را آزاد ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺎدم )ﻧﻪ ﻏﻼم( ﻧﺰد
ﻣﻦ ﺑﻤﺎن وﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮو.
اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آزاد ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻮ ﻓﺮدا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ اﻃﻤﯿﻨـﺎن داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ آزاد ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ وﻟﯽ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﻮد زر ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﮕﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ زر ﺑﻤـﻦ ﺳـﻮد ﻣﯿﺮﺳـﺎﻧﺪ و ﻣﮕـﺮ ﺗـﻮ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻃﻼﻫﺎی ﻣﺮا در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻮدﯾﻌﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ .اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﻦ آزاد ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻮ را اﺟـﺮا ﻧﮑـﺮدم و
ﻃﻼی ﺗﻮ را در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻮدﯾﻌﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﻮ دور از ﻋﻘﻞ ﺑﻮد و ﻣﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ را اﺟﺮاء ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و
ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮی ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ﻋﺼﺎی ﺗﻮ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎ را روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻓﺮود ﺑﯿﺎوری .و اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﺮا دﺳﺘﻮر ﺗﻮ را اﺟﺮا ﻧﮑﺮدم ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺑﻠﻬﺎن ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ
زﯾﺮا ﺑﻮدﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زر در ﻣﻌﺒﺪ دو ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ دارد.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت ﺗﻮ ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر زر داری و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ دﻟﯿـﻞ
دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺰان داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻼع دﯾﺮﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺑﻤﻌﺒﺪ ﻣﯿﺴﭙﺎری ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻘﺪاری از ﻫﻤﺎن زر را ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺑﻤﻌﺒﺪ ﺑﺪﻫﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎل ﺑﺴﺎل از ﻣﯿﺰان ﻃﻼی ﺗﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﮐﻨﯽ و دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪم
ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻼ را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن از ﺳﻮد آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎری اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫـﺪ و زﺣﻤـﺖ
ﺑﮑﺸﺪ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد .ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧـﺪارد و
ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﻼی او از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﭼﻮن ﺑﺮای ﺳﭙﺮدان ﻃﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ﻻﺟﺮم در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺑĤﻧﺠﺎ ﺑﺴﭙﺎرد.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ دروغ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ و ﺧﺪای آﻣﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻫﺮﮔﺰ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺑـﺮ
ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ.

۱۸۳

٥۰

ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و اراﺿﯽ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺧﺰاﻧﻪ
ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ .و از ﺑﺲ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و زر و ﺳﯿﻢ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﮐﻨﻮن در ﻣﺼﺮ ﺳﯿﻢ و زر ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ زر ﻣﺮا دادی و زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدی؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ،ﻣﻦ زر ﺗﻮ را ﻧﺪادم و زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ از زراﻋﺖ اﻃﻼع دارم و ﻧﻪ ﺗﻮ و اﮔﺮ ﻃﻼی ﺗﻮ را
ﻣﯿﺪادم و زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ و زارﻋﯿﻦ و ﻏﻼﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻣﺰارع ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺰارع ﺗﻮ را از ﻣﻦ ﻣﯿﺪزدﯾﺪﻧـﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺪزدم ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﻢ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮف ﻣﻌﺒﺪی ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ از ﺻـﺪﻫﺎ ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﻣـﯿﻦ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود
و ﻟﺬا ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ ﻧﺸﻮد .ﻟﺬا ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ ﺧﺪای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺑﻤﺮدم ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮی ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﻬـﺎی آﻧﻬـﺎ را ﺑﻤـﺮدم
ﺑﭙﺮدازد.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻃﻼی ﻣﺮا ﭼﻪ ﮐﺮدی و ﺑﭽﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﯿﺪی ﮐـﻪ ﻣﯿﮕـﻮﺋﯽ ﺳـﻮد آن
ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ زر و ﺳﯿﻢ
در ﻣﺼﺮ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ زر و ﺳﯿﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐـﺮدم
و ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزل را اﺟﺎره ﺧﻮاﻫﯽ داد و ﻫﺮ ﺳﺎل اﺟﺎره آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺘﻮ ﺳﻮد ﻣﯿﺪﻫﺪ
و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم دارم ﺑﺪون ﻣﻬﺮ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و اﮔﺮ ﺧﺮﯾـﺪاران
ﺑﻤﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﭼﯿـﺰی از ﺗـﻮ
ﻧﻤﯽدزدم ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﺪﯾﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻫﺪﯾﻪای ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪای و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐـﻪ از
راه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮاﯾﻪ و ﻧﯿﺰ از راه ﺧﺮجﺗﺮاﺷﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻟﺰوم ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ دزدﯾﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﯽ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻣﻤﺴﮏ ﺑﻮدی ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﻣﯿﮑﺮدم و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در
آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ارﺑﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ رﺋﻮف و ﮐﺮﯾﻢ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮ داری زﯾـﺮ دﺳـﺖ ﻣـﻦ
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎل ﺗﻮ را ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻣﯿﺪاﻧﻢ و وﻗﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ در واﻗﻊ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﮐﺮدهام و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑـﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﻼی ﺗﻮ ﻣﻘﺪاری ﻏﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ از زارﻋﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻏﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدی؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺰاع ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ دو ﺧﺪا در ﻣﺼﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰاع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺰاع ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ وﺑﺎل آن ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮای ﻧـﺰاع
ﺧﺪاﯾﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺰاع اﯾﻦ دو ﺧﺪا در ﻣﺼﺮ اوﺿﺎع ﻗﺮﯾﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ
و درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻣﺰارع را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻟﻢ ﯾﺰرع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺪری زر و ﺳﯿﻢ دارد از ﺑﯿﻢ ﻧـﺰاع
ﺧﺪاﯾﺎن زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ را ﺑﺴﺮﻗﺖ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺴﺮﻗﺖ ﺑﺮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﯾﺎ ﺟﺰو درﺑﺎرﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾـﻦ
ﮐﻪ از ﺗﺼﺮف ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوردﻧﺪ و ﻣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺸﻮد.
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وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﺸﺎورز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ را ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اراﺿﯽ زراﻋﺘﯽ ﺑـﺎﯾﺮ
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻼت و ﺣﺒﻮب ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮارﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﻼﺗـﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮب ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ) .ﻣﯿﮑﺎواﻟﺘﺎری ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ را از روی ﭘﺎﭘﯿﺮوسﻫﺎی ﻣﺼﺮی ﮐﻪ در ﻣـﻮزه
ﻟﻮور ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و آن ﭘﺎﭘﯿﺮوسﻫﺎ ﻣﺴﺒﻮق اﺳﺖ ﺑﻪ دورهای ﺑﯿﻦ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺗﺎ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از
ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ( ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺧﺮﯾﺪ اراﺿﯽ در ﻣﺼﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﺨﺮﯾﺪ اراﺿـﯽ
در اﯾﺮان در ﭼﻬﻞ و ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زراﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﺸﺖ و زرع ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮان ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ رخ در ﻧﻘﺎب ﺧـﺎک ﮐـﺸﯿﺪه و از او ﻧـﺎم
ﻧﻤﯽﺑﺮم و آن ﺷﺨﺺ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮد زراﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان در آن اراﺿﯽ زراﻋﺖ ﮐﻨﻨـﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف ﺑﻔﺮوﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮشﻫﺎ ﻏﻠﻪ را ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و ﻏﻼﻣـﺎن آﻧـﺮا
ﻣﯿﺪزدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻗﺪری ﺿﺮر را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮدهام ﺑﺮای اﻧﺒﺎر ﻏﻠﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ در آن ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮشﻫﺎ ﻏﻠﻪ را ﺑﺨﻮرﻧـﺪ و
ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺪزدﻧﺪ .و روزی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻏﻼت را ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﯿﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺟـﺎره ﻣﯿـﺪﻫﯿﻢ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را در آن ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﺮدهای ﻣﻦ اﯾﺮاد ﻧﻤﯿﮕﯿﺮم
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺮا آﺳﻮده ﺑﮕﺬاری و ﺑﺮای اداره اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮوش ﻏﻼت ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﻮی.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و آن ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوشﺑـﺮده
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ از زراﻋﺖ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﺪارم وﻟﯽ در ﻋﻮض ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯽ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮده ﺑﺼﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﻋﯿﺐ آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻨﻮاﻗﺺ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﻧﺒﺮد و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﭼﻮب و ﺷﻼق ﺑﺮدﮔﺎن را ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدم و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻤﺎم رﻣﻮز ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﻃﻤﯿﻨـﺎن
ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮده ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﺜﯿﻒ
و ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ .ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮداﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮده ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺮده اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻫﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ را و ﮐﻨﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ آورده ﺑﻮدی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوز ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮدهﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ آﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐـﻢ ﺑـﺪون زﺣﻤـﺖ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮی ﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻨﯿﺰان زﯾﺒﺎ را از ﺑﺎزار ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﺷﺐ از ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﻮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآوردﯾﻢ.
وﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ارﺑﺎﺑﯽ ﺑﻤﻦ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ او ﻏﯿﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑـﺎزار ﺑـﺮدهﻓﺮوﺷـﯽ و ﺧﺎﻧـﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﺮا آزاد ﮐﺮدهای ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ دور از ادب ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﺮوﯾﻢ و در دﮐـﻪ دم ﺗﻤـﺴﺎح واﻗـﻊ در
ﮐﻨﺎر ﺷﻂ در ﺣﻮزۀ ﺑﻨﺪری از ﻣﺸﺮوب آن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻧﺎم دم ﺗﻤﺴﺎح ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﺑﯽ اﺳـﺖ ﻗـﻮی ﮐـﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺌﻪ دارد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ دور از ادب ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻏﻼم ﯾﺎ ﺧﺎدم از ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮود و در آﻧﺠـﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﭼﻮن در آن ﺷﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﮐﻪ و در آﻧﺠـﺎ ﺗﻔـﺮﯾﺢ
ﮐﺮدن ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎوردم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﮐﺮت ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺖ
ﮐﺴﯽ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﭙﺬﯾﺮم و ﺑﺎ وی ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوم زﯾﺮا رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﮐـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ
آﺳﺎنﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯿﺮود ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و رﻓﺖ و ﺑﺎﻻ ﭘﻮش و ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐـﺮده ﺑـﻮد آورد و
ﺑﺎﻻﭘﻮش ﻣﺮا ﺑﺮ دوﺷﻢ ﻧﻬﺎد و ﻋﺼﺎ را ﺑﺪﺳﺘﻢ داد و ﻣﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻄﺮف ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ.
دﮐﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح در وﺳﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﺪری ﺑﯿﻦ دو ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﯾﮏ
ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺰرگ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺷﯿﺸﻪی دارد و دﻫﺎن ﺑﺎزش دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺗﯿﺰ او را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ دﮐﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ دارای دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻄﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﯾﺪۀ دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻠﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺧﻨﮑﯽ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺮارت را در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
از وﺿﻊ ورود ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وی ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺤﻠﯽ آﺷﻨﺎ اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺸـﺴﺘﯿﻢ ﻣـﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻒ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ و دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎزل ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻣﻔﺮوش ﺑﺎ ﭼﻮب اﺳﺖ و روی ﭼﻮب دﯾﻮارﻫـﺎ ﻧﻘـﻮش ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن دﯾـﺪه
ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻮب ﮐﻒ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ و دﯾﻮارﻫﺎ ﺷﺪهام ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭼﻮبﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﮐـﻪ اوراق ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻮبﻫﺎ از ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در درﯾﺎﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮده و ﺑﺎد و ﺑﺎران رﻧﮓ آﻧﻬـﺎ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ داده
اﺳﺖ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در دﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮی از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻤﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺼﺎﺣﺐ دﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوب ﻣﺎ را ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح
ﻣﺸﺮوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻌﻄﻠﯽ آن را از ﺳﺒﻮ در ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﯽ دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺪو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻄﺮف ﻣﺎ روان ﺷﺪ و وﺿﻊ او ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ آن زن ﺧﯿﻠـﯽ
ﺟﻮان ﻧﺒﻮد و در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﻋﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺒﺎس در ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه از ﮔﻮﺷﺶ آوﯾﺨﺘـﻪ و دو دﺳـﺘﺒﻨﺪ زر
اﻃﺮاف ﻣﭻ دﺳﺘﻬﺎی او دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ او را زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺪﯾﺪم و وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐـﻪ اﺑﺮوﻫـﺎی
ﺑﺎرﯾﮏ و ﻗﻮﺳﯽ و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه دارد و ﮔﻨﺪمﮔﻮن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی او دوﺧﺘﻢ و ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ را ﺑـﺮ
ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ ﺳﺮ را ﺑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از دو ﭘﯿﺎﻟﻪ را از دﺳﺖ زن ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﯿﺎﻟﻪ دوم را ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ای زن زﯾﺒﺎ اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ زن ﮔﻔﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺑﻨﺎم زن زﯾﺒﺎ ﺻﺪا ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑـﺎﯾﻦ ﻧـﺎم
ﺧﻮاﻧﺪهای ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﺤﺠﻮب ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻧﻮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺨﻮد ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﺳﺖ ﯾﮏ زن ﺑﮕﺬار ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮد ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪی ﮐﻪ دﺳﺖ را روی دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺬاری.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﯽ و اﺳﻢ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ...ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ از دﯾﺪار ﺧﻮد ﻣﺴﺮور ﮐﻨﯽ ﻣﺮا ﺑﻨﺎم زن زﯾﺒﺎ ﺻﺪا ﻧﺰن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻧﮑﻦ.
از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﺴﺘﻢ؟ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺷﻬﺮت ﺗﻮ زودﺗﺮ از ﺧﻮدت وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﺷﺪی ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺗﻮ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺒﺴﻢ او ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺪوه اﺳـﺖ و از
ﭼﺸﻢ زن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺛﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ از زﺑﺎن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد و درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑـﻮده و ﻣـﻦ اﻣـﺮوز وی را آزاد ﮐـﺮدم وﺻـﻔﯽ از ﻣـﻦ
ﺷﻨﯿﺪهای ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﮕﻔﺘﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﻄﺮﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮص دارد و ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻄﺮت او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
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ﺑﯿﻦ راﺳﺖ و دروغ را ﻓﺮق ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻣـﺮض را در او ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﮐـﻨﻢ و
ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ دروغ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮ از راﺳﺖ اﺳـﺖ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ دروغ اﻧـﺴﺎن را اﻣﯿـﺪوار و
دﻟﺨﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف راﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺜﻼٌ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ای زن زﯾﺒﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از اﯾﻦ دروغ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب دم ﺗﻤﺴﺎح ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آوردهام ﺑﻨﻮﺷﯽ و ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣـﺸﺮوب ﻗـﻮیﺗـﺮ اﺳـﺖ ﯾـﺎ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﻧﻮﺷﯿﺪهای.
ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢ از ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺮدارم ﺟﺮﻋﻪای از ﻣﺸﺮوب ﻣﺰﺑﻮر را ﻧﻮﺷﯿﺪم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ او را ﻧﮕﺎه ﮐـﻨﻢ زﯾـﺮا ﺣﻠـﻖ و آﻧﮕـﺎه
ﺷﮑﻢ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮن در ﺑﺪﻧﻢ ﺑﺠﻮش آﻣﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آرام ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﺛﺮ ﻧﺸﺌﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدم ﮐﺎﭘﺘـﺎ ﮔﺮﭼـﻪ
ﺑﺴﯿﺎر دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوب اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﺗـﻮ از ﺗﻤـﺎم ﻣـﺸﺮوﺑﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﻧﻮﺷﯿﺪم ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺮارت آن ﺑﯿﺶ از روﻏﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺑﻞ از زﻣﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﯽآوردﻧـﺪ و در
ﭼﺮاغﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ )ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از اﯾﻦ روﻏﻦ ﺳﯿﺎه ﻧﻔﺖ اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻤـﺴﺎح واﻗﻌـﯽ ﺑـﺎ ﯾـﮏ
ﺿﺮﺑﺖ دم ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺮد ﻗﻮی را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﮑﻤﺮد ﺗﻮاﻧﺎ را از ﭘﺎ در ﻣﯿĤورد.
از ﺣﻠﻖ ﻣﻦ راﯾﺤﻪ و ﻃﻌﻢ ﻣﻌﻄﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻋﻠﻒ و ادوﯾﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﺪ .و ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺸﺎط دﯾﺪم و ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ روح ﻣـﺮا ﺑﻮﺟـﺪ آورده
اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﮕﺬارم و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯿﺸﻮی
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺮده ﻧﮕﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺗﻮ ﻣﺮا ﺟﺴﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
زن ﻗﺪری ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را ﻣﻦ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯿﮑـﻨﻢ و ﯾﮕﺎﻧـﻪ
ﺟﻬﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﻤﻦ داده ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﻘﺪری اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕـﻮﺋﯽ
او را آزاد ﮐﺮدهای ﺧﻮد را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب را از ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻏﻼم ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ودارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ او ﺑﺸﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺎ زر ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿـﻞ
دارد ﮐﻪ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب را از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ اﺷﺎرهای ﺑﺰن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎط داﺷﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣـﻦ دم ﺗﻤـﺴﺎح را
ﻧﻮﺷﯿﺪهام و ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺷﻮد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺣﺮف را از روی ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ و ﻓﺮدا وﻗﺘﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﻮم ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم و آﯾﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ زر داده اﯾـﻦ
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ زن ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺧﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪاری اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮی
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ زن راز ﻣﺮا اﻓﺸﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻃﻼی
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺗﻮ دزدﯾﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد دارم و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻦ از ﺑﺲ در ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻠﺰ آﺑﺠﻮ و
ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪهام ﺑﻤﺤﺾ دﯾﺪن ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ وی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎو ﻧـﺴﯿﻪ
ﻓﺮوﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺷﻐﻞ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل وﻟﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯿﮑﻨﺪ و از ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﻮم ،ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﻔﯿـﺪ
اﺳﺖ.
در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﮔﻔﺖ :ارﺑﺎب ﻣﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از رواج ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗـﺎ
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻨﻮﺷﻨﺪ.
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ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ از ﻋﺮﺷﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﻔﺮوش ﻫﺮﮔﺰ
از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود زﯾﺮا ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺮور و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻮد ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﻧﺰاع ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎز ﺑـﺮای رﻓـﻊ
اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮود و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮد ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻫﺴﺘﯽ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﺮا ﻧﭙﺴﻨﺪی و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾـﺪ
زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻣﺮدان زرﻧﮓ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺪون زﺣﻤـﺖ از دﺳـﺘﺮﻧﺞ دﯾﮕـﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺷﻐﻞ زﻧﻬﺎی ﺧﻮدﻓﺮوش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎری آﺳﺎنﺗﺮ از ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﺧﻮدﻓﺮوش ﻣﺤﺘﺎج
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪوی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ در وﺟﻮد ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎلاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺨﺮج ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐـﻪ در آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮ در
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از راﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﻌﺬرت ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﯾﻦ ﭘﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﺑﻨﻮﺷﯿﺪن دم ﺗﻤـﺴﺎح
ﻧﮑﺮدهام و ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب ﻃﻮری ﻣﺮا ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر زﺑﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ.
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ از ﻣﻦ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﯾﺖ
آن را اداره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ و او ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻧﺼﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺧﺪای ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻧـﺼﻒ ﻣﻨـﺎﻓﻊ را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﻦ ﻧﺪزدد و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ دزدﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﻣﺘﺪﯾﻦ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن او ﺟـﺰو
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﺎن از ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎی ﺧﻮب ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد دم ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .و ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎﻫﻨـﺎن
ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺷﺮاب ﻗﻮی ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاب را ﻣﯿﻨﻮﺷﻨﺪ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو دم ﺗﻤـﺴﺎح ﻣـﺴﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﻣﺎ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻋﺪهای از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮوش ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮐـﺴﺐ را ﺑﻤﻨـﺎﻓﻊ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ از دوﻣﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺎد ﺣﺮف ﻣﯿـﺰﻧﻢ و
ﭘﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣـﻦ اﯾـﻦ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺮدی آزاد ﺷـﺪه،
ﺷﺮوع ﺑﻤﯿﻔﺮوﺷﯽ ﮐﺮدهام ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﺎﭘﺘﺎ از روی ﻣﺴﺘﯽ ﺑﮕﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﺳﺮش را روی زاﻧﻮﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ ﺑﺰور ﺳﺮش را از روی زاﻧﻮﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑﻠﻨـﺪ
ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰ و درون ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺟﻠﻒ را ﻧﮑﻦ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺟﻠـﻒ اﺳـﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻧﮑﺘﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ و آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ رواج دارد ﭼﺮا ﺻﺎﺣﺒﺶ راﺿﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ آن را ﺑﺘﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﮐﻨـﺪ و
در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺷﮏ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ اﺳﺘﻌﺪادی ﻣﺨﺼﻮص داری ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﻻﺋﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﺦﺗـﺮ از
اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﺷﺎدی ﻣﺮا زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﻣﯿﻔﺮوش دوﺳﺖ زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺎدی و ﻏﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدهاﯾﻢ آﯾـﺎ ﻗﺒـﻮل
ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ وی ﺑﭙﺎس دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺑﻤﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎرم ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ از اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﯽﺷـﻮم و ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﻣﯿﻔﺮوش ﺑﻪ ﻣﻦ رازی وﺟﻮد دارد.
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ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ راز ﻣﯿﻔﺮوش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺎ آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن در ﻫﺮ اﻏﺘﺸﺎش در
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﻣﯿﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺧـﻢ ﻫـﺎ و
ﺳﺒﻮﻫﺎ را ﻣﯿﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﯿﻔﺮوش را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﻏﺮف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ وﺣﺸﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﺪی آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﻘﺪری ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺨﺮج داده ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺪ
ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ وی اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﭘﯿﺮو ﺧﺪای ﺟﺪﯾـﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﻔﺮوش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ﺧـﻮد را
ﻣﯿﻔﺮوش زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی اراﺿﯽ را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﻣﯿﻔﺮوش ﻣﺘﻮﺣﺶ ﮔﺮدﯾﺪه ﻃﻮری ﺣﺮف زدم ﮐﻪ ﺑﺮ وﺣﺸﺖ او اﻓﺰودم و ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﭼـﻪ زودﺗـﺮ ﺧـﻮد را از
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ آﺳﻮده ﮐﻦ زﯾﺮا اﮔﺮ وﺿﻌﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪات در اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
او ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻓﺮوﺧﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﮐـﺮدن ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ ﻟﯿﺎﻗـﺖ
دارد و ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد او ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد از وی و ﻣﺮﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ وﻟﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﯾﮑﺮوز ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را
ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ای و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و از دﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ
و ﻣﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺴﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ درﺳﺖ راه ﺑﺮود و ﯾﮏ دم ﺗﻤﺴﺎح او را ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮد.
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فصل بیست و نهم
مقدمات یک فتنه بزرگ در مصر
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮای ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮕﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻘﺮاء ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐـﺮده ﺑـﻮد
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﮑﺮدم و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺪ زﯾﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎ داروی راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺪادم ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﺪم ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻢ.
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮﮐﻮل ﺑﺎﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺠﺎی دارو ﺑﺎو ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪم.
ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﺮاء ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪادﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن از روی ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ داده ﻣﯿﺸﺪ ﻣـﺮا ﺷـﺎدﻣﺎن
ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎم ﻣﺮا ﻣﺒﺎرک ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻃﻮری از ﻣﻦ ﯾـﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻨـﺪاری ﯾﮑـﯽ از
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺮی و ﺑﺨﺼﻮص ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﯾـﮏ زن
ﭘﯿﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ از زﻧﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺴﺎن ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ دارد ﺑﺎﯾـﺪ
ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ او ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد.
اﯾﻦ زن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺮی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ در ﻋﻮض ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻃﺒﺦ ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﻏﺬای او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﻣﺰﺑﻮر از ﺑﻮی ﮐﺮﯾﻪ ﻓﻘﺮاء ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻧﻔﺮت ﻧﺪاﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ از راﯾﺤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺰن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ او را ﻧﻤﯿﺪﯾﺪم ﻋﺎدت ﮐﺮدم و وی را ﺑﻨﺎم ﻣﻮﺗﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم.
ﺷﺒﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ از ﻧﻮر ﭼﺮاﻏﻬﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐـﻪ ﻗـﺪری ﻋﻘـﻞ
داﺷﺖ ﺣﺪس ﻣﯿﺰد ﮐﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﻮن و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻨﺎم آﻣﻮن ﮐﺴﺐ ﺷﺪت ﻣﯽﻧﻤﻮد.
دو ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ و در ﻃﺒﺲ ﻣﺮدم از ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺒﺎرزه دو ﺧﺪا ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﺮد.
روزﻫﺎ ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﻣﻦ از ﻓﺮط ﺣﺮارت و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺗﻔـﺎق ﮐﺎﭘﺘـﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ دم ﺗﻤـﺴﺎح
ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻣﺸﺮوب ﻗﻮی و ﺳﻮزان ﻧﻤﯿĤﺷﺎﻣﯿﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﮏ آﺑﺠﻮی ﮐﻢ ﻗﻮت ﮐﻪ ﻋﻄﺶ را رﻓﻊ و ﺑـﺪن را ﺧﻨـﮏ ﻣﯿﮑـﺮد
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯿﻨﻤﻮدم.
ﭼﻮن در داﺧﻞ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺑﻮد ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮد را راﺣﺖ ﻣﯿﺪﯾﺪم و از ﺗﻤﺎﺷﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺮﯾﺖ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم و وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢﻫـﺎی
او ﺑﭽﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ دوﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺸﺮده ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﺳﺖ او ﺑﮕﺬارم.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﻣﯿﮑﺪه اﻓﺮادی ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راه
ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﯿﮑﺪه ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮاب و آﺑﺠﻮ ﯾﺎ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را از راه ﯾﻐﻤـﺎی ﻗﺒـﻮر اﻣـﻮات ﺑﺪﺳـﺖ
آوردهاﻧﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺮاف رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﻠﻒ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و داد و ﺳﺘﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺎدی دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را واﻣﯿﺪارد
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪن دم ﺗﻤﺴﺎح آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯿĤورد.
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎو اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﺮدم و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻢ و ﻧﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺑـﻮام
ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ رﺑﺢ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه وام ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪم وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺮا در ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺳﻮدی ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﻦ در آن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻃﺒﺲ و ﻣﺼﺮ و ﺣﻮادث ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿĤوردم.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﮑﺪه ﺑﻮدم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺨﻮر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑـﺮ
ﺳﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد وارد ﻣﯿﮑﺪه ﺷﺪ و ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﮔﻔﺖ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾـﻦ ﺗﻤـﺴﺎح
ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻔﮑﺮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺗﺎ اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ از راه ﻓﺮوش ﺑﺨﻮر ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور دﺳﺖ ﻣﯿĤﻣﺪ اداره ﻣﯿﺸﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻋﺪه ﮐﺸﺘﯽ از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﺮف درﯾﺎﻫﺎی ﺷﺮق ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻻاﻗﻞ دو ﮐﺸﺘﯽ از ده ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﻨﻤـﻮد.
)ﺑﺨﻮر ﻋﺒﺎرت از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻮی ﺧﻮش آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﻣﺴﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻄﺮف درﯾﺎﻫﺎی ﻣﺸﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﯿﺨﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﺣﯿﺮاﻧﻢ ﭼـﺮا
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮی ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺗﺐ و ﭘﯿـﺸﮑﺎر ﮐـﻪ در
ﻃﺒﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﮑﺎرهاﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و رﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد؟
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺳﮑﻠﻪ آﻣﺪ ﻣﻼﺣﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ زاری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و زن و ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺣﻞ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨـﺪ و ﺻـﻮرت را
ﻣﯽﺧﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻣﻼﺣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰو رﺳـﻮم
اﺳﺖ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﻨﺪ زن و اﻃﻔﺎل ﻣﻼﺣﺎن ﺷﯿﻮن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻠﻌـﻮن وﻗﺘـﯽ
ﺷﯿﻮن زﻧﻬﺎ و زاری ﻣﻼﺣﺎن را دﯾﺪ ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎزم درﯾﺎﻫﺎی ﻣﺸﺮق ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ ﻣﯿﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﻮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و زن و ﺑﭽﻪ ﻣﻼﺣﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻄﺮف درﯾﺎﻫﺎی ﻣـﺸﺮق ﻧﺮوﻧـﺪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و زن و ﺑﭽﻪ ﻣﻼﺣﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻼح ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻤﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽرود اﻓﺴﻮس ﺧـﻮرد زﯾـﺮا ﻫـﯿﭻ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺒﻬﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻼح ﮔﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻏﺮق آﻧﻬﺎ در درﯾﺎ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺮگ ﻋﺪهای از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣـﻼح
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺳﻒ دارد ﺗﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ آن را ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﮑﺎر اﻧﺪازﻧﺪ و آن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آذوﻗﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻮی درﯾﺎﻫﺎی ﻣﺸﺮق ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ
و ﺟﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﻣﯽﺳﻮزد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑـﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧـﺪ و زن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺟﺪﯾﺪ زن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻟﮑﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﻓﺮﻋﻮن را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﻨﺠﺎ را از ﺳﻮد
ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد و ﻫﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺳـﻪ دم
ﺗﻤﺴﺎح ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺶ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺖ و از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻓﺮط اﻧﺪوه آن ﺣﺮﻓﻬـﺎ را
زده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ )ﺗﯽ( ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاه ﻋﻘﻞ وادارد وﻟﯽ او در اﯾـﻦ ﻓﮑـﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آﻣﯽ ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺤﯽ دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣـﺮد ﻓﻘـﻂ در ﯾـﮏ
ﻓﮑﺮ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ را از ﭘﺎ در آورد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن زن ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﺮی او ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ زن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺮ او
ﺷﺪ ﺳﺒﮏ ﺳﺮی وی از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ و ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺪه ﻣﺪﻫﺎﺋﯽ ﺣﯿﺮتآور در ﻟﺒﺎس ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ زﻧﻬﺎی درﺑـﺎر
از او ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﮐﻨﻮن زﻧﻬﺎی درﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﻠﻮن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻣﺜـﻞ زﻧﻬـﺎی
ﺳﻮرﯾﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن را در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻧﺪﯾﺪهام وﻟﯽ آﯾﺎ ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻦ داری زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ
آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻌﺮض ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و آﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن زﻧﻬـﺎ
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را دﯾﺪی .ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ دارم و از ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد دارای ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﻮد را ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯿﺪاﻧﻢ و وﻗﺘـﯽ زﻧﻬـﺎﺋﯽ را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﻧﻈﺮ را از ﻧﺎف آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻧﺒﺮدم.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﮑﺪه ﺑﺤﺮف در آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺑﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﯽ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮ ﮔﻨـﺎه زﻧﻬـﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﻣﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و زﻧﻬﺎ را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﻧﺪرز ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
اﮔﺮ زﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪی ﺑﺪان ﮐﻪ روی آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻮار از ﮐﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ ﭼـﺸﻢ
ﺗﯿﺰﺑﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻧﻮار ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺷﺪ و ﺳﺮ را روی دﺳﺖﻫﺎ ﻧﻬﺎده و ﺑﺮای ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺒﺎس زﻧﻬـﺎ و ﻗـﺪﻏﻦ
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻄﺮف درﯾﺎﻫﺎی دور و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن از ﺳﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﮐﻪ ﺳﺮ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ زده ﺑﻮد در ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪ ﻟﺒﺎس زﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن راﺟﻊ ﺑﻤﺪ ﻟﺒﺎس دﺳﺘﻮری ﻧﺪاده وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﻗﺪﻏﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ درو دﺳﺖ ﻣﺸﺮق اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺸﺘﯽﻫـﺎ
ﻧﺮوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮر ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮر ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ آﻣﻮن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﺑﻮی ﺧﻮش ﻣﺤـﺮوم ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آﻣﻮن ﺑﻮی ﺧﻮش را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد .و اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮن ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ اﺳـﺖ و از
روزی ﮐﻪ اﻫﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺮ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ اﺳﺖ روی ﻟﺒﺎس ﻧﻘﺶ ﮐﺮده آب
دﻫﺎن ﺑﺼﻮرت وی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺮود و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ رﻓﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﻟﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻣﻌﺒﺪ اﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﻮن دﯾﻮار ﻧـﺪارد
و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻫﺴﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﻮن ﻣﯿﺸﻮد.
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺛﺮ آﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت داﺷﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮑﺎﻫﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺪری آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد و ﮐﺎﻫﻦ او را ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻮی دم ﺗﻤﺴﺎح ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺣﺮارت ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺮوم و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﻮن ﻋﻘﯿﺪه دارم و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﻢ
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ ﺟﺎی آﻣﻮن را ﺑﮕﯿﺮد .زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام آﻣﻮن را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ.
ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﺑﺮوی و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺤﺮاب ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن رﻓﻊ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﻮ را آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﻨﺎزه
ﺗﻮ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﺸﻮد ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای آﻣﻮن ﺑﻤﯿﺮد وﻟﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﺎن در
درﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﮐﺎﻫﻦ از ﻓﺮط ﻣﺴﺘﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در راه آﻣﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳـﺮﻗﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻋﻔﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﯿﻔﺮوش ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را اداره ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﭼـﻮب
ﺑﺮ ﻓﺮق او زد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﻣﯿﻔﺮوش ﮔﻔﺖ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای آﻣﻮن ﻣﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯿـﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ آﻣـﻮن ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮ او ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﻔﺮوش را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن از ﭘﺎ در آوردن ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻌﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و وﻗﺘﯽ ﺑﺮاﻫﺮوی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﺳﺖ را روی دﺳﺖ او ﻧﻬﺎدم و ﮔﻔﺘﻢ از ﭼﺸﻢﻫـﺎی ﺗـﻮ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮادر ﻧﺪاری و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ روزی ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ در
اﯾﻦ ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺷﮑﻢ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺻﺎف ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آﻣﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻣﺮﯾﺖ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ روی دﺳﺘﺶ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺰد و ﮔﻔﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﻣﻦ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﭙﻮﺷـﻢ و از ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ
ﻫﺴﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ در ﺣﺮﻓـﻪ
ﻃﺒﯽ ﺧﻮد دﯾﺪهای ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
***
اﮐﻨﻮن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دو ﭼﺸﻢ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را دﯾـﺪ از ﺷـﺪت ﻧﻔـﺮت ﻣﯿﻠﺮزﯾـﺪم وﻟـﯽ
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐـﻪ از
اﯾﻦ ﺣﻮادث در زﻣﺎن ﺗﻮ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﭼﻮن در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻢ در ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻏﯿـﺮ از ﺣﻤﺎﻗـﺖ ﻧـﻮع
ﺑﺸﺮ و ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ از ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
در وﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﭘﺮواز ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺻﺪای آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮش ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ و در ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ آب ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻣـﯽﺷـﺪ و ﻣـﺮدم ﻫﻨﮕـﺎم روز از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ در اﺳﮑﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺻﺤﺮا زراﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎغ اﻏﻨﯿﺎء ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻨﮏ و ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره در ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﺎغ آب ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.
در آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از ﮐﺎخ ﺧﻮد در ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺮود و از ﻫﻮای ﺧﻨـﮏ آﻧﺠـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﯿﻼق ﻧﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺑﺰرگ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﯾﮏ روز ﻣﺮدم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺟﺎدهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺑـﺮ
ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت اﻃﺮاف را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﻬﺮی ﺑﻌﻈﻤـﺖ و
زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻃﺒﺲ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و از ﮐﺸﺘﯽﻫـﺎ اراﺑـﻪﻫـﺎی
ﺟﻨﮕﯽ و اﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اراﺑﻪﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺒﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎه ﯾـﺎ از
ﺳﮑﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺮدن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ) .ﺷﺮدن ﺑﺮ وزن ﮔﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز در ﻣﺼﺮ اﻻغ را ﺑﺎراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺐ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮدن وارد ﻣـﺼﺮ
ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺮدن ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺒﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ در ﭼﻬﺎر راهﻫﺎ آﺗﺶ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و راه ﺷﻂ را از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از راه ﻧﯿﻞ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﯾﺎ ﺟﻨـﻮب اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن روز ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدم ﻃﻮری ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎ و آﺳـﯿﺎﺑﻬﺎ و دﮐﺎﻧﻬـﺎ و
اﺳﮑﻠﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺎﺑﻞ دﮐﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺪاﺧﻞ دﮐﺎن
ﻣﯿﺮدﻧﺪ و درب دﮐﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﺮ و ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﻦ درﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﻔﺮوﺷﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾـﮏ
ﻋﺪه ﻣﺮدان زورﻣﻨﺪ و ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﺖ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻄﺮف ﻣﻌﺒـﺪ
آﻣﻮن ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺮای ذﮐﺮ وﺳﻌﺖ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿـﺎت ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﺳـﺴﺎت
ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻮد.
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ﻫﻤﺎﻧﺮوز ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺮاب ﻣﻌﺒﺪ آﺗـﻮن ﮐـﻪ رﻗﯿـﺐ
ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻮد ﻣﻠﻮث ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﮏ ﺳﮓ ﻣﺮده را ﺑﻤﺤﺮاب اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻌﺒﺪ را ﮔﻮش ﺗﺎ ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﺷﻨﯿﺪن
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫـﺎی ﻋﺠﯿـﺐ ﻣﯿـﺰد
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎز ﻫﻤﺎن روز ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ و ادوات ﻃﺒﯽ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﺑﮕﺬار ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﺎر ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
آن روز ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﮔﺮدﯾﺪه رﻓﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﻢ .وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از
ﻫﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ روز ﺑﻌﺪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آن ﺷﺐ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ دﮐـﺎن را ﻣـﻮرد
ﺗﺎراج ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺼﺮی ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در اﻧﻈـﺎر ﻣـﺮدم
ﺑﭽﻮب ﺑﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺸﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﮑﺮد.
روز ﺑﻌﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪم ﮐﻪ او را ﺑﺒﯿـﻨﻢ ﺗـﺼﻮر
ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻤﻼﻗﺎت او ﺑﺸﻮم وﻟﯽ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺗﻮ آﻣﺪه اﻣﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣـﺮا
ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ درون ﯾﮏ ﮐﺘﺸﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮی را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ وارد ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮐـﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕـﯽ و ﯾـﮏ
ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ دارای وﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﺗﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎی آن رﻧﮕﺎرﻧﮓ
و ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻄﺮز زﯾﺒﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﺎزوی او ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه و ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﺸﻮن ﻃﻮری ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﮑﺰن اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻼﻗﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ آن زر ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻃﻮق زرﯾﻦ روی ﺳﯿﻨﻪاش دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ او رﺳـﯿﺪم دو
دﺳﺖ را روی زاﻧﻮﻫﺎ ﻧﻬﺎدم و رﮐﻮع ﮐﺮدم .و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ای ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺧﻮب ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی وﻟـﯽ ﭼـﻮن
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮا ﻧﺒﻮﺳﯿﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ او را ﺑﺒﻮﺳﻢ.
ﮐﻨﺎر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮدی ﻓﺮﺑﻪ و ﮐﻮﺗﺎه دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ از ﮔﺮﻣﺎ ﻋﺮق ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ او ﮐﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت دﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻮی داد و ﻃﻮق زرﯾﻦ را از ﮔﺮدن ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻄﺮف او دراز ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ اﯾـﻦ
ﻃﻮق را ﺑﮕﺮدن ﺑﯿﺎوﯾﺰ و از اﻣﺮوز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ را ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺗـﻮ رﯾﺨﺘـﻪ
ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻦ.
ﻣﻦ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻄﺮز ﺗﮑﻠﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی آﻧﭽﻪ در دل دارد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺷـﻨﯿﺪم ﮐـﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﻃﻮری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﭙﺮﺧﺎش ﻣﯿﺸﻮد .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺰد او ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑـﻮدم و ﻫﺮﮔـﺰ ﺑﻤـﻦ ﭘﺮﺧـﺎش
ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﻫﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯿĤورد.
وﻗﺘﯽ ﺷﻼق و ﻃﻮق را ﺑﻪ آﻧﻤﺮد ﻓﺮﺑﻪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ داد رو ﺑﻄﺮف ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ از آﻧﺠﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺧﻮب آﻣﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺒﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ) .ﻣﯿﺰان ﮐﻪ اﻣﺮزو ﻣﺎ آن را ﺗﺮازو ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺎم
ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺒﻌﺪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺒﻌﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
و اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺣﺼﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ روی آن ﺑﺨﻮاﺑﻢ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ.
آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را روی ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺮد ﻓﺮﺑﻪ و ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺬاﺷﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﺪﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و او را ﺑﺸﻨﺎس زﯾﺮا اﯾﻨﻤـﺮد
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺒﻌﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻃﺒﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ را در دﺳﺖ دارد زﯾﺮا وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻋﻮن
او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻨﮕﺮی ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﻣﺤﺘـﺎج ﻣـﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ ﮐﻪ ﻋﺮق ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺟـﺎی ﺗـﻮ را
ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺮد ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﺎغ ﻣﻦ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎغ دارم از ﺷـﻨﯿﺪن ﻏﻮﻏـﺎی
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺸﻮن ﮐﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اراده وی را ﻣﺤﺘﺮم ﻧـﺸﻤﺎرم وﯾـﮋه آن
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ در ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮن ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ و از ﺑـﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﻮب ﺑﺰرگ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آرزوﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻨﺪار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آرزوی او ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و
آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮده ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻞ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد آﻣﻮن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﮐﺮده و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺪای آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد و ﺧـﺪای آﺗـﻮن را
ﺑﺠﺎی او ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ را دوﺳﺖ داری و از ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧـﺪای آﻣـﻮن را ﺑﺘـﻮ
وادار ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮنرﯾﺰی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ را ﺑﻘﺘـﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮی ﺧﺪای آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻮن از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻮری ﮐﻒ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ آﻧﻤﺮد زد ﮐﻪ وی ﺧﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯿﮑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰه را ﺑﮑﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫـﺐ ﺳـﻼم
دادﻧﺪ و او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎﻧﮓ زد :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ روزی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗـﺎ روزی
ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪهام از اﯾﻨﻤﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﻀﺒﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻧﻘﺪر ﭼﻮب و ﺷﻼق
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﺮﺣﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺛﺎث ﺧﻮد را از ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﻔـﻮظ ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ و
ﺳﭙﺲ دﺳﺖ را ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪای ﻫﺴﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح و دارای ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺣﺘـﯽ در ﺑﺎﺑـﻞ و
ﮐﺮت ﻧﻈﯿﺮ آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺮف آن اﻣﺴﺎک ﮐﺮد و آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﺑĤﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺗﻮ از اﯾﻦ آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﺑﻨﻮﺷﯽ؟
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ آری ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺎﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ در اﯾﻨﺼﻮرت دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻧﺒﻮد ﻃﻮری ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ آﻧﻤﺮد ﻫﻨﻮز زﯾﺮ دﺳـﺖ وی ﺧـﺪﻣﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز و روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻇﺐ آن ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ از ﺻﺪور اﯾﻦ دﺳﺘﻮر راﺿﯽ ﺷﺪم زﯾﺮا ﺣﺪس ﻣﯿﺰدم ﮐﻪ اﮔﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﮔﻮار اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ رﺟﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑـﻮر اﻃﺎﻗﻬـﺎﺋﯽ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮر اﻣﻮات دﺳﺘﺒﺮد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﺴﺮوﻗﻪ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺮار را ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺿﺮری ﻓﺎﺣﺶ ﺑـﻪ ﮐﺎﭘﺘـﺎ
وارد ﻣﯿĤﻣﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ آن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ و او را ﺑﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮدم و در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬـﺎی ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻧـﺸﺎﻧﯿﺪم و ﻣﺮﯾـﺖ ﺑـﺮای او
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص را آورد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ آن را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧـﻪ
دﯾﮕﺮ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
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ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮای ﻫﻮرمﻫﺐ آورد و وی ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زن زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳـﺘﯽ
دارد؟ ﮔﻔﺘﻢ دوﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ زن دوﺳﺘﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ و دارای ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﮕﺬارد وﻟﯽ او ﺑﺎ ادب زن را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ وی رﻓﺖ ﺑﻤﻦ
ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻓﺮدا روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺧﻮن ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧـﺪای ﺧـﻮد را ﺟﺎﻧـﺸﯿﻦ
آﻣﻮن ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم از اﯾﻦ اﻗﺪام وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻣﯿﻨﻤـﻮدم ﻓﺮﻋـﻮن
ﻃﻮری اﻓﺴﺮده ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻏﺼﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑـﻮد ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر ﺗﻮ او را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرد و از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻨﻤﺮد در روح ﻣﻦ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺪا ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯿﺸﻮد از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮدم ﮐـﻪ ﻣـﺴﺌﻮل
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻔﻮر ﻣﯿﺸﺪم.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﺳﻮرﯾﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ آب ﺑﺴﯿﺎر از ﺑﺴﺘﺮ رود ﻧﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺪﻓﻌﺎت اﯾﻦ رود ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده ﺳﻮاﺣﻞ
را زﯾﺮ رﺳﻮب ﻣﺪﻓﻮن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺣﻮادث زﯾﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎﺧﻠﻮﻫﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ را ﻣﻨﺤـﻞ ﮐـﻨﻢ و ﺳـﺮﺑﺎزان
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺎورم و اﮐﻨﻮن در ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺳﺮﺑﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮرﯾﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻨﻮن ﺧﻮد ﮔﺮدد و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر را ﺑﺪون ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.
از وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿـﺮون ﻧﻤﯿĤﯾـﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن را آزار ﻧﮑﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﻼق ﻧﺒﻨﺪﯾـﺪ .ﻣـﻦ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺳﺮﺑﺎزم ﮐﺎری ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻧﺪارم ﺑﺮای ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارم زﯾﺮا ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟـﺎی
ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻦ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورم وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه ﮐـﻪ ﻣـﺮدم را
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﯾﺰد و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ وی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺪای آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﺧﯿﻠـﯽ ﻓﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه و دارای
ﻣﺰارع و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎ و آﺳﯿﺎبﻫﺎی زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﺧﺪا را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺛـﺮوت ﺧـﺪای آﻣـﻮن ﻧـﺼﯿﺐ
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ و وﯾﺮاﻧـﯽ ﻃـﺒﺲ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺧﺪای آﻣﻮن ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﺣﺮﯾﺺ و ﺑﯽرﺣﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑـﺎ
آزادی ﻣﺮدم و ﻃﻮری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم را در ﺟﻬﻞ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﮑﺸﻮر ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻔﻬﻤﺪ و اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﻗﻮه اﺑﺮاز آن را ﻧﺪارد وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن او را ﻣﺤﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﯿﻢ از آﻣﻮن ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .وﻟﯽ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﻃﻤﻊ و
ﺻﻠﺢدوﺳﺖ و آزادی ﺧﻮاه ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را از ﺗﺮس ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ وﺣﺸﺖ آور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑـﺪون
ﺗﺮس اداره ﮐﺮد و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺪون ﺗﺮس اداره ﮐﺮد و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﻠﺢدوﺳـﺖ و
آزادیﺧﻮاه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺧﺪای آﻣﻮن ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣﻮاﻓـﻖ
ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺪا را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﯾﻨﮑـﺎر را ﺑﻤـﻦ واﮔـﺬار
ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﻃﻮری ﺧﺪای آﻣﻮن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮدم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮن ﯾﮑﻨﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮدی؟ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﯾﮑﺸﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻣﻄﻠـﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎن درﺟﻪ اول آﻣﻮن را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم و ﮐﺎﻫﻨﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدم .ﺑﻄﻮری ﮐـﻪ ﺻـﺒﺢ روز
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ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪای آﻣﻮن از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ .زﯾﺮا ﻗﺪرت آﻣﻮن واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن اوﺳﺖ و وﻗﺘﯽ آﻣﻮن ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﻧﺪارد .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮ ﺧـﺪاﺋﯽ را ﮐـﻪ ﺑĤﻧﻬـﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﻌﻮر ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﺪا و ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را ﻓﺮق ﺑﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر را ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺮوز در ﻃﺒﺲ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﻫﺮ ﮐـﻮدک ﻣﯿﺪاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺼﺪ دارد آﻣﻮن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺮدم را در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻃﺒﺲ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ را
ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺑﻤﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺳﻮم او را ﻣﺴﺖ ﮐﺮد و ﺳـﺮ را روی دﺳـﺘﻬﺎ
ﻧﻬﺎد و ﺑﺮای ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﮔﺮﯾﻪ او ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ.
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فصل سیام
کشتار در طبس
ﻣﻦ آﻧﺸﺐ در آن اﻃﺎق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﻮرم ﻫﺐ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ او را رﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺠﺎن وی ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ از ﺻﺤﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه و ﻏﻮﻏﺎی ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕـﻮش ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪ زﯾـﺮا ﮐﺎﭘﺘـﺎ و
ﺷﺎﮔﺮد او ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻮادﺛﯽ وﺧﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﺑﺠﻮ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
در آﻧﺸﺐ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪم ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ در آﻧﺸﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﯾﮏ روز ﺑـﺰرگ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و در
آﻧﺮوز ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ آﻣﻮن و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ازدﺣﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﮕﯿﺮد.
در آﻧﺸﺐ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درون ﻣﻌﺒﺪ و ﺧﺎرج آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻃﻮری ﻓﺮﯾﺎد آﻧﻬـﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در ا ﻃﺎق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﮑﺪه ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯿﺪادم ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪم.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺎم آﻣﻮن را ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در راه آﻣﻮن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﺴﻌﺎدت ﺟﺎوﯾـﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺧﻮنرﯾﺰی روز ﺑﻌﺪ و اﯾﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﭼﻮن اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺻﻠﺢدوﺳﺖ ﺑﻮد و از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﻔﺮت داﺷﺖ ،آﻧﻬـﺎ را آزار ﻧﻤﯿﮑـﺮد و ﺑﻌﯿـﺪ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ و زر و ﺳﯿﻢ آﻣﻮن را ﺑﮑﺎﻫﻨﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻮری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺛـﺮوت از
ﺟﺎن ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬرﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﮕﯽ در ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷـﻮﻧﺪ زﯾـﺮا در ﺻـﻮرت
ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﺮدم را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯿﺸﺪ وﻟـﯽ ﻣﯿﺜـﺎق
ﺧﻮن ﻃﻮری آﻣﻮن را در ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻮرد ﻟﻌـﻦ ﻗـﺮار
ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺮﺑﺎزان وﺣﺸﯽ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ را ﺑﺠﺎن ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺠﺎد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم آﻣﻮن را ﺧﺪای ﺟﺎوﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﻮ ﻣﺠـﺴﻤﻪاش ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮔـﺮدد و
ﻣﻌﺒﺪش ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ روز ﺷﺪ ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﺧﻔﮕﯽ ﻫﻮای ﺷﺐ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و آﻧﻮﻗﺖ در ﭼﻬﺎرراﻫﻬﺎ و ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﺻﺪای ﻧﻔﯿﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻤﯿﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و از روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺑـﻮد
ﮐﻪ آﻣﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ دروغ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ وی ﻟﻌﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺪای ﮐﺎذب در ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿـﺎ و
ﺳﻔﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ و اﺣﺸﺎم و ﻏﻼﻣﺎن و زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ او ﺑﺘﺼﺮف ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای وی آﺗﻮن در ﻣﯽآﯾـﺪ و ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ
ﻓﻘﺮاء ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮﮐﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﺎذب ﺑﻮد اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ و از آب ﺑﺮﮐﻪﻫـﺎی ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﻨﻮﺷـﻨﺪ و
ﻓﺮﻋﻮن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺪای ﮐﺎذب را ﺑﺘﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن در آن ﮐﺸﺖ و زر ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﺪواٌ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن در ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﭼـﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ .وﻗﺘـﯽ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺒﺪ و اراﺿﯽ و اﺣﺸﺎم و ﻏﻼﻣﺎن و زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ آﻣﻮن از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن و ﺧـﺪای او ﺿـﺒﻂ ﻣﯿـﺸﻮد
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آوردﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺑﺎﻧﮓ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﻨﮓﻫﺎ و آﺟﺮﻫﺎی ﻣﻨـﺎزل و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﺼﺪا در
آﻣﺪهاﻧﺪ.
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ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت را ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد
را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﭼﺎر ﺑﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و وﺣﺸﺖزده ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﻤﺎره
آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻘﺪری ﻣﺮدم ﺑﺸﺪت ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﮐـﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻠﻌﻮن آﻣﻮن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اﺳﻢ ﺧﻮﯾﺶ را اﺧﻨﺎﺗﻮن ﯾﻌﻨﯽ )ﻣﺤﺒﻮب آﺗﻮن( ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدم و ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﻪ را ﺑﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪم وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻃﻮری ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐـﻪ ﺻـﺪای
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺸﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾـﺸﺐ ﺑﻤـﻦ
ﺧﻮراﻧﯿﺪی ﻗﻮی ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﺑﯿﺪم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم آﻣﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯿĤوردﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺎری را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺘﯽ و ﺧﻮاب ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﯿﺎد آورد و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد .و ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻗﻔﺎی او روان ﺷﺪم و از اﻃﺎق ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﺻﺤﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻦ دﯾـﺪم در ﺻـﺤﻦ ﻣﯿﮑـﺪه
ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ در ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻓﺮاط ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻣﺴﺘﯽ در ﮔﻮﺷﻪای اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﻫﻨﻮز در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮ را در ﯾﮏ ﻃﺸﺖ ﭘﺮ از آب ﺳﺮد ﻓﺮو ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﺷﺐ ﻗﺒﻞ را دور ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ آﺑﺠﻮ و ﯾﮏ ﻧﺎن از
ﻣﯿﮑﺪه ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎ از ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻠﻮت ﺑﻄﺮف ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن روان ﺷﺪﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ آن ﻣﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ و ﻓﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎم )ﭘﭙﯿﺖ آﻣﻮن( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﺳﻮار ﺑـﺮ
ﺗﺨﺖ روان ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ :ای ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش و ای دﻻوران ﮐﺸﻮر ﺷﺮدن ﻓﺮﻋﻮن اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐـﻪ اﯾـﻦ
آﻣﻮن ﻣﻠﻌﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﭙﺎداش ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﻧﺴﺖ در ﺗﺨﺖروان دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮﻣـﺎی
ﻫﻮا ﻏﻼﻣﺎن او را ﺑﺎد زدﻧﺪ.
روﺳﺎی دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻦ و ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒـﺪ و ﺻـﺤﻦ اول
آﻧﺮا ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮش و زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﯾﺎ در ﺻﺤﻦ آن ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ وارد
ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰه ﻣﺮدم را از ﺳﺮ راه دور ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪر ﻣﻌﺒﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﻣﻌﺒﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ آﻣﻮن و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻨﮓ آزﻣـﻮده ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺧﻮد را زﯾﺮ اراﺑﻪﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻃﻮری ﺑﺎ اﺟﺴﺎد ﺧﻮد راه را ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺐﻫﺎ ﺑﻮﺣـﺸﺖ در آﻣﺪﻧـﺪ و
دﺳﺖ و ﭘﺎ زدﻧﺪ و ﺿﺠﻪ زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل ﺑĤﺳﻤﺎن رﻓﺖ.
ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺑﻬﯿﺠﺎن و ﺧﺸﻢ در آﻣﺪه ﺑﻮدن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ دﺳﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ
ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﻓﺴﺮان ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﻮﻏﺎی ﺷﺎدی آﻧﻬـﺎ
ﻓﻀﺎ را ﺑﻠﺮزه در آورد.
ﻣﻦ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮدﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﺗﺨﺖروان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ ای ﭘﭙﯿﺖ آﻣﻮن ﻣﺎ
ﺑﺪون ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮن رﯾﺰی ﺷﻮد ...ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﭙﯿﺖ
آﻣﻮن را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﭘﭙﯿﺖ آﺗﻮن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ از آﺗﻮن.
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ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻼق زرﯾﻦ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﮐﺎر دارم و
ﻧﻪ ﺑﻪ آﻣﻮن و ﻧﻪ ﺑﺒﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺘﻮر داد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻮن وی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷـﻮد ﺷـﻤﺎ ﻫـﻢ ﺑـﺪون
ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آورﯾﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرای ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖروان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﻒ ﺣﯿﺎط و ﺧﯿﺎﺑـﺎن را ﻣﯿﮑﻨﺪﻧـﺪ و
ﺑﻄﺮف ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﺎق دﺳﺖ اﺳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖروان ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ و
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﺳﺐ را ﮐﻮر ﮐﺮد و ﭘﭙﯿﺖآﺗﻮن وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺐ او ﮐﻮر و ﻟﻨﮓ ﺷﺪ ﺑﺨﺸﻢ درآﻣﺪ و از ﺗﺨﺖروان ﻗﺪم ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ
ﻧﻬﺎد و ﺳﻮار ﯾﮑﯽ از اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺪرﻧﮓ از اﻃﺮاف اراﺑﻪ
ﺣﻠﻖآوﯾﺰ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽرﯾﺰﯾﻢ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻔـﻪ
ﻣﯿﮕﺮدد ﺧﻮﻧﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺣﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ دوﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿĤوردﻧـﺪ ﺑـﺎ دو دﺳـﺖ ﺧـﻮد ﺧﻔـﻪ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن را ﺧﻔﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﭙﺮ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻤﺤﺾ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﺸﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺳﺒﻮی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﻧﺎن را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ زده ﺑﻮد روی ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ ﺗﻨـﻪاش ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺷﯿﺮ و ﺳﺮش ﭼﻮن ﻗﻮچ ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﺨﻮردن ﻧﺎن ﮐﺮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺳﺒﻮی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﮐـﻪ
از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎو ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
ﭘﭙﯿﺖآﺗﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در راس ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﻧﻤﯿĤﻣﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖروان وی ﻣﯿﺰان )ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ( از آب ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﺪ و آﻧﻤﺮد ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺬرد.
ﯾﮑﻮﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺴﺮان را ﺻﺪا زد و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺨﺖروان آورد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﮔﺮﺑـﻪ ﻗـﺸﻨﮓ دارم
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﻗﻊ زاﺋﯿﺪن اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدم و از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﺧـﺪای
آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮق زر را از ﮔﺮدن ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد و دﺳﺘﻪ ﺷﻼقﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ.
روﺳﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻌﺒﺪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻌﺰول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑĤﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ دادﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺒﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻮد ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰهﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﺷﮑﻢ و ﺳﯿﻨﻪ و ﮔﻠﻮی ﻣﺮد و زن و ﺑﭽﻪ ﻓﺮو ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ از ﺧﻮن ﻣﺮدم رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﻃـﻮری ﺧـﻮن در ﺟﻠـﻮی ﻣﻌﺒـﺪ
رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ در ﺧﻮن ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺤﻤﻠﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ درﻫﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺒـﺪ
آﻣﻮن را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم وﺣﺸﺖزده ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻓﺮارﯾﺎن را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎک ﻫﻼک اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ در ﺻـﺪد ﺗﻌﻘﯿـﺐ
ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ.
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ﻓﺮارﯾﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ آﺗﻮن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﻮن ﻓﺮاوان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺗﻤـﺎم رﺳـﯿﺪ و
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎر ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﮔﺮﭼﻪ درﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺒﺪ را ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ وﻟﯽ درﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻣـﺲ ﺑـﻮد ﺑـﺴﺘﻨﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻫﺎی ﻣﺴﯿﻦ و ﺣﺼﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﻠﮕﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺌﯿﻦ )ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد(
داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ دارای ﺣﺼﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﻄﺒﺮ و دروازه ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﻌﺒﺪ از ﺑﺎﻻ زوﺑﯿﻦ ﺑﻄﺮف ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎه را ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﻣﯽﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻋﺪهای از ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺮد و زن و ﺑﭽﻪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮﻧﺸﺎن زﻣﯿﻦ را ﺳﺮخ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﻣﮕﺲﻫﺎی زﯾﺎد ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪ و
ﭘﭙﯿﺖآﺗﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺑﺎﻧﮓ زد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺨﻮر ﺑﯿﺎورﯾﺪ و دود ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی ﻣﻬﻮع ﺧﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻣﮕﺲﻫﺎ دور ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮر دود ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ ﺑﺎﻓﺴﺮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧـﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷـﻮد زﯾـﺮا وی
ﺑﺸﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮنرﯾﺰی ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ دﺳﺘﻮر او ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن
ﻣﺮدم را رﯾﺨﺘﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﻣﻠﻌﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .وﻟﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون ﻋﻼج اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﻌﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰد وی ﻣﯿﺮوم و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ ﻣﺎده ﮔﺮﺑـﻪ
ﻣﻦ زاﺋﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ و ﺷﻤﺎ در ﻏﯿﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻏﺬا و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ در آﻣﺪه دارای وﺳﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻣـﻦ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آزﻣﻮده ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﻧﺪارم زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎوردم.
در آﻧﺮوز دﯾﮕﺮ واﻗﻌﻪ ای ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد و اﻓﺴﺮان ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺮدن )ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻟﯿﺒﯽ اﻣﺮوز – ﻣﺘﺮﺟﻢ(
اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﯾﻮار ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را از ﻧﻌﺶﻫﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮرم ﻣﯿـﺸﺪ دور
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در آﻧﺮوز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻏﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺎن ﻻﺷﺨﻮار از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺠـﻮم آوردﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺠﻮم اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﺎن را در ﻃﺒﺲ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان از دﯾﻮار ﻣﻌﺒﺪ دور ﺷﺪﻧﺪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮارﺑﺎر ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮشﺗﺮ از ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻨﺎزل اﻃﺮاف ﻣﻌﺒـﺪ را ﮐـﻪ ﺑﺎﻏﻨﯿـﺎء ﺗﻌﻠـﻖ
داﺷﺖ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺮداب ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﺧﻤﺮهﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﺪﺗﯽ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺮداب ﻣﻨﺎزل ﺑـﻪ ﺧﻤـﺮهﻫـﺎی آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺣﻤﻠـﻪور ﺷـﺪﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﺪﺗﯽ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻧﻤﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﺸﺐ در ﻃﺒﺲ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﻣـﺸﻐﻞ اﻓﺮوﺧﺘـﻪ
ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و زﻧﻬﺎی ﺟﻮان را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم از ﺑﯿﻢ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از او ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
آﯾﺎ ﺗﻮ ﻃﺮﻓﺪار آﻣﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧـﻮد را
ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
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وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ و ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻮ را در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن دﯾﺪﯾﻢ و ﻟﺤﻈﻪای دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮش را ﻣﯿﺒﺮﯾﺪﻧـﺪ و ﻟﺒـﺎس و
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰ او را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و از ﻃﺒﺲ ﺑﮕﺮﯾﺰد وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺮجﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﻣـﺴﺪود
ﮐﺮده ﺟﻠﻮی ﺷﻂ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از ﺧﺮوج ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن زر و ﺳﯿﻢ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﻣﻠﻌﻮن را ﮐﻪ در ﺳﺮدابﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﻨﺪ.
از روز ﺑﻌﺪ ﻫﻮای ﻃﺒﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﻔﻦ اﺟﺴﺎدی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ و درون آن و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد آﻟﻮده ﺷﺪ .و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒـﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺴﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد؟
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘـﻮل در ﺧﺎﻧـﻪ
اﻣﻮات ﻣﻮاﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﺴﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎن اﻣﻮات ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻣﺠﺮوح ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑĤن ﺻﻮرت در آﻣﺪه ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺰرگ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل را در ﺧﺎﻧﮥ اﻣﻮات ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻻﺷﻪاش را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﺑـﺮای ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ ﮐـﺮدن
ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .زﯾﺮا ﺣﻮضﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات آﻧﻘﺪر ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎر ﯾﮑﺼﺪ ﻻﺷﻪ را ﺑـﺮای ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ ﮐـﺮدن
ﺑﭙﺬﯾﺮد.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻧـﺮخ
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﻣﻮات را ارزان ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات رﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺪزدﯾﺪﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣـﺰد آﻧﻬـﺎ ﮐـﻢ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺰدﺷﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰد ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ آن را ﮐﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ از ﺑﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮات اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫـﺎ و ﮐﻮﭼـﻪﻫـﺎ
ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﺑﺒﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﯾﮏ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐـﻪ روز ﻗﺒـﻞ
ﭼﻨﺪ ﻣﺮده ﺑĤﻧﺠﺎ آورده ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎره اﻣﻮات آﻧﻬﻢ ﻣﻘﺘﻮل زﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ارﺗـﺶ
ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺮ او ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺧﻮن ﻣﺮدم را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﻌﺒﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ﻫﺮ روز ﺷﺐ ﻋﺪهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻻﺷﻪﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﺪ .زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ
و ﺟﻨﮕﺤﻮﯾﺎن ﺷﺮدن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻮی ﺧﻮن و ﻟﺬت ﭼﭙﺎول و ﺧﻮردن اﻏﺬﯾﻪ و اﺷﺮﺑﻪ زﯾﺎد ﻃﻮری اﻧـﻀﺒﺎط را زﯾـﺮ ﭘـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
اﻓﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آدم ﮐﺶ و دزد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﯿﻢ آﻣﻮن و ﮔﺰﻣﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺰﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺑﯿﻐﻮﻟﻪﻫﺎ و ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ را روی ﺳـﯿﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﺧﺪای ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻫﺘﮏ و ﺳﺮﻗﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻮر ﻓﺮاﻋﻨﮥ
ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻧﮕﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن از ﺑﺎﻻی ﺣﺼﺎر ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ او ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ و ﺧﺪای دﯾﻮاﻧﻪﺗـﺮش
وﺿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮان وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی آن را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد .و ﻫﺮ ﺷﺐ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ آﺗﺶ ﺣﺮﯾـﻖ ﺑـﻪ
آﺳﻤﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﺗﺶﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ در آن ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮده ﺑĤن ﻣﺤﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﻨـﺎه ﻫـﻮرمﻫـﺐ از ﺷـﺮ دزدﻫـﺎ و ﺳـﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ و
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮدن اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان رﺷﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط را ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز از رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺧـﻮد ﻣـﯽﺗﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ و از
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ﺗﺮس وی ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﻘﺮا ﺑﻮد ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﮔـﺎه
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻧﻤﯿﺎﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻻﻏﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻮﺗﯽ زن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ اﺷﺘﻬﺎی ﻏـﺬا ﺧـﻮردن ﻧﺪاﺷـﺖ و ﺑﻤـﻦ
ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻃﻐﯿﺎن رود ﻧﯿﻞ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮی ﺳـﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐـﻪ از
ﺗﺤﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ دارای اﻧـﻀﺒﺎط ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﺎﻧﻮران
درﻧﺪه وﺣﺸﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ و اﺣﻤﻖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﮑﺮ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮا ﻣﺜـﻞ
ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪه ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﭼﺎره ﻧﺪارم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ زﯾﺮا
ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﺎﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺮد.
در آن روزﻫﺎ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﭼﭙﺎول اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از اداﻣﻪ آن وﺿـﻊ اﺑـﺮاز
ﻣﺴﺮت ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻐﯿﺎن رود ﻧﯿﻞ )ﺗﺎ اول ﭘﺎﯾﯿﺰ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻦ ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان زر و ﺳﯿﻢ و اﺷﯿﺎء ﻧﻔﯿﺲ را ﮐﻪ ﺑﺴﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽآورﻧـﺪ و در
ازای ﺑﻬﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻤﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ اﻃﺎق از اﻃﺎقﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭘﺮ از اﺷﯿﺎی ﻣـﺴﺮوق ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ و
ﻗﺼﺪ دارم ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮوج از ﻃﺒﺲ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻔﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن و دزدﻫﺎ و اﺷﺮار ﻣﺼﺮی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ او را ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﺠﺎ ﮔﻤﺎﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ و دزدﻫﺎ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ اول ﺑﻬﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ و ﻣﺮﯾﺖ ﺑĤﻧﻬـﺎ آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯿﮑﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﯿﺮ و ﻣﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ از روی
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ وﻓﻮر ﻻﺷﻪﻫﺎ در ﻃﺒﺲ اﻣﺮاض ﺑﺮوز ﮐﺮد و آﻧﻘﺪر ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻤﻦ رﺟﻮع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪ و
دﯾﮕﺮ دارو ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
ﻣﻦ اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی داروﻫﺎ زر ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دارو ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻤﺎ دوا ﻧﺪارم وﻟﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ دﺳﺘﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرم از ﺑﺲ اﻓﺴﺮده ﺑﻮدم ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ رﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪم .و ﺻﺒﺢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣـﺮا از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﺳﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آﺗﺶ ﺑﺮای اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺷـﺐ ﺳـﺮد دو
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﺮارت ﺑﺪن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻮ ﭼﺸﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﺪروغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺑﺮاز دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺘﻮ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺘﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ دﯾـﺸﺐ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪی ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدم و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ از زﻧـﯽ
دروغ ﺷﻨﯿﺪی و او ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻟﺠﺎﺟﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ از روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪهام ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﻬﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺗـﻮ ﻧﺎﺷـﯽ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدت ﯾﮏ زن زﯾﺒﺎ و ﻓﻠﺰ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺘﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﯽ از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮوی و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ اﻃﺎق
ﺟﺎی ﮐﻒ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﻫﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺴﺎب ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زنﻫـﺎ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؟
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ﻣﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺟﻮاب ﻧﺪادم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﮐـﻨﻢ و از ﺑﯿﻤـﺎران ﺑـﺪون دوا
ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ آن زن ﻣﺮا ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮد.
ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻓﮑﺮ ﺛﺮوت و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدم ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ داراﺋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﻧﻤﯿﮑﺮدم وﻟﯽ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﻟﻢ ﺑـﻮدم و آن
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻮر ﻣﺎدر و ﭘﺪرم را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ رﻧﺞ ﮐـﺸﯿﺪﻧﺪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪون ﻗﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ درد ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ اﯾـﻦ ﯾﮑـﯽ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐـﻨﻢ از ﻋﻬـﺪه ﺑـﺮ
ﻧﻤﯿĤﻣﺪم.
در راه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﺑﮕﯿﺮم ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم از آن زن اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺪری ﻓﻠﺰ ﻣﯿﺪادم آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨـﺪ و آن زن را
ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻗﺘﻞ آن زن را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﯾﮏ ﻗﺼﺎص ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآوردم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺎﻧـﻪ اﻣـﻮات ،ﻣـﻦ ﮐـﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮدم ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻨﻢ و ﻋﻬﺪهدار ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ زﺣﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺮدم و ﻣـﺴﺌﻮل اﯾـﻦ ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ
ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺧﻮن در ﻋﺮوق ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم از آن زن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ در آن ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب را ﻣﯿﺨـﻮاﻧﯽ
ﻧﺒﻮدم ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯿﺸﺪم و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ.
زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ روح دارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای روح اﺳﺖ از ﺧﺪﻋﻪ و آزار دﯾﮕﺮان رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدل ﻣﯿﮕﯿـﺮد و
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻧﺞ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و آزار ﺑﮑﺸﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از آن زن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم ﺑﻄﻮری ﮐﻪ وی دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﺮا در ﻋﻬﺪ
ﺷﺒﺎب ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ وﺿﻊ ﻃﺒﺲ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻃﻮری ﺟﺴﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨـﺼﺒﺎن ﺧـﻮد ﺣﻤﻠـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺷـﻼق را از
دﺳﺘﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺸﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﻃﻮق زر را از ﮔﺮدﻧﺸﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺑـﻮی ﺣﻤﻠـﻪور
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻻﺷﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد.
در ﻫﻤﺎﻧﺮوز از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮدی ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﻓﺮﻋـﻮن ﺗـﻮ را ﺧﻮاﺳـﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و ﺑﻄﺮف ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ روان ﺷﺪ و ﻣﻦ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮ اﺛـﺮ ﺻـﺤﺒﺘﯽ ﮐـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم.
ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻓﺴﺮان ﺧﻮد را ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ای اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﻮد و اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ واﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺰﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮنزﯾﺰی آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﯿﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻤﺮه ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺖ ﻧﺸﻮد ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﮐﻪ دور از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ زﯾـﺮا وی
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﻤﺮه ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﯾﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤـﺎﺋﯽ ﻧﺘﺒﺠـﻪاش ﻫﻤـﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﺮو و اﻣﻨﯿﺖ و اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻦ.
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ده روز ﺑﻤﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯽ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺧﺪای آﻣﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺧﺪای آﻣﻮن ﺑـﺮای اداﻣـﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺗـﻮ ﻻزم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﻮ اﮔﺮ او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﮑﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ وﺿـﻌﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
آورده ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ آﻣﻮن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزان را ﮐﻪ وﺣﺸﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺑـﺖ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻣﻮن رﺳﯿﺪ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮق و ﺷﻼق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ داد و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اراﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮص وی را ﺑﺴﻮاری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺟﻼدی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﺳﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ داد و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻼد رﺳﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻓﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻧﻔﯿﺮ اﻃﺮاف ﻫﻮرمﻫﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و وی دارای ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ دارای اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪه در ﺷﻬﺮ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ و ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎزی را ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﻏﺎرت ﻣﯿﺪﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻼدان ﺑﭽﻮب ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻼدﻫﺎ ﺳـﺮ
از ﭘﯿﮑﺮش ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮﻓﺖ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ از ﻏﺎرت ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎو ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و او در ﻋﻘﺐ ﺧـﻮد
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﭼﻬﺎرراﻫﻬﺎ ﺳﺎﺧﻠﻮ ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺖ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﺷﺮار و ﻏﺎرﺗﮕﺮان را ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ را
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد در ﻣﺤﻼت ﻃﺒﺲ ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﺤﻼت ﻗﺮﯾﻦ اﻣﻦ و آراﻣﺶ ﻣﯽﮔﺮدﯾـﺪ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دزدان و اﺷﺮار ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻧﻬﺎد.
وﻗﺘﯽ روز دﻣﯿﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎرﭼﯽﻫﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻋﺪام ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ روز ﻫﻢ ﺟﻼدان ﺳﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ
وﺿﻊ ﻋﻮض ﺷﺪه و دوره ﺧﻮد ﺳﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ روز ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﻏﯿـﺮ از ﺗـﺴﻠﯿﻢ و
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ )ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز را ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳـﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و اﮔـﺮ
ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس وی ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺟﻼد ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ از ﭘﯿﮑﺮش ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻀﺒﺎط ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﯾـﮏ ﻣـﺼﺮی ﺑـﻮد از
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮیﻫﺎ را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
آن روز وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﻃﺒﺲ اﻣﻦ و آرام ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻃﻮری ﮐﺸﺘﺎر و ﻏﺎرت و وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺘـﺎﺛﺮ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭼﺮاﻏﻬـﺎ را
ﻧﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮش ﻧﺮﺳﯿﺪ.
وﻟﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ در آن ﻃﻐﯿﺎن و ﻧﺎاﻣﻨﯽ وﯾﺮان ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آن ﺷﺐ ﺧﻮب ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺷـﻐﻞ او ﮐـﺴﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎدی ﻣﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ.
از ﺑﺎﻣﺪاد روز دﯾﮕﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎز و ﻧﺠﺎرﻫﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ وﯾﺮان اﻏﻨﯿﺎء را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده را اوراق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻮب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽﻫـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ و ﻧﺮدﺑﺎن و ﺑﺮج ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿـﺮد و
ﺧﺪاﯾﺸﺎن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﭼﻨﺎن ﻣﻐﺮور ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﺷـﻮﻧﺪ و ﭼـﺎرهای
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺒﺪ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﺼﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ.
آن روز ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد روز دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺻﺪای ﮐﻠﻨﮓ و ﭼﮑﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐـﺸﺘﯽﻫـﺎ ﭼـﻮب ﻣﯿﺎوردﻧـﺪ
ﻧﺠﺎرﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺮدﺑﺎن و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ و ﺑﺮج ﻣﺘﺤﺮک و ﻗﻮچ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ) .ﻗﻮچ ﺳﺮ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد از ﺗﯿﺮﻫـﺎی
ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﯾﺎ ﮔﺎو ﻣﯿﺘﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ و از ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑـﻪ
دروازهﻫﺎ ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﮑﻨﺪﻧﺪ و وارد ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﻨﺞ ﺑﺮج ﺟﻨﮕﯽ و ﻣﻘﺪاری ﻧﺮدﺑﺎن و ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ و ﭼﻨﺪ ﻗﻮچ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ از ﭘﻨﺞ
ﻃﺮف ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺧﻮد را ﺑﺮای راﻧﺪن ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺑﺎﻻی ﺣﺼﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ آﺑﺠﻮش و روﻏﻦ داغ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻧﻪ آب ﺟﻮش داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
روﻏﻦ داغ.
وﻗﺘﯽ درﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻮچ ﺳﺮ ﻃﻮری ﻟﺮزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻔﯿﺮ زدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ اﻃـﻼع
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎز ﺧﺪای آﻣﻮن را زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺮا اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮد ﻧﺸﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد زﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺟﺰو ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮات ﺧﻮد را ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ دروازهﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درد را
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺟﻨﮓ در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻫﻨﺎن درﺟﻪ اول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻔﯿﺮ زد و ﺟﻨﮓ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﺪارم زﯾﺮا ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺮﺑﺎز و ﻣﺮا ﺑﺎ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻪ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ و ﺧـﻮد ﺷـﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻣﻦ ﺑﺎﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺸﻤﺎ
وﻗﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﺤﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﻫـﺴﺘﻢ و
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن را اﺟﺮاء ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﻫـﯿﭻ
ﮐﺲ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﻌﺒﺪ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮﯾﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﺷـﻮد و وی ﺑﻌـﺪ از ورود ﻣﺠـﺴﻤﻪ
ﺧﺪای آﻣﻮن را ﻧﺪﯾﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ در آﯾﻨﺪه آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ درﻫﺎی ﮔﻨﺞ ﻣﻌﺒﺪ را ﻣﻬﺮﻣﻮم ﮐﺮد و ﺣﺠﺎران را ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﻢ آﻣﻮن را از روی ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺠـﺎی آن
ﻧﺎم آﺗﻮن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

۲۰۶

۷۳

ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎرﭼﯿﺎن ﺑﺎﻃﻼع ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﺠﺎی او آﺗﻮن از اﻣﺮوز ﺑﺒﻌﺪ ﺧﺪای ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻃﺒﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ و آﻏﺎز ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳـﯿﺎه از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺖ و ﻣـﻦ ﺧـﻮد ﺑﺎرﻫـﺎ دﯾـﺪم ﮐـﻪ اﻏﻨﯿـﺎء
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺨﺎﻧﻪ از ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدم دو واﻗﻌﻪ را دﯾـﺪم
ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﻣﺮدی از ﻃﺒﻘﻪ اﺷﺮاف در ﮐﻮﭼﻪای از ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺮود و ﺑـﺎ او ﻏـﺬا ﺗﻨـﺎول
ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﺎم آﻣﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣـﯽآورد
وﻟﯽ ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﻐﺰش را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﻬﺎ اﻃﺮاف ﻻﺷﻪ او رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺳﺮ آن ﻣـﺮد را ﺑـﺎ ﺳـﻨﮓ
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺎم آﻣﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده ده روز ﻗﺒﻞ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد او را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮوم اﯾﻦ دو ﻣﻨﻈﺮه را دﯾﺪم و ﺳﺮ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ روزی ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮدم را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوم ﻋﺎزم دﮐﻪ دم
ﺗﻤﺴﺎح ﺷﺪم.
آﻧﺸﺐ ﺷﺒﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوم زﯾﺮا از ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮدم و راه دم ﺗﻤﺴﺎح را ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺪﻫﻢ .وﻗﺘﯽ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪم ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﻣﯿﮑﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ اﻃﺮاﻓﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﻘـﺎم ﺑﮕﯿـﺮی و ﻧﻈـﺮ
ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از دوﺳﺘﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﻮن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﻦ از ﻣﺮﯾﺖ ﺳﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟
آن زن ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ و ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺸﺐ ﺑﮕﺬرد و ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از آن زن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮد ﻧﮕﯿﺮی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ آورد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺮدا وﺿﻊ ﻃﺒﺲ ﻋﺎدی ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ اﻣﺸﺐ ﻫﻨﻮز ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐـﺲ
ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از وی اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺸﺐ از ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن او
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺳﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﻓﻘﻂ اﻣﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮف را زدم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و از اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ اﻣﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺎذون ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧـﺎم
ﻣﺮا ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای آﺗﻮن آﻣﺪهاﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ از دﺷـﻤﻨﺎن او اﻧﺘﻘـﺎم
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﻗﺪری ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ روان ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﻦ ﺳﻮار آن ﺑﺸﻮم و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای آوردن ﺗﺨﺖروان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان آوردﻧﺪ و ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﺪم و ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪرب ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪم.
در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺘﻢ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ اول او را از زﯾﺒﺎﺋﯽ و
ﺷﮑﻮه وی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪهاش ﻋﺎﺷﻖ او ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و او را اﯾـﻦ ﺟـﺎ ﺑﯿﺎورﯾـﺪ و اﮔـﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﯾﮏ ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰه ﺑﺎو ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮدارد وﻟﯽ زﻧﻬﺎر ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﺑـﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻨﻤﺎﺋﯿـﺪ و اﮔـﺮ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﺮده زﯾﺒﺎﺋﯽ او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
از درون ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﺻﺪای آواز و ﺳﺎز ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻋﺪهای از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺴﺖ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﻋﺮﺑـﺪه
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

۲۰۷

۷۴

وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ در زدﻧﺪ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در را ﺑﺮوی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎدر ﺑﺘﺎدﯾﻪ ﻓﻠﺰ ﺑـﺮای
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺟﺒﺎر وارد ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑـﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ را در ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻄﺮف ﺗﺨﺖروان ﻣﻦ ﻣﯽآورد.
و

ﻗﺘﯽ ﻣﻦ آن زن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺎه دﯾﺪم ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ وی ﻣﺮده و ﺳﺮﺑﺎزان ﻻﺷﻪ او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ

زن را در ﺗﺨﺖ روان ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم دﯾﺪم زﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮ
ﺗﺮاﺷﯿﺪهاش ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ.
ﺑﻬﺮﯾﮏ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻗﺪری ﺳﯿﻢ دادم و آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدم و ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮوم.
آﻧﮕﺎه ﺑﻐﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﺖروان ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪام ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آدرس ﻋﻮﺿﯽ ﺑﻐﻼﻣﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻨﻢ.
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﺗﺨﺖروان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻔﺘﻢ آﻧﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺧﻮد از ﺗﺨﺖروان ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ را ﮐﻪ در ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﯿﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺗﺨﺖ روان ﺧﺎرج ﮐﺮدم و ﻣﺰد ﻏﻼﻣﺎن را دادم
و آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﻮدم.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻬﻮش ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﺑﻄﺮف ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑĤﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪم در زدم و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ آﻣﺪﻧﺪ و در را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﺮدهای
آوردهام ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ رواج ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮده ﻣﯽآوری؟ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺮده ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردهام ﺑﺎ اﻣﻮات دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد ...ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﻣﻮات ﻣﺸﻌﻞ آوردﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻃﻮری ﻣﺸﻌﻮف ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧـﺪ و ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم از ﺻﺪای ﺧﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻟﺮزﯾﺪم.
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ را روی ﺳﯿﻨﻪ او ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ آﻣﻮن ...اﯾﻦ زن ﻫﻨﻮز ﮔﺮم اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ آﺳﻮده ﺑﮑﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد ﻧﺎم آﻣﻮن را ﻧﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺧـﺪای آﻣـﻮن وﺟـﻮد
ﻧﺪارد و ﺑﺠﺎی او از اﻣﺮوز آﺗﻮن در ﻣﺼﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و اﻣﺎ اﯾﻨﺰن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻣﻦ او را ﺑﺸﻤﺎ واﻣﯿﮕﺬارم ﮐﻪ
از وی ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻃﻮری ﺑﺪﻧﺶ را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﻮد و ﻃﻮق زرﯾﻦ و ﺟﻮاﻫﺮ او ﺑﺮای اﺟﺮت ﺷﻤﺎ ﮐـﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن زن زﻧﺪه اﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ای
ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﯿﺮو ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام در اﯾـﻦ ﺟـﺎ
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮدﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢآﻏﻮش ﺷﺪهام و ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﮐﻪ ﯾﮑﺰن زﻧـﺪه را در آﻏـﻮش
ﺑﮕﯿﺮم و اﯾﻨﮏ ﺑﺒﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﺗﻮ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺰن زﻧﺪه ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر ﻫﻔﺘﺎد
روز او را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و اﮔﺮ روزی ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﯾﮑﺰن زﻧﺪه را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ او را ﻣﺮده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ وی ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد آب ﻧﻤﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺠﺎن آﻣﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زن ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻮﺋﯽ ﮐﺮﯾﻪ ﮐﻪ از ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺸﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﺲ راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را از ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﺬت دارد و ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎن را
ﻣﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﯽ آن زود از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ و ﻣﻨـﺘﻘﻢ ﺑﺨـﻮد
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﯾﮑﺎش اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺨﻮﯾﺶ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﮑﺎر را
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﻮاﻧﺎن در آﯾﻨﺪه ﻣﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﻨﺰن زﯾﺒﺎ و آزاد اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﻣﺤﺠﻮب ﭼﻮن ﻣـﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﺟـﻮان
ﺑﻮدم ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﮑﺪه دم ﺗﻤﺴﺎح ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ و دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺮای ﭼـﻪ ﻏﻤﮕـﯿﻦ
ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣﻐـﺎک ﺳـﯿﻪروزی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯿﮑﺸﯿﻢ ﺑﺎز ﺧﻮد را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮ را ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ و از ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی آﻧﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهام درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻃﺒﺲ
را ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ ﺑﻨﻮش ...ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪوه از ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮود.
ﻣﻦ دم ﺗﻤﺴﺎح را ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ از ﮔﻠﻮﯾﻢ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﮑﺮم ﻋﻮض ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﻧﻤﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺑﻠﮑﻪ در
ﻓﮑﺮ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻮدم.
ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم زﯾﺮا اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺸﺐ از آﻧﺰن ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺮا ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ زﻧﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﯾﺎ ﻧﻪ او را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎو ﺑﺪﻫﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻦ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﯽ اﻣﺮوز از ﺗﻮ زر و ﺳﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗـﻮ درﯾﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ ﺗﻮ را وادارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺑﺪﻫﯽ.
ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮑﺰن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﮑﻤﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻪ اﻣﺮوز از ﺗﻮ زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﮕﯿﺮد و ﻧـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﻦ زن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهای و وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨـﺪ .ﮔﻔـﺘﻢ
آری ...ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺰن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ از ﻣﻦ زر و ﺳﯿﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ آﻧﺰن ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ او ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑﺨـﺪا
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ در آﻧﺸﺐ ﻣﺮا ﺑﯿﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﮐﻪ ﺑﺮد و آﻧﮕﺎه ﺣﺼﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ روی آن ﺑﺨﻮاﺑﻢ.
ﭼﺮا ﻣﺮدﻫﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻬﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ زن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﺰن زﯾﺒﺎ را دﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن زن وی را دوﺳﺖ ﻣﯿـﺪارد ﺑﻌﻬـﺪ ﺧـﻮد در ﮔﺬﺷـﺘﻪ
راﺟﻊ ﺑﺰﻧﻬﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻓﺎدار ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ روﻏﻦ آﺗﺶ ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﻨﺪ ﻣﯿﻨﺎﯾﺪ ﯾﮑﺰن زﯾﺒﺎ ﻫﻢ آﺗﺶ ﻣﺮد را ﻃﻮری ﺗﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ وی در آن ﺣـﺮارت
ﺗﻤﺎم ﻋﻬﻮدی را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﺰﻧﻬﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻋﻠﻮم ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﺑﺪه و ﻣﺮدی ﻧﺎدان ﺑﺎش و ﻣﻦ در ﻋﻮض ﺗﺎج ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﯽ وﻟﯽ ا ﻧﺴﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ارزش اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻋﻠﻮم ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﺑﺪه و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮدی ﻧﺎدان ﺑﺎش و در ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ ﺑـﻮد
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻌﺎدتﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن ﺑﺎ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد او را و وی ﻣﺮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
در آﻧﺸﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﯽﺟﻬﺖ از درﯾﺎﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهام و ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺴﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ و ﮐـﺮت رﻓـﺘﻢ ﮐـﻪ در آن ﮐـﺸﻮرﻫﺎ
ﺳﻌﺎدت ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم و ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﻮدم ﻧﻪ در درﯾﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ در ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕـﺮ .ﺑﻠﮑـﻪ
اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺴﺮﺑﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺰن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ.
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وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از درﯾﺎﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ وی ﻃﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨـﺪ
در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در وﻃﻦ ﺧﻮد او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻗﺪر ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ و ﮐـﺴﺐ
ﺳﻌﺎدت از زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﻣﺤﺘﺎج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻤﻦ ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯿﮑﺮد .و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮای زر و ﺳﯿﻢ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷـﺘﻢ
و ﻣﺤﺘﺎج ﻓﻠﺰ ﺗﻮ ﺑﻮدم ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در آﻧﺠﺎ آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺗـﻮ
ﻧﺪارم و ﺗﻮ را ﺑﺮای زر و ﺳﯿﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﮐﻨﯽ؟ زن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺪو دﻟﯿﻞ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗـﻮ
ﻧﻤﯽآﯾﻢ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ رواج اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ و راز ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را
ﺑﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﻗﯿﺐ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻟﺬا ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوم و در ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻢ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺎدی دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دور از ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ آﺗﺶ دوﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
ﻣﻦ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﯾﺎ دو ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﺷﯿﺎء ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ وارد
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮی ﻣﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﻤﻦ ﺑﯿﻨﺪازی وﻟﯽ اﮔﺮ دور از ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.

۲۱۰

۷۷

فصل سي و یکم
اخناتون فرعون مصر
آن روز ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺖ و ﺑﺎو اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﺠﺎی او ﺧﺪای آﺗﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻓﺮﻋﻮن او را ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﮐﺮد و ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﻓﺮدا ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺑﺮود وﻟﯽ اﻣﺸﺐ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در
ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ راﺟﻊ ﺑﻤﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻮدی ﺑـﺎ ﺗـﻮ در ﺻـﺤﺮا ﺑـﺴﺮ ﺑـﺮد و
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﯽآﺋﯽ او را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎور.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ راﺟﻊ ﺑﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻔﺮﻋﻮن داد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺟﻨﺒﮥ اﻏﺮاق داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻣـﺼﺮی در ﺟﻬـﺎن ﻧﻈﯿـﺮ
ﻧﺪارد و دارای ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯽ ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را از ﻣـﺮگ ﻧﺠـﺎت داده
اﺳﺖ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﻋﻮ در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻓﺮﻋـﻮن ﺣـﻀﻮر
ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪم .و ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪم ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ اول زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪم) .اﺳﻢ اوﻟﯿـﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن آﻣﻮنﻫﻮﺗﭗ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد و اﺳﻢ اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ او آﻣﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻋﻘﯿـﺪه ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد و
اﺳﻢ ﺧﻮد را اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﺪار آﺗﻮن و او آﺗﻮن را ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﺑـﺪرﮔﺎه ﺧـﺪای واﺣـﺪ و ﻧﺎدﯾـﺪه
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯿﮑﺮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﯾﻦ ﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد و زﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻃﻮری دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺿـﯿﺎﻓﺖ زﻧﻬـﺎ دور
ﭼﺸﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻟﺐﻫﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﺟﮕﺮی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﮐﻮدک ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻣﺒـﺪل ﺑـﻪ ﻣـﺮد ﮔﺮدﯾـﺪه وﻟـﯽ
ﺻﻮرﺗﺶ ﻻﻏﺮ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﭼﺸﻢﻫﺎی او درﺧﺸﻨﺪه ﺑﻮد.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﮐﺘﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﺑﺮ داﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬـﺪ ﺑـﻮدم ﺗـﻮ را
دﯾﺪم و اﻣﺮوز ﻫﻮرمﻫﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻨﻮن ﻃﺐ را آﻣﻮﺧﺘﻪای .ﺑﻌﺪ راﺟـﻊ
ﺑﻤﺰاج ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯿﻞ ﻣـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺮم ﺑﺪرد ﻣﯿĤﯾﺪ و ﻃﻮری ﻣﺮا آزار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم و ﻧﻪ ﺑﺨـﻮاﺑﻢ .و اﻃﺒـﺎء درد ﺳـﺮ ﻣـﺮا ﺑـﺎ
داروﻫﺎی ﻣﺨﺪر ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ داروی ﻣﺨﺪر ﺣﻮاس را ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣـﺎﻧﻊ از اﯾـﻦ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ راﺟﻊ ﺑﺨﺪای ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...آﯾﺎ ﺗﻮ آﺗﻮن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ.
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﻦ ﮐﺮد ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد و ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ .و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ آﺗﻮن را ﻣـﯽﺷﻨﺎﺳـﻢ .ﻓﺮﻋـﻮن
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﺗﻮن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺶ ﻣﻦ و داﻧﺶ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ.
ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ دادی ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻤﻦ دادﻧﺪ و اﯾﻨـﮏ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﺮدرد ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺸﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﺮز دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳـﺮ
وﺳﯿﻠﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﺒﺎء از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻮری از ﺗﻮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن از ﺟﻮاب ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن راﺿﯽ ﺷﺪم ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ دارم ﺑﺘـﻮ ﯾـﮏ
ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺪﻫﻢ .و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺳﺮ ﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮد ﻣﺮده و ﺟﺎی او ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ را ﺑﺠـﺎی او
ﻧﮕﻤﺎﺷﺘﻪام وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و از روز ﺳﺘﺎره ﺳﮓ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ
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ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﻮ را ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ) .در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن روزﻫﺎ را ﺑﻨـﺎم ﺳـﺘﺎرﮔﺎن آﺳـﻤﺎن
ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺘﺎره ﺳﮓ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺘﺎرهای درﺧﺸﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻠﺐ اﮐﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﻢ ﯾﮑـﯽ از
اﯾﺎم در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا از ﻓﺮﻋﻮن دور ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا رﻓﺘﯿﻢ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺟﺎی ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ و ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﻏﺎز ﻣﯿﺨﻮرد و ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾـﮏ ﻧـﺎن را ﻧـﺼﻒ
ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﺨﻮردن ﻧﻤﻮد و ﺑﺠﺎی ﺷﺮاب در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ او آب رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﮐـﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣـﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻤﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺻﻠﺢ و ﻧﺎن و آب اﺳﺖ .و ﻏﺬاﯾﺶ ﻓﺮﻗﯽ ﺑـﺎ ﻏـﺬای ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮﯾﻦ
ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺼﺮ ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﺸﺐ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم زﯾﺮا ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﻏﺎز و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﻫـﻢ ﻣﯿﺨـﻮرد و
ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ وﻟﯽ در ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮس ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻧﺎن و آب ﺑﺨﻮرد و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از ﺻـﺮف ﻏـﺬا
ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﻃﺎق دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ و در آن ﺟﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻓﺮﺑﻪ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪواً او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﭘـﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی وی اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮﺗﻤﺲ دوﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪم و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای دﯾـﺪار ﺗـﻮ ﺑـﻪ دﮐـﻪای ﮐـﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﻮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﺮدم رﻓﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن دﮐﻪ ورود ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪهام و ﺷﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑĤن دﮐـﻪ ﺑـﺮوم واﻧﮕﻬـﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺧﻮردن اﻏﺬﯾﻪ ﻟﺬﯾﺬ ﻣﺮا ﺑﻤﻨﺎزل ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﺑﻪ آن دﮐﻪ ﺑﺮوم.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻻﺑﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن را روی ﺳـﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﻌﺒـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ آﺗـﻮن ﺗـﻮ ﻃﺮاﺣـﯽ
ﮐﺮدهای؟
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و از ﻫﻨﺮ واﻗﻌﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺮت ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ اﻟﻬـﺎم
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای دروﻏﯽ آﻣﻮن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻫﻨﺮ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕـﺬارﯾﻢ و در ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪای دروﻏﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و اﮔﺮ ﻗﺪری ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﺧﺪای ﮐﺬاب ﻣﺎ را ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﻨﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪای آﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪی ﮐـﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪای ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻫﻨﺮی آﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣـﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان واﻗﻌـﯽ و
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ آزادی داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺣﻤﺎﻗﺖ ﭘﯿـﺮوان ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ و آﺑﺠﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺣﺘﯽ آﺑﺠﻮ ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑĤزادی ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺗﻮﺗﻤﺲ را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻮی ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﻤﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و ﻓﺮﻋـﻮن ﺑﻬـﺎی او را
ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ وی را ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از دﯾﺪن ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد زﯾﺎد ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻤﺴﺮت ﻧﮑﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﺗﻤﺲ وﻗﺘﯽ ﻗﯿﺎﻓﻪ
و اﻧﺪام ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻮ را ﺑﺴﺎزم و در ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه آﺗﻮن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﺪای دروﻏﯽ آﻣﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﺳﺰاواری ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻮ را در ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻮری از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ از ﺷﺎدی ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻨﻮدی وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ
آن روز ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺷﮑﻞ او را ﻧﮑﺸﯿﺪه و ﻣﺠﺴﻤﻪ وی را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮐﺎﻟﺒـﺪ او را روی ﺳـﻨﮓ ﻣﺠـﺴﻢ
ﻣﯿﮑﺮد.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دو دﺳﺖ را ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎ ﻧﻬﺎد و رﮐـﻮع
ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ آن ﻃﺮف رﮐﻮع ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺟﻠﺐ ﺷﺪ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ و زوﺟﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﯽآﯾﺪ و ﻟﺬا ﻣـﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﺑﻄﺮف ﻣﻠﮑﻪ زﯾﺒﺎی ﻣﺼﺮ رﮐﻮع ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی درﺑﺎری را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺎ رﺳﯿﺪ دﺳﺖ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐـﻪ وی اﻧﮕـﺸﺘﺮ و
دﺳﺖﺑﻨﺪ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺮوراﻧﯿﺪن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﯽﺻﺒﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ
از او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻦ و او ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﺰاﺋﯿﺪهام ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ دو از ﺧﺪای ﮐﺬاب آﻣﻮن ﮐـﻪ او
را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻢ دارﯾﻢ .ﻣﻦ دو دﺧﺘﺮ زاﺋﯿﺪهام وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺴﺮی از ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و
ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺪﺳﺖ آوردهای ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﯾـﮏ ﭘـﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﻢ زاﺋﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ وی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ :ای زن ﻓﺮﻋـﻮن
ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ آرزوﻣﻨﺪ زاﺋﯿﺪن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺗﻮ ﮐﻢ ﻋـﺮض ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و زﻧﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﻋﺮض اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه دارای ﭘﺴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم زاﺋﯿﺪن ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﺎﺑﺘﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دارای ﭘﺴﺮ ﺷﻮم .ﮔﻔﺘﻢ ای ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ
ﻏﯿﺮ از آﺗﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪی را ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﯾﮑﺰن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺬﮐﯿﺮ و ﺗﺎﻧﯿﺚ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣـﻦ در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ
اﻃﺒﺎﺋﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ دﻋﻮی داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮑﺰن ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺒﻪ
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ زاﺋﻮ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻘﺪری دﻗﯿﻖ
و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر زﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آن دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤـﯿﻦ را دﺳـﺘﺎوﯾﺰ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺎداﻧﯽ ﺧـﻮد را
ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ و اﻋﺘﺮاف ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ داروﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺨﻮراﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺰاﺋﯽ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن دو
دﺧﺘﺮ زاﺋﯿﺪهای ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻬﺬا در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﻗﻮل ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﯿﺸﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﻓﺴﺮده ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ او را ﮐﺴﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺗﻤﺲ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﺴﻞ ﺷﺪ وارد ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ای ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ از زاﺋﯿﺪن دﺧﺘﺮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻣﯿـﺸﻮی .ﺗـﻮ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زن ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺰاﺋﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺎن را ﻣﻨـﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺗﻮ را دﯾﺪهام و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﻃﻮری آراﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﺎو ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻮ را ﺑﺴﺎزم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﻮت ﮐﺮدی ﻣﺮدم زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻧﺎم زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﻤﺲ از ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ و ﻣﺪﺗﯽ
در ﻣﻮزه ﺑﺮﻟﻦ ﺑﻮد و ﻓﻮاد اول ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﮐﻪ ﺣﻔﺎران اروﭘﺎﺋﯽ در ﻣﺼﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑĤن ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﺮد ﺑﺪارد و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺠﺴﻤﻪ را داد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮏ در ﯾﮑﯽ از ﻣـﻮزهﻫـﺎی
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﺬت ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ دور ﮔﺮدﯾﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺖ را از دم ﺗﻤﺴﺎح ﺧﺎرج ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﺮه رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ آﺗـﻮن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨـﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﻟﺒﺎس ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ را در ﺑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﮑﺪه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ او از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم و
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪم زﯾﺮا ﻣﺮﯾﺖ زﯾﺒﺎ و ﻣﻮﻗﺮ ﺑﻮد.
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ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻄﺮف ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ رﻓﺘﻢ و در ﺟﻠﻮی ﻣﻌﺒﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻘﺮﺑﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻣﺮﯾﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد ر
روی ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ در آن روز ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ و در دو ﻃـﺮف
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ )ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ وﺟﻮد ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﻮچ ﺑﻮد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ( ﻇﺮفﻫﺎﺋﯽ ﭘـﺮ از ﮔـﻞ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪ ﻣﺮدم ﺳﺮ راه او ﮔﻞ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ و ﻣﺮﯾﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ وﺿﻌﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی وﺟﻮد دارد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﻗﺖ ﮐﺮدم درﯾﺎﻓﺘﻢ
وﺿﻊ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻓﻘﯿﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ﻫﻤﻬﻤﻪای داﺋﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ
در آن روز در آن ﺟﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد و ﻃﻮری ﺳﮑﻮت ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﮐﻼغﻫﺎ و ﻗﻮشﻫﺎ
ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻼﻏﻬﺎ و ﻗﻮشﻫﺎ ﻃﻮری در ﻃﺒﺲ از ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ
ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان آﻣﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﺮﺑﺎز ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت را رﻧﮕﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻘـﺐ ﺗﺨـﺖروان
وی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﮑﻮرت ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ در آن روز ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ در
ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در واﻗﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﭼﭙﺎول ﻃﺒﺲ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﻮز روی ﺻﻮرت زﻧﻬﺎ اﺛﺮ اﺷﮏ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺮدﻫﺎ اﻟﺘﯿـﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و ﺑـﺴﯿﺎری از ﻣـﺮدم ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ زﯾـﺮا
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن در آن روز ﺗﺎج دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮداﺷﺖ و ﻃﺒﻖ رﺳﻮم دﯾﺮﯾﻦ دﺳﺘﻬﺎ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﯾﮏ دﺳﺖ او ﭼﻮﮔﺎن و
در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻼق ﮐﻪ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻗﺪرت اﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ .و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯿﺨﻮرد زﯾـﺮا در ﻣﻮاﻗـﻊ
رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از وﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﺬرد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرد.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را دﯾﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﺑﺮآوردﻧﺪ و درﺑﺎرﯾﻬﺎ و اﻏﻨﯿﺎء ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧـﺪ وﻟـﯽ
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎ در وﺳﻂ ﺳﮑﻮت و ﺑﺮودت ﻣﺮدم ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺼﺪای ﻣﮕﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ روز زﻣﺴﺘﺎن وزوز ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﻣﯿﺰدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﻧﺸﮑﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و دﻫﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ دﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺪارد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ دﺳـﺘﻬﺎ را از روی
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﻮﮔﺎن و ﺷﻼق را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورد ﺗﺎ ﺑﻤﺮدم ﺳﻼم ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدم ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﻃﻮﻓﺎن از ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ آﻣﻮن را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ...آﻣﻮن ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ ...آﻣﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻏﺮﯾﻮ ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺪاری ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺧﺸﺖﻫﺎی ﻃـﺒﺲ ﺑﻔﺮﯾـﺎد در آﻣﺪﻧـﺪ و ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﯿـﺰد :آﻣـﻮن را
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ...ای ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ...ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدی.
ﻃﻮری ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺨﺖروان ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻓﺴﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاه واداﺷـﺘﻨﺪ و ﺗﺨـﺖروان ﺑـﺴﻮی
درب ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ .در آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻌﺮهﻫﺎی ﻣﺨﻮفﺗﺮ از ﻏﺮش ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧـﺪ و راه ﻋﺒـﻮر ﺗﺨـﺖروان
ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ ﻃﻮری اوﺿﺎع درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﭘﯿﮑﺎری در ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺮد و زن را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﺎرد و ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺑﺠﺎن ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﭽﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد در دم ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
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وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻄﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻨﮓ ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺜﻞ اﺳﻼف ﺧﻮد از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤـﯽﮐـﺮد
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻄﺮف ﻓﺮﻋﻮن را در ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن درون ﺗﺨﺖروان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﺴﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد زد دﺳـﺖ ﻧﮕـﺎه دارﯾـﺪ
ﻣﺮدم را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻧﮑﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻃﻮری ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑـﺪون وﺣـﺸﺖ ﻣﻨﻈـﺮه
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﯿﺪﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﯾﺎد آﻣﻮن را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺮﺑﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨـﯽ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻫﻤﻪ درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ زﻧﻬﺎی زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن داد ﻧﻔﯿﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﺪای
ﻧﻔﯿﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑـﺮای اﺣﺘﯿـﺎط اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ را در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺮارداده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﻗـﺮار
ﮐﻨﺪ.
ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﭘﯿﮑﺎن و داس ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ در آﻧـﺮوز اراﺑـﻪﻫـﺎی ﻣﺰﺑـﻮر ﭘﯿﮑـﺎن و داس ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ.
اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﻈﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ اﻃﺮاف ﺗﺨـﺖروان ﻓﺮﻋـﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻣـﺮدم
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ اراﺑﻪﻫﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻟﺬا راه ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺗﺨﺖروان ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ وارد ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﻌﺒﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﻞ رﺳﯿﺪ و از ﺗﺨﺖروان ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ زورق ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ او را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ رﻓﺖ.
ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮود و ﺳﻮار ﺑﺮ زورق ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺷـﺎدی ﺑـﺮ ﮐـﺸﯿﺪﻧﺪ و
رﺟﺎﻟﻪ ﺑﻤﻨﺎزل اﻏﻨﯿﺎء ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺎﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺧﻮد در ﻃﺒﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﯾﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﺪهای ﺟﻼد ﺑﮕﻤﺎرد و ﻫﺮ ﮐﺲ را
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻼدان ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ در ﻃﺒﺲ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻼغﻫﺎ و ﻗﻮشﻫﺎ و
ﻻﺷﺨﻮارﻫﺎ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻻﺷﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺗﺎ آن روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺪی ﻣﻠﺖ را ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ،رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑـﺮده ﺑـﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮنرﯾﺰی آن روز ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ ﮐﻪ آﻧﻄﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺸﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و اﻣﺮ ﮐـﺮد ﻫـﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ اﺳﻢ آﻣﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺷﮑﻞ آﻣﻮن روی ﻇﺮوف ﻣﻨﺰل وی دﯾﺪه ﺷﻮد از ﻃﺒﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدد و او را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری
ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮوز ﻧﻤﯽداد.
ﻓﺮﻋﻮن روز ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﺸﺪه زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺎم آﻣﻮن را ﺑﺮ
زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﭘﺲ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻌﺎدن ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ؟ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺷﻤﺎره ﻣﺮدم ﺑﻘﺪری زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﻤﯽداﻧـﯿﻢ ﭼـﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﺪای دروﻏﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﺮﻋﻮن از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ دﺳﺘﻮری ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﻦ ﺷﺪ .زﯾﺮا اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮو آﻣـﻮن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﻣﻮال او را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿـﺮوان را ﺑﻤـﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟـﺖ
ﺑﺮوز ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﻋﻮض ﯾﮏ ﻋﺪه دزد و ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻓﺮادی را ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻣـﻮن
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ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺑﻤﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮوز دادﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﻮری آﻧﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و دزدﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن اﻣﻮال
آن اﺷﺨﺎص را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮی در ﻃﺒﺲ اداﻣﻪ داﺷﺖ در ﺷﺐ ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از واﻗﻊ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻨـﺰل ﺧﻮاﺑﯿـﺪه ﺑـﻮدم از
ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ وارد ﮐﺎخ ﺷﺪم داﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑـﺮ ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻋﻮد ﮐﺮده و ﻋﺪهای از اﻃﺒﺎء ﮐﻪ از داراﻟﺤﯿﺎت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آن ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻃﺒﺎء ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪاوای
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋـﻮن ﺷـﺪه ﺑـﻮدم ﺣـﻀﻮر ﻣـﺮا
ﺿﺮوری ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﻧﺒﺾ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺒﺾ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺳﺮد اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﭘﻠﮏ
ﭼﺸﻤﻬﺎی او را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ دارای ﺣﯿﻮﯾﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺸﻢﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺤﺎل اﺣﺘﻀﺎر در ﻣﯽآﯾﻨﺪ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺑﺎﻃﺒﺎء ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﺧﻮن ﻓﺮﻋﻮن را ﺟﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺎل ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺪاوا را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻻﻏﺮ اﻧﺪام و ﮐﻢ ﺧﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧـﻮن او را
ﺟﺎری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻏﻤﺎء اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﺒﺾ او ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺧﻮن او را ﺟﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺎل آﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارم اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻏﻤﺎء ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ.
اﻃﺒﺎء ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻦ .ﻣﻦ ﺳﻮزن ﺧﻮد را از ﺟﻌﺒﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ در آوردم و در آﺗﺶ ﻧﻬﺎدم و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از آﺗﺶ ﺧﺎرج
ﮐﺮدم و ﺳﻮزن ﺳﺮد ﺷﺪ آن را در رگ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮو ﮐﺮدم و ﺧﻮن ﺟﺴﺘﻦ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن دﻫﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و ﻧﻔﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ
ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺰودی ﺟﻠﻮی ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻢ و دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺴﺘﻢ و ﻇﺮﻓﯽ را ﮐﻪ در آن ﺧﻮن ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم.
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﻮش آﻣﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت را دﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد ﮐﻪ داراﻟﺤﯿﺎت در ﻣﻌﺒـﺪ آﻣـﻮن
اﺳﺖ و ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮن داﺷﺖ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﺒﺎی ﻣﺰﺑﻮر را از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﻦ اﻃﻼع ﺑﺪه ﮐﻪ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎروزﻧﺎن اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت دارم.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﮑﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی.
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ و آﻧﻘﺪر ﻣﯿﺮوم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮی ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در آن ﺷﻬﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐـﺮد و دﯾﮕـﺮ ﻗـﺪم ﺑﻄـﺒﺲ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺮو آﻣﻮن ﺧﺪای ﮐﺬاب و ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ دوره اﺟﺪاد ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻮرد ﺣﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ از ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐـﻪ ﻣـﺮا
دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻋﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻢ ﺳﮑﻨﻪ ﻃـﺒﺲ
ﺑĤرزوی ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿĤورﻧﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮﻋﻮن آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ در ﺑﮕﯿﺮد.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻘﺪری ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﮔﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿـﺮوم
و آﻧﻬﺎ از ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ را را ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ او ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻢ و در ﺑﺎ ﻃﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا ﺑﺮای او ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
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ﻣﺎ رو ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﻞ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﻗﺪری ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ دور ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬـﺎی ارﻏـﻮاﻧﯽ ﮐـﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻋﻮن را اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎ و ﮐـﺎخﻫـﺎ و ﺳـﺘﻮنﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯽ ﻃـﺒﺲ )ﻣﻘـﺼﻮد
ﺳﺘﻮنﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از روی ﺳﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎب روز را ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧـﻪ
آن از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﯾﺎدﮔﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد ﭼﻮن ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎی ﻧﯿﻞ در آب ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯿĤﻣﺪﻧـﺪ و دمﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻻﺷﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رود ﻧﯿﻞ از ﻃﺒﺲ ﻣﯿĤورد .و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻻﺷـﻪ
ﻫﺎ ﭼﻮن روی آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻮﺋﯽ ﮐﺮﯾﻪ در ﻓﻀﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯿﮑـﺮد و در اﻃـﺎق ﻓﺮﻋـﻮن واﻗـﻊ در ﮐـﺸﺘﯽ ﺑﺨـﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻣﮑﺮوه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﻌﺪ از ده روز ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻻﺷﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﺮﻋﻮن از اﻃﺎق ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و روی ﺻﺤﻨﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
زﻣﯿﻦ در دو ﻃﺮف ﺷﻂ زرد رﻧﮓ ﺑﻮد و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺰارع را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮﯾـﻪ ﻣـﯽﺑﺮدﻧـﺪ و دام را ﻟـﺐ ﺷـﻂ
ﻣﯿĤوردﻧﺪ ﮐﻪ آب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻧﯽ ﻣﯿﺰدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ از ﻗﺮاء واﻗﻊ در دو ﻃﺮف ﺷﻂ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﻣﯿﺪوﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ
و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺷﺎدی ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻣﺮدم ﺳﺮﺧﻮش و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻃﻮری ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﻣﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﺑﺎ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد و دﺳﺖ را ﺑﻄﺮف زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪاد.
ﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و داﻣﺎن ﺟﺎﻣﻪ او را ﻣﯽﺑﻮﺋﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را ﻣـﯽﻟﯿـﺴﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﺜﻞ اﻃﻔﺎل ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﻣﻦ از ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدم وﻟﯽ از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ وی رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ آﺗﻮن ﺧﺪای او ﺧﻮرﺷـﯿﺪ
اﺳﺖ و در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺻﻮرت و ﺑﺪن را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽداد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺪا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺷﻮد
و اﻧﺴﺎن را از ﻓﺮط ﮔﺮﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ دﭼﺎر ﺗﺐ ﺷﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮق ﻣﯿﺰد وﻟﯽ ﺷﺒﻬﺎ ﺣﺎل او ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و
در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻤﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻨﯽ ﮐـﻪ زﻣـﯿﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﺪک ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان زﯾﺎد ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻘﺪر ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺑﻪ و زﻧﻬﺎی آﻧﺎن زﯾﺒﺎ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪای ﻣـﻦ آﺗـﻮن
ﺗﻔﺎوت ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ
ﺑﺮای ارﺑﺎب زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻃﺒﺲ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑـﺰرگ
ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺖ و ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﻼم ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﻏﻨﯿـﺎء ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻋﺎﯾﺪ اﻏﻨﯿﺎء ﮔﺮدد .ﻣﻦ از ﻃﺒﺲ ﮐـﻪ ﺳـﮑﻨﻪ آن ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﻧﻔﺮت دارم زﯾﺮا ﺧﺪای ﮐﺬاب ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻓﻘﺮاء و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻏﻨﯿﺎء ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد را ﻃﻮری
وﺿﻊ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﺮاء در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮑﺸﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﺛﺮوت و ﺗﻦﭘﺮوری را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﻪ ﺧـﺪای ﻗـﺪﯾﻢ ﺑـﻮد
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﯿﺪواری ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻃﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺎر آﯾﻨﺪه
ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک و ﺟﻮان از ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ آﺗﻮن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻣـﻮن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﻏﯿﺮ از آﻧﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ آﺗﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮐﻨﻢ ﻗﺼﺪ
دارم ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﺳﺎﺑﻖ را از ﻣﺪارس ﺑﺮاﻧﻢ و ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﻣﺪارک ﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻂ ﻣـﺼﺮ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﺧﻂ ﻣﺼﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﺰوﻣﯽ
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ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺧﻂ اﻣﺮوزی ﻣﺼﺮ ﺧﻄﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺴﯿﺎر
دﺷﻮار و ﻓﻘﺮاء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﻏﻨﯿﺎء از ﻋﻬﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
اﻏﻨﯿﺎء ﭼﻮن دارای ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء ﻣﺰﯾﺖ دارﻧﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﻂ آﺳﺎن ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و اﻏﻨﯿـﺎء
ﺳﻮاد داﺷﺘﻦ را وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻓﺮﻋﻮن وﺣﺸﺖ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و اﻃﻼع داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺰﺑﻮر آﺳـﺎن وﻟـﯽ
زﺷﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ از آن ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ .و ﺑﻔﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ و ﺧﻂ ﻣﺼﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪه .ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺪس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﺧـﻂ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫـﻢ
وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺼﺮ ﯾﮏ ﺿﺮر دﯾﮕـﺮ دارد؟
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺿﺮرش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ آﺳﺎن ﺷﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺳﻮاد ﮔﺮدد دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اراﺿﯽ ﺑﺪون ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و آﻧﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ آﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺮق زد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار رﺳﻮم
ﻣﻨﺪرس ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰم و اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان رﺳﻮم و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻬﻨﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻃﻮری ﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از ﻣﺎورای ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ درون آب زﻻل را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺮادر ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﺜـﻞ ﮐـﺸﺖ و زرع و اﺳـﺘﺨﺮاج
ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
در دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ آﺗﻮن ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در آن ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ ﻧـﺎن از دﺳـﺖ دﯾﮕـﺮی ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
در آن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺳﻮاد و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و ﻧﻪ ﻏﻨﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﯿـﺮ زﯾـﺮا
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی رﺟﺤﺎن دارد او را ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﻏﻼم ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ای ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ
ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﺮو ای ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻨﮕﺎم ادای اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻃﻮری ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺣﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎز دﭼـﺎر ﺻـﺮع ﺷـﺪه و او را روی
ﺣﺼﯿﺮ در ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪم و ﯾﮏ داروی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮی ﺧﻮراﻧﯿﺪم ﮐﻪ آرام ﺑﮕﯿﺮد.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن دراز ﮐﺸﯿﺪ و آرام ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮔﺎﻫﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪ وﻟﯽ دﯾﻮاﻧﮕﯽ او ﻣـﺴﺮی
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻇﻬﺎرات او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام.
زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﻓﻬﻤﯿﺪه
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .و اﺧﺘﻼف ﺑﻠﻨﺪی و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﯾﻮارﻫﺎ و رﻧﮓ ﻋﻤﺎرت ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ و در ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺼﺮی و ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺧﻮش ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺮ دﯾﮕـﺮی ﻣﺰﯾـﺖ
ﻧﺪارد و وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ او ﺑﺪﯾﮕﺮان
ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﻮن ﻣﺴﺮی وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻧﺴﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺬت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
در اﻋﻤﺎق ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯿĤورد و ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ او در دﻧﯿﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻧﯿﺴﺖ
و ﻓﻘﻂ در دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب )دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب در ﻣﺼﺮ ﻣﺴﮑﻦ اوات و ﻫﻢ دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا اﺟﺮاء ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑـﺴﻌﺎدت ﺳـﺮﻣﺪی ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ .ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ و درﺧﺸﻨﺪه ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از او ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ ﮐـﻪ
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ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ آﻧﻄﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻮن ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ اﻏﻨﯿﺎء و ﺟﻬﻞ ﻓﻘﺮاء ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﻋـﻮن
ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﻧﻬﺎی زﯾﺎد ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ( و ﺷﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از او ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از وی ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﺧﻨﺎﺗﻮن اﺳـﺖ.
ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهای و ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪی ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻘﺮای ﻃﺒﺲ ﺑﻮد ﺗﻮ را ﮐﻪ زن او روی آب ﻧﯿـﻞ در ﺳـﺒﺪی
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻘﺮای ﻃﺒﺲ ﺑﻮدی و ﺑﺪون ﺗﻮﻗـﻊ زر و ﺳـﯿﻢ آﻧﻬـﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﻣﯿﮑﺮدی.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺗﻮ زﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺮا
از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ و اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﺑﮕـﺬارد.
ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و
ارﺑﺎب و ﻏﻼم و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دارای زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﺼﺮ ﻣﺠﺮی ﮔﺮدد ﺑﯽ ﺷﮏ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺘﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿـﺮ و ارﺑـﺎب و
ﻏﻼم از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود .و آﻧﻮﻗﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣـﯿﻦ ﮐـﻪ دور
ﮐﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد ﻫﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳـﺎﻟﻪ را
ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن
ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم و ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ .و
ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻏﻼﻣﺎن و ﻣﺰدوران در ﺻﺪد ﺑﺮ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺤﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺣﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻞ در ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .زﯾﺮا اﻏﻨﯿﺎء ﻗﻮای ﻏﻼﻣﺎن و ﻣﺰدوران را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﭼﻮن ﻧﻔﻮذ ﮐﻼم و ﻗﺪرت ﺟﻨﮕﯽ و زر و ﺳﯿﻢ دارد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﻌﺎدت
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از دﺳﺖ داد زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﻣﺼﺮ ﯾﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ
و ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن دوﺧﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم و از ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﻮی ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﮐـﻪ رﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺎد ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﻃﺒﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﺪه دم ﺗﻤﺴﺎح و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ اﻓﺘﺎدم و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ؟
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﻇﻬﺎرات ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد.
او ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕـﺮ ﻧـﻪ
ارﺑﺎب ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻏﻼم و ﻧﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادروار ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع و ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﮐﺮدﻧـﺪ ...آﯾـﺎ ﺑﻌـﺪ از آن ﺗﻤـﺎم
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از دﺳﺘﺮﻧﺞ دﯾﮕﺮی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در آن روز ﺑﺎز ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻫﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و دﺳﺘﻪای اﺣﻤﻖ ...ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﺳـﺎده و آﻧﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺎﻫﻮش و ﻣﺤﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪ اﺣﻤﻖﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺳﺎده را ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﺎﺋﻒاﻟﺤﯿﻞ آﻧﻬﺎ را وادار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾـﺸﺎن
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮی را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺤﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
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ﻓﺮﯾﺐ دادن او ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺿﺮر ﺑﺰﻧﺪ ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ زد و در ﺑﯿﻦ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺿـﺮر
زدن و اذﯾﺖ ﮐﺮدن و ﻓﺮﯾﺐ داد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای
او ﻃﺮﻓﺪارش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻼﻏﻬﺎ و ﻗﻮشﻫﺎ و ﻣﺮﻏﺎن ﻻﺷﺨﻮار و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎی رود
ﻧﯿﻞ و دﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮ از ﺿﺮر ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﺮاد ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ از روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن راﺟﻊ ﺑﺨﺪای ﺧﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺑﺎ ﻣـﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﺮدم و او ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﻃﺒﺲ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺖ.
زﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮد و ﻗﺪری دورﺗﺮ ﺗﭙﻪﻫﺎﺋﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺷﺒﺎن در آن ﺟﺎ ﮐﻨﺎر روزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮاﻧﯿﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻋﻮن از ﮐـﺸﺘﯽ ﺧـﺎرج ﺷـﺪ و آن زﻣـﯿﻦ را
ﺑﺘﺼﺮف ﺧﺪای آﺗﻮن در آورد و ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎم آن را ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﻣﯿﮕﺬارم) .ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن در زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻔﻆ ﺛﻘﯿﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﯿﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮد در ﺿﻤﻦ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿـﺴﺖ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻧﻮن و ﺣﺮف ﻣﯿﻢ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﺴﻨﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻤﺨﺮج اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽﻫـﺎی
ﻗﺪﯾﻢ آﺗﻮن ﺧﺪای ﻣﺼﺮی را آﺗﻮم ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﻤﺎران ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻬﺮ ﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻌـﻪ زﻣﯿﻨـﯽ را
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ واﮔﺬار ﮐﺮد.
در آن ﺷﻬﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﭘﻨﺞ ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻤﻨﺎزل ﻣﺠﺎور ﺑﻮد و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن ارﺗﻔﺎع ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎزل دﯾﮕﺮ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره اﻃﺎقﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اﻃﺎقﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺸﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﺷﻬﺮ آﺗﻮن ﻣﺘﺸﮑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﺗﻮن ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑـﺲ او
و ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﺮﻋﻮن او را از ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آورده ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ آﺑﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ.
ﻫﯿﭻ زن از ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ او و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﻫﺮ زن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﺎﻧـﻪ
ﺧﻮد آﺗﺶ ﺑﯿﻔﺮزود و ﻏﺬا ﻃﺒﺦ ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺎقﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮارداده ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ در ﮐﻒ اﻃﺎقﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از دای ﺑﻮد )دای ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻞ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﺳﻔﺖ اﺳـﺖ – ﻣﺘـﺮﺟﻢ(
ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻒ اﻃﺎقﻫﺎ ﺑﺎ آﺟﺮ ﻣﻔﺮوش ﻣﯽﺷﻮد اﻇﻬﺎر ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ آﺟﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻏﺒﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ از ﺧﺎکرﺳﺖ )رس( ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر اﻇﻬﺎر ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ
و اﻇﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻔﺎل ﺷﺪ درز ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد و ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ .و ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﺷـﻬﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺰی ﺑﮑﺎرﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺒﺰیﮐﺎری در ﺷﻬﺮ را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده ﺑﻬﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ داده ﺑﻮد ﮐـﻪ
در آﻧﺠﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮑﺸﺖ ﺳﺒﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اراﺿﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رود ﻧﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و آوردن آب ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺰار ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .و زﻧﻬﺎ در وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﻨﺎبﻫﺎﺋﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و رﺧﺘﻬـﺎی ﺷـﺴﺘﻪ را روی
ﻃﻨﺎبﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد.
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ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻣﻨﺎزل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﻣﻨﺎزل ﺗﺎزهﺳﺎز ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ وﻟﯽ زﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤـﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺰ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﻣﻨﺎزل ﺗﺎزه ﺳﺎز ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﺲ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮدﻧـﺪ وﻟـﯽ
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﺒﺲ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻐﯿﺎن رود ﻧﯿﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .و ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد
وﻟﯽ او در ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن را ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد .ﻫﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ
ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪای در ﺷﺮف اﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻨﺪد.
ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺴﻤﺘﯽ از زر و ﺳﯿﻢ را ﮐﻪ از ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﺑﻮد ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ
را ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻃﺒﺲ را در ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﮐﺎﻻی ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎی رود ﻧﯿﻞ و ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ
ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﻃﻮری ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺘﺎب ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﮔﺮان ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣـﺮدی در ﺻـﺪد ﺑـﺮ
ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ آﺑﺸﺎر رود ﻧﯿﻞ واﻗﻊ در ﺟﻮار ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ اﻟﻮار را ﺑﺸﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﺑﯿﺎورد ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺸﻬﺮ آﺗﻮن آﻣﺪه ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ در ﮐﻠﺒﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﻨﺰل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از ﺻﺒﺢ ﺗـﺎ ﺷـﺎم ﺧـﺸﺖ
ﻣﯿﺰدﻧﺪ و آﺟﺮ ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺮ را ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﺪول ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿـﻞ ﻫﺰارﻫـﺎ درﺧـﺖ
ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ و درﺧﺖﻫﺎی ﻣﯿﻮهدار را از اﻃﺮاف آوردﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آن درﺧﺘﻬﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻮه دادﻧـﺪ و ﺧـﻮد
ﻓﺮﻋﻮن از آن درﺧﺘﻬﺎ ﻣﯿﻮه ﭼﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎرﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺳﻨﮓ و اﻟﻮار ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐـﺎر داﺷـﺘﻢ زﯾـﺮا ﻫﻨـﻮز
زهﮐﺸﯽ اراﺿﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ وﺟﻮد آﺑﻬﺎی راﮐﺪ و ﺑﺎﺗﻼق ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﮐـﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﮑﻠﻪ ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ اﺳﮑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺎرﺑﺮان ﺷﻂ از ﺧﻄﺮ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وارد آب ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﺑﻪ آن ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺪن او در دﻫﺎن ﺗﻤﺴﺎح ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﺣﺸﺖآور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻤﮏ ﺑﺎرﺑﺮ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻤﺴﺎح او را زﯾﺮ آب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻮراﺧﯽ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻻﺷﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪ او را ﺑﺨﻮرد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه ای از ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺗﻤﺴﺎح را از ﻣﺼﺐ رود ﻧﯿﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻤﺴﺎحﻫـﺎ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ را ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺎﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﺑﮑﻠـﯽ از ﺑـﯿﻦ
ﻧﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﻃـﺒﺲ ﮐـﺸﺘﯽ ﻓﺮﻋـﻮن را ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﮐﺮدﻧـﺪ زﯾـﺮا
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻃﻌﻤﻪﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺗﻤﺴﺎح ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن از ﻃﺒﺲ و وﺻﻮل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻃﻌﻤـﻪ رﺷـﺘﻪ
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻤﺴﺎح ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻮش و ﻋﺎﻗﻞ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﺼﯿﺪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آن ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﺖآور ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﺑﺮوﻧﺪ و اﮔﺮ ﻋﺎﻗـﻞ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ را
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﮐﻮچ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از آﻧﺠﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻘﺘـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن راه ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫـﻮرمﻫـﺐ در
ﻃﺒﺲ اﺳﺖ و ﯾﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎز ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ از آن ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدد و ﻣﺘﻮرم ﺷﻮد و روی آب ﻧﯿﻞ ﺑﺤﺮﮐﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
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ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﻃﻐﯿﺎن ﻋﻘﺐ رﻓﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ )وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ( وارد ﺷﻬﺮ اﻓﻖ
ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ارﺗﺶ را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮرﯾﺪ و ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐـﺮدن آﺗـﺶ ﺷـﻮرش در
ﺳﻮرﯾﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻘﺸﻮن دارد.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻮرﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ و ﺷـﺮدن
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ در ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻮﻻﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
از روزی ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺷﺪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ارﺗﺶ را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯿﻦ آن دو
ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ وﺿﻊ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﺧﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻮرش ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻣﺼﺮیﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ در
روز اول ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺸﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺟﻠﻮی ﺷﻮرش ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﮕﯿﺮی.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد آﯾﺎ ﺗﻮ اﺷﮑﺎل ﮐﺎخ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﺪهای؟ و آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﺮت روی
دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮ اﺷﮑﺎل ﮐﺎخ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﻮری ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ در آب
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﻬﺎ در ﻫﻮا ﭘﺮواز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷـﻮد
زﯾﺮا ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎدهام و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺪری ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای آﺗﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و آﯾﺎ ﻃﺎق ﺑﺰرگ آﺗﻮن را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪام دﯾﺪهای) .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺎق ﻧـﺼﺮت ﮐـﻪ از دوره
روﻣﯿﻬﺎ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ اﺑﺘﮑﺎر روﻣﯿﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ رﺳﻢ را از ﻣﺼﺮ و ﮐﺮت آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺼﺮ و ﮐﺮت ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر
ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﺎق ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮو و اﯾﻦ ﻃﺎق را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن آﻧﺮا ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺎق آﺗﻮن ﻏﻼﻣﺎن از ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ و رﻧﺞ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻣﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻃﺎق آﺗﻮن را ﺑﺎ آﺟﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ وارد ﮐﺎخ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻮم ﻃﺎق آﺗﻮن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ وﻟﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﺮ ﺣـﺬر ﺑـﺎش اﺧﻨـﺎﺗﻮن ﺟـﻮاب
ﻣﯽداد ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم اﻟﻮاﺣﯽ را ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﯾـﺪ آﺗـﻮن ﺷـﺪه و در
ﺧﺼﻮص او از ﻣﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮔﺮدد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺟﻮاب ﻣﯽ داد ﻣﻦ ﺑﺮای اﻟﻮاح ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا روزی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻮرش ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮح و ﭘﯿﻤﺎن را زﯾﺮ
ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از زور ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻦ ارﺗﺶ را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻨﻢ ﻻاﻗﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻦ در ﻣﺮزﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﺮﺑﺎز ﻧﮕﺎه دارم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ دام ﺧﻮد را در ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ از ﻣﺼﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وارد
ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را آﺗﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﺎن دوﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ ﺗـﻮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﭼـﻮن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺌﯿﻦ اﺳﺖ زود آﺗﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺟﻮاب ﻣﯽداد اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دام را
ﺗﻌﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وارد ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻒ دام وارد ﻣﺼﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣـﺪارا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دام آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﭽﺮﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺎن آﺗﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﻢ و ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﻻﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺰﻣﻪ ﻗﻮی در داﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورد زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﻻﯾـﺖ ﺧـﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد ﯾﻐﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺰارﻫﺎ زن ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۲۲۲

۸۹

ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺸﻮن ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدی زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﻬﺎ آﺗﻮن را ﻣـﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺧﺪای ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﻔﮑﺮ ﭼﭙﺎول و ﺗﺠﺎوز ﺑﺰﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .و اﻣﺮوز در اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ ﭼـﻮن ﻣـﺮدم آﺗـﻮن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺮﯾﺘﺎﺗﻮن دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ آﻫﻮ رﻓﯿﻖ و ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد و ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﮐـﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮﻧﺪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد زﯾﺮا وﺟﻮد اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ دارﯾﻢ .وﻟﯽ اﮔﺮ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺎ ﺑﻔﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽداد آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣـﻮرو
در ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺗﻮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی از آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ او ﭼﻨﺪﯾﻦ روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑـﺎ
دو ﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﻠﻮ ﻧﮕﺎه دارد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در داﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﯾﮏ ﮔﺰﻣﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿـﺎورد ﮐـﻪ ﺣـﺎﻓﻆ
اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺰﻣﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان روزی ﭼﻮن ارﺗﺶ از ﮔﺰﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ارﺗﺶ در ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻼح آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺰه )آﻧﻬﻢ ﺑﺪون ﺳﺮ ﻧﯿﺰه ﻓﻠﺰی( ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﻟﯽ در ﻫﻤﺎﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﮔﺰﻣﻪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ ارﺗـﺶ را
ﻣﻨﺤﻞ و ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻨﺪ دو ﻗﺎﺻﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی از ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﺪ و اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ
ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﯿﻦ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻋﻮن از ﻃﺒﺲ رﻓﺘﻪ و در ﺷﻬﺮی ﺗﺎزه ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮده ﺷـﻮرﯾﺪ و در
ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ دو ﺷﻬﺮ ﺳﻮرﯾﻪ را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺸﻮر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﮑـﯽ از آن دو ﺷـﻬﺮ ﻣﮋﯾـﺪو ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و اﮐﻨـﻮن
ﺳﺎﺧﻠﻮی ﻣﺼﺮی در ﺷﻬﺮ ﻣﮋﯾﺪو دﭼﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و از ﻓﺮﻋﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ دارد.
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑـﺪون ﻋﻠـﺖ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ
ﺷﻮرش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺼﺮی در ﺳﻮرﯾﻪ او را ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آوردهاﻧﺪ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﻢ
ﺷﻮرش اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﮏ از ﻃﺮف ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ وی ﻧﺨﻮاﻧﻢ ﮐﺮد .وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدهام و ﯾﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدی در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺒﺪی ﺑﺮای آﺗـﻮن ﻧـﺴﺎﺧﺘﯽ و
ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای آﺗﻮن ﺑﺴﺎزم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﮋﯾﺪو آرام ﺷﺪ در آﻧﺠـﺎ
ﻫﻢ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای آﺗﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
زﯾﺮا ﻣﮋﯾﺪو ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺮ راه ﮐﺎرواﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای آﺗﻮن ﺑﺴﺎزﯾﻢ آن ﺷﻬﺮ ﺧﯿﻠﯽ آﺑﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ ﺟﻮاب را از ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﻃﻮری ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺷﮑـﺴﺖ و ﻗﻄﻌـﺎت آن را ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘـﺎی
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و از ﻧﺰد او ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ارﺗـﺶ ﺑﻔﺮﺳـﺘﺪ و ﭘﺎدﺷـﺎه آﻣـﻮرو را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪای آﺗﻮن ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺎزد و آﻧﺠﺎ را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪام
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ او در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ﯾﺎ ﻧﻪ؟
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﺑﺎ دﻗﺘﯽ زﯾﺎد ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣـﯽداد و
ﯾﮑﺮوز ﮐﺎردی را ﮐﻪ در ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻤﻦ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﻈﺮش رﺳﺎﻧﯿﺪم و از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎرد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﺎردﻫﺎی
ﻣﺴﯿﻦ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎرد ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ از آﻫﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرد ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۲۲۳
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﻮاﻻﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﻨﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺖ آن ﺳﻮاﻻت را از ﻣﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺜﻼً ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﻨﺪ آﯾﺎ اول ﭘﺎی ﭼﭗ را ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺎی راﺳﺖ را ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ
در ﻫﺎﺗﯽ اﺳﺐﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد اراﺑﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﻔﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﻨـﺪ ﯾـﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﭼﺮخ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺎع دارد و آﯾﺎ اﻃﺮاف ﭼﺮخ را ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼـﺮخ روﭘـﻮش
ﻓﻠﺰی ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺟﺎدهﻫﺎ و ﭘﻞﻫﺎ در ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺘـﺎﻧﯽ و ﺑﺎﺑـﻞ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﯽآﻣﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺎدر و ﺟﺎدهﻫﺎ و رودﻫﺎ و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ و ﻋﻤﺎرات و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ و ﻣﺠﺎری ﻓﺎﺿﻞ آب و ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮت
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آن آب ﺟﺎری اﺳﺖ ،دادم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪارد.
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻫﻮرم ﻫﺐ از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ دﺳﺘﻪ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﮑﺴﺖ و رﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ارﺗـﺶ اﺳـﺘﻌﻔﺎ
ﺑﺪﻫﺪ .وﻟﯽ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻪ وی را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﺎو ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ
ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ وی رﻧﺠﯿﺪه از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﻮرمﻫﺐ آﺷﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﺷﻼق دﯾﮕﺮ ﺑﺎو داد ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺎ اﻋﺰام ﻗﺸﻮن ﺑﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ را ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه دﯾﺪ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﺰﻣﻪ را ﺟﻬـﺖ اﻣﻨﯿـﺖ داﺧـﻞ
ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورد زﯾﺮا ﻣﻤﻔﯿﺲ در ﻣﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دارد و در ﺟﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﺎ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ رﻓﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ آﺗﻮن ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از دﺳﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ﻫﻤـﺎن ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ
اراده آﺗﻮن اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﻏﯿﺮ از زﯾﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎد دارم و از دﯾﮕﺮان ﺷﻨﯿﺪهام ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﻮده زﯾـﺮا ﻣـﺼﺮ از ﺛـﺮوت ﻓـﺮاوان
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﺛﺮوت ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻠﺖ را ﺗﻦﭘﺮور و ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻮد زﺣﻤﺖﮐﺶ و ﻗﺎﻧﻊ و ﺻﺒﻮر و رﺣﯿﻢ وﻟﯽ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺖاﺷﻐﺎل ﻣﺼﺮ در آﻣﺪ و ﺛﺮوت ﺳـﻮرﯾﻪ وارد ﻣـﺼﺮ
ﺷﺪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺗﻦﭘﺮوری و ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺎدات زﺷﺖ را از ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺮ از دﺳﺖ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺎدات ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻨﻮن دارد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را از دﻫﺎن ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻨﻮم زﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﻮرش از دﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ در ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑـﻮدم و در ﺷـﻬﺮﻫﺎی
ازﻣﯿﺮ و ﻣﮋﯾﺪو زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و در ازﻣﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﻠﻮی ﻣﺼﺮی ﯾﮏ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم راﻣﺴﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ و اﯾﻦ ﭘـﺴﺮ ﮐـﻪ در
آﻧﻤﻮﻗﻊ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدک ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻠﻪ و ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدﯾـﺪ و او
را ﻧﺰد ﻣﻦ آوردﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮑﺮم ﻣﻌﺪه اﺳﺖ و او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮدم.
در ﻣﮋﯾﺪو ﯾﮏ زن ﻣﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺻﻮرت او را ﺑﺒﯿﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ دو ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺻـﻮرت او را ﻣﯿﺪﯾـﺪ
ﺣﯿﺮان ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و آن زن را روزی ﻧﺰد ﻣﻦ آوردﻧﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه و ﺑﻮی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷـﮑﻤﺖ را ﺑـﺸﮑﺎﻓﻢ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮ رﻓﻊ ﮔﺮدد .و روزی ﺑﺨﺎﻧﻪاش رﻓﺘﻢ و ﺷﮑﻢ او را ﺷﮑﺎﻓﺘﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺰﻧﯽ؟
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ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ ﺷـﺪه و آﻧـﺰن زﯾﺒـﺎ ﺑﭽﻨـﮓ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ اﻓﺘﺎده و آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎء ﺑﻔﺮﯾﺎدﻫﺎی زن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑـﺮای ﺗـﻮ ﺑـﺪون
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺼﺮ را در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺰﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻈﺮی ﺑﻤﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮرش ﺷﺪه و ده ﻧﻔـﺮ ﯾـﺎ ﯾﮑـﺼﺪ ﻧﻔـﺮ
ﻣﺼﺮی ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎر ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺻﻮاب و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻣﮕﺮ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺪهای از ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺟﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ دارای زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺪی را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪی ﺳﺰا ﺑﺪﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻏﯿﺮ از ﺑﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺰای ﺑﺪی را ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﻄـﻊ آن ﺑـﺪی ﮐﻤﺘـﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺑﺪی ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮم راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ از ﻣﺮدم ﺑﺠﺮم ﻗﺘـﻞ ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ.
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﻣﻦ ﺧﻮن را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ
ﯾﮏ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ آﺗﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮنرﯾﺰی اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ در ﻗﺒﺎل ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﻨﺎد از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ و ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮم و ﺑﺠﺎی ﮐﯿﻨﻪ از ﻃﺮف
آﺗﻮن ﻣﺤﺒﺖ را در ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورم.
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فصل سی و دوم
شهر جدیدی که فرعون ساخت
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻮچ ﺳﺮ را ﺑﺪروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﮋﯾﺪو ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ در
آن ﺷﻬﺮ ﻫﺮ زن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻬﺬا از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧـﻪای
را آن ﻗﺪر ﻧﯿﮏ ﻓﻄﺮت ﻣﯽدﯾﺪم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم.
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز راﺟﻊ ﺑﺪرﺑﺎرﯾﻬﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪام آﻧﻬـﺎ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﺗﻔـﺎق
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻃﻮری ﺳﺮﯾﻊ از ﻃﺒﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ درﺑﺎﯾﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎ وی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
آﻣﺪﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻏﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻗﺘﯽ او ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﻤـﻮم
ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﺎن ﺧﻮد را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺪران آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در دوره ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺸﺎء اﺛﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣـﺸﺎﻏﻞ و ﻋﻨـﺎوﯾﻦ
ﺧﻮد را از ﭘﺪران ﺑﻤﯿﺮاث ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽداﻧﺪ دارای ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫـﺮ
ﮐﺲ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ او ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ از ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺷﻐﻞ ﯾﮑﯽ از درﺑﺎرﯾﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﯾﮕﺮی ﻣﺤﺮز ﺑﻮد دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﻘﺎم
او ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻐﻞ وی ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دوﺳﺘﺎن آن ﺷﺨﺺ ﻫﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧـﺪ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺷﻐﻠﻬﺎی درﺑﺎرﯾﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮐﻔﺶدار درﺑﺎر و ﭼﺘﺮدار درﺑﺎر و ﻧﺎﻧﻮای درﺑﺎر و ﺟﺎﻣﻪدار درﺑﺎر و ﺷـﺮﺑﺖدار درﺑـﺎر و ﻏﯿـﺮه و
آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻔﺶ و ﭼﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای او ﻧﺎن ﻃﺒﺦ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺟﺎم ﺷـﺮاب را
ﺑﺪﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺟﺰو رﺟﺎل درﺑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺎرﺷﺎن ﻣﯿĤﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻌﻬﺪه دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺟﺰو ﻏﻼﻣﺎن ﯾﺎ ﺧﺪام ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﻮل ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و در درﺑﺎر اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺣﺘﯽ ﺧﺘﻨﻪﮐﻦ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫـﻢ وﺟـﻮد
داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪم وﻟﯽ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻇﺎﻫﺮی ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﻮد و ﺗـﺼﻮر
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮاﻇﺐ وﺿﻊ ﻣﺰاج ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدم و روزی ﮐﻪ درﺑﺎریﻫﺎ ﺳـﻮار ﺑـﺮ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ از ﻃﺒﺲ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﺨﻮاﻧﺪن ﺳﺮود آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺸﺎن
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﮑﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد و ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
درﺑﺎرﯾﻬﺎ آﻧﻘﺪر ﺧﺎدم و ﻏﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻏـﻼم و
ﺧﺎدم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻏﻼﻣﺎن دﺳﺘﻬﺎی آﻧﺎن را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﯾـﮏ
ﭼﯿﺰ را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد اﻫﻤﺎل ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن آﻧﻬـﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﺳﻢ و ﻗﯿﺎﻓﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ.
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آﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ زودﺗﺮ ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎی
درﺑﺎری ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺸﺖ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدﻫﺎی درﺑﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن روی ﺳﺮﺷﺎن ﭼﺘﺮ ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑĤﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺰﻧﺪ آﺟﺮﻫﺎ را در دﯾﻮارﻫﺎ روی ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ و رﯾـﺎﯾﯽ ﻣﻌـﺬب
ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺸﺖﻫﺎ را ﻃﻮری روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ آﻧﭽـﻪ رﺟـﺎل
درﺑﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
وﻟﯽ درﺑﺎرﯾﻬﺎ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ روز دﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﻨﻪزده ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﻋﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎو ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨـﺪ
ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﺪای او زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز درﺑﺎرﯾﻬﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻨﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ درﺧﺖ ﮐـﺎری و ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﮐﺎﺷـﺘﻨﺪ درﺑﺎرﯾﻬـﺎ ﺧـﺸﮏ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻟﻬﺎی ﺟﻮان را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﺪوﻟﻬﺎی آب را وﯾﺮان ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻬﺎ و درﺧﺘﮑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺟﺎل و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﮐـﺎر آﻧﻬـﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ روز ﺳﺒﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻣﺰﯾﺪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ رﺟﺎل و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی درﺑﺎری از درﺧﺖ و ﮔﻞﮐﺎری ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺐﻫﺎ ﻧﯿﺶ ﺣﺸﺮات آﻧﻬﺎ را ﻣﻌـﺬب ﻣﯿﮑـﺮد و ﺑﺎﻣـﺪاد ﺑﻤـﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﺣﺸﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﻣﻦ ﺿﻤﺎد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻄﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ
زﯾﺮا آﻧﻘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﻋﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺸﺮات ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن
و ﺑﺎزی ﻃﺎس ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮﻓﺖ و درﺧﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮد و زﻣﯿﻦ در ﺧﺎرج ﺷـﻬﺮ ﻣـﺴﺘﻮر از ﮔﯿﺎﻫـﺎن
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﭼﻘﺪر ﺷﺪ وﻟﯽ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زر و ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﻌﺒـﺪ ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ
ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎز ﮐﻢ آﻣﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زر و ﺳﯿﻢ آﻣﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﻔﺘﺎد زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺧﺪای آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﻣﻘﺪاری از ذﺧﯿﺮه زر را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در ﻃﺒﺲ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺠﺎﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪ و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﯽﺋﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاد
ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﮐﺎخ زﯾﺒﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را در آن ﺷﻬﺮ رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷـﺖ
ﻧﺎم او را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام در ﻃﺒﺲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻋﻮن از ﻃﺒﺲ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮑﻨﻪ آن ﺷﻬﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮑﺮد و ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﻧﺒﻮد.
وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﺘﻦ او ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ او را ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮ و زﺣﻤﺖ او آﺳﻮده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻬﺮ اﻓﻖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای زاﺋﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﯾﮏ دﺧﺘﺮ زاﺋﯿﺪ و اﺳﻢ دﺧﺘﺮ را آﻧﺨﺰآﺗﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ دو دﺧﺘﺮ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ
دراز ﺷﺪ.
ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑĤﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺰاﯾﺪ ﺳﺮ دﺧﺘﺮان او را در ﺷﮑﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﻣـﯽﻓـﺸﺮدﻧﺪ و
دراز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﻪ از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدﻧﺪ درازی ﺳﺮ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ را ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﺠـﺰات
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﮋادﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﺼﺮ اﻋﻄﺎء ﺷﺪه و
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ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮدم ﺑﻘﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﯿﺘـﻮان
ﺳﺮ را دراز ﮐﺮد و ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺳﺮ ﯾﮑﺰن ﺑﺎﻟﻎ دراز ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮔﯿﺴﻮﻫﺎی ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﺨﺼﻮص روی ﺳﺮ ﻣﯿﻨﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ آﻧﻬـﺎ را دراز ﺟﻠـﻮه
ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درازی ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺑﺪون ﮔﯿـﺴﻮی ﻋﺎرﯾـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮ
ﺗﺮاﺷﯿﺪه در ﺿﯿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﺷﻌﺮاء در وﺻﻒ ﺳﺮﺷﺎن ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺳﺮودﻧﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃـﺮح ﺳـﺮ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ از ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻤﯽ ﺷﻬﺮ آﺗﻮن ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺣﺮم ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد را در ﻃﺒﺲ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﯿﺶ از آن درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮم ﺷﻮد و ﻧﯿﺮوی ﻗﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺿـﻤﻦ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ وی
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ را ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارد زﯾﺮا از ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی ﺣﺮم زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از زاﺋﯿﺪن ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﻨـﻮز ﯾـﮏ زﯾﺒـﺎروی ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﺟﺎدوﮔﺮی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻧﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘـﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ روزی دارای ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون اﻃﻼع از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ وارد آن ﺷﻬﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺗـﺼﻮر ﻣـﯽﻧﻤـﻮد
ﻻاﻗﻞ ده ﺳﺎل از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﯿﮕﺬرد.
زﯾﺮا ﻧﺨﻞﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺳﺎﯾﻪدار و ﻣﯿﻮهدار را از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺑĤن ﺷﻬﺮ آورده ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺴﯿﺎری از درﺧﺘﻬﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از درﺧﺘﻬﺎ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ آﻧﻘﺪر درﺧﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﻣﺒﺪل ﺑﯿـﮏ ﺑـﺎغ ﺳـﺎﯾﻪ و
ﻣﯿﻮهدار ﮔﺮدﯾﺪ .و در ﺟﺪولﻫﺎی آب ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ و آﻫﻮﻫـﺎی اﻫﻠـﯽ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ وﺳﻂ ﻋﻠﻒﻫﺎ و ﮔﻞﻫﺎ ﻣﯿﺪوﯾﺪﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﺑﻮی ادوﯾﻪ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﺑﻨﺎم آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ آﻣﺪ و آب ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺨﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎران و ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﺟﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﭽﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ و در اﻧﺘﻬـﺎی ﻫـﺮ ﯾـﮏ از آن
ﺟﺎدهﻫﺎ ﻣﺠﻤﺴﻪای از ﺧﺪای آﺗﻮن ﻗﺮار دادﻧﺪ .و ﯾﮑﺮوز ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻄﺮف ﻣﺠـﺴﻤﻪای ﮐـﻪ در ﻃـﺮف
ﺷﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻬﺮ آﺗﻮن ﺑﺪاﻧﺪ و ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﻣﻘﺮ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺟﻨﺎزه ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه او را در ﮐﻮﻫﯽ واﻗﻊ در ﻣﺸﺮق ﺷﻬﺮ دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﺎن و ﺑﻨﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐﻮﻫـﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳـﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ زﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺒﺮ ﻣـﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و در ﮐﺎر ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا آﺗﻮن ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را آزرد و ﺷﻤﺎ اﮔﺮ روزی دو ﯾﺎ ﺳـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺰﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد زﯾـﺎد ﻏـﺬا
ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺑﻪ و زﯾﺒﺎ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا آﺗﻮن زﯾﺒﺎﺋﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﭼﻮن زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒـﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد و در ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎی آن زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد اﺷﺮاف و درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺒﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻋـﻮن و
دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮات در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﻓﺮﻋـﻮن اﻣـﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎران داراﻟﻤﻤﺎت ﻃﺒﺲ را ﺑﺸﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
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ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎران ﻣﺰﺑﻮر در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ اﻃﻼع داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ ﮐـﺮدن
اﻣﻮات ﻧﻪ آﻣﻮن را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ آﺗﻮن را و وی ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
وی را اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﻃﻮری ﺑﺎ اﻣﻮات ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روزی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺎر ﻃﺒﺲ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻄﯽ وارد ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻧﻪﻫـﺎ رﻓﺘﻨـﺪ
زﯾﺮا ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰﺑﻮر ﻃﻮری در ﻓﻀﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮد و ﻓﻘﻂ ﻣﻦ از آن راﯾﺤﻪ ﻧﮕـﺮﯾﺨﺘﻢ
زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ روزی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎران ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﻣﺘﺼﺪی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
آن ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎران ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای آﺗﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎران ﺧﺼﻮﻣﺖ دارﻧﺪ
زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮو ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻫﻦ آﺗﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه
ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪم و ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾـﮏ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻣﺠﻬﺰ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﭽﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ دارد و در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻮض ﺑﺰرگ ﺑﺮای آب ﻧﻤﮏ اﺣﺪاث ﮐﺮدم و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﺳﺎﺧﺘﻢ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎران ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻣﻮات و ﻧﻮارﭘﯿﭽﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺴﮑﻦ داﺋﻤـﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎر در داﺧﻞ داراﻟﻤﻤﺎت اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻃﺎﻗﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺣﺪاث ﮐﺮدم .و ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺧﺎﻧـﻪای
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ آن ﺷﻬﺮ ﺷﺪم و از آن ﭘﺲ در آﻧﺸﻬﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣـﺪ زﯾـﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﮕﺬرد و ﻫﯿﭻ واﻗﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﺣﻮادث زﯾﺎد ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ﻣـﻦ ﻣـﺪت
ده ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﺑﻮد.
ﻫﺮ روز ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎران را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻫﺮ روز ﺑﮑﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﺳـﮑﻨﮥ ﺷـﻬﺮ اﻓـﻖ
ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﻮادث ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﯾﮑﺴﺎل اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﻮدم ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻓﺰوده ﻧﺸﺪ .وﻟﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در دوره ﺟـﻮاﻧﯽ ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮدم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿﺎورد وﻟﯽ از آﻧﭽﻪ در دوره ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﺑﻮﺟـﻮد آورده
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ده ﺳﺎل ﻣﺮور زﻣﺎن روح ﻣﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز و ﺷﺐ ﺳﭙﺮی ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺜﻞ
ﻋﺒﻮر آب از روی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
آب ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روان و ﻧﺮم اﺳﺖ ﺳﻨﮓ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و ﺻﺎف ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻢ روح را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و آن را ﻃﻮری دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺒﺮ ﺳﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و ﮐﻢ ادﻋﺎﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم و دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ دوره ﺟﻮاﻧﯽ از ﻋﻠﻢ و ﺣﺬاﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﻟﯿـﺪم و ﺷـﺎﯾﺪ
آﻧﭽﻪ ﻣﺮا وزﯾﻦ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ داﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮوف ﮐﻨﯽ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻗﺪر ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد و داراﺋﯽ ﻣﺮا اداره ﻣﯿﮑﺮد.
ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ ﻃﻮری ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ در دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه
اﺳﺖ .واﻧﻌﮑﺎس ﺣﻮادث ﺟﻬﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﻣﺎه ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﺮ آب ﺑﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺪ زاﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓـﻖ ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪ .و ﺑـﺮای ﻓﺮﻋـﻮن
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻮادث آن ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ .و او ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕـﺮ
ﻗﺤﻄﯽ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و رﻧﺞ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ .زﯾﺮا درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﺎو
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺪر وی ﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ )زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﺎره ای دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ( ﻃﻮری آن ﻣﻮﺿﻮع را در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎی
ﻧﯿﮑﻮ و ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻋﺴﻞ و ﮔﻞ و ادوﯾﻪ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯽ ﻧﻤـﯽﺑـﺮد و از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ
ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺎو ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻧﺸﻮد.
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ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ از ﻃﺮف آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن اداره ﻣﯿﺸﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ زﻣﺎﻣﺪاری زﺷﺖ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻃﺒﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا ﻃﺒﺲ ﮐﻤﺎﻓﯽﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﯾـﮏ
ﻧﻮع ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ .آﻣﯽ ﭘﺪر زن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻮد و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی اﻋﺘﻤﺎدی ﻓﺮاوان داﺷﺖ و ﮐـﺎﻫﻦ ﺑـﺰرگ آﺗـﻮن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻌﯽ در ﻃﺒﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻗﺪرت او را ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﻌﺎرض ﺑﻮد.
آﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺮز ﺷﺪه در ﻣﺼﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻗﺪرت آﻣﯽ ﺑﻘﺪری وﺳﯿﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ دو ﮐﺸﺎورز ﯾﺎ دو ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾـﺪ
اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ آﺗﻮن ﯾﺎ زﯾﺮدﺳﺘﺎن او رﻓﻊ ﺷﻮد .و آﻣﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺴﺮور ﮐﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﺮﻋﻮن زر و ﺳﯿﻢ ﺟﻬـﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد و اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ را در ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻫﻮرمﻫﺐ زور ﭘﺎﻫﺎی ﻫﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣﺮدم ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ زور ﺑﺎزوی ﻫﺮ ﺳﻨﮓﺗﺮاش ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ اﺳـﻢ آﻣـﻮن را از روی ﻣﺠـﺴﻤﻪﻫـﺎ و
ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﻗﺒﻮر ﺣﮏ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن اﺳﻢ آﺗﻮن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ ﭘﺪرش را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و اﺳﻢ آﻣﻮن را از درون اﻃﺎق ﻣﺮده و روی ﺳﺮﭘﻮش ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺠﺎی
آن اﺳﻢ آﺗﻮن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .و وﻗﺘﯽ ﻗﺒﺮ ﭘﺪر اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮔﺸﻮده ﺷﻮد واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻫﻢ ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﺪ و اﺳﻢ آﻣﻮن را
ﻣﺤﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن ﻧﺎم ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺳﻢ آﻣﻮن را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم آﺗﻮن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ در ﻣﺼﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ آﻣـﯽ ﮐـﺎﻫﻦ ﺑـﺰرگ اﯾـﺮاد
ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﭼﻮن او ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺎﻫﻮش و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺠﻨﮓ ﻣﺮدهﻫﺎ ﻣﯿﺮود اﻗﺪاﻣﺎت او ﺧﻄﺮی ﺑﺮای زﻧﺪهﻫﺎ ﻧﺪارد و اﻧـﺴﺎن
ﺑﺎﯾﺪ اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و او را از ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﺪﺗﯽ آرام ﺑﻮد و آﻣﯽ ﮐـﺎﻫﻦ ﺑـﺰرگ
وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﺘﺤﺼﯿﻠﺪاران ﺑﺰرگ وادار ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘـﺲ از
ﻫﺮ دوره وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮدﯾﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮدﯾﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ در ﻓـﺸﺎر ﻗـﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﯿﺪرﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺣﻢ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر را ﺑﻄﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﮑـﺮد زﯾـﺮا ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺘﻢ ﻣﺎﻣﻮر وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺪه ﺑﻘﺪری ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را دل ﺑﺮ او ﻧﻤﯽﺳﻮزد.
و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ دوره وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫـﻢ ﯾـﮏ
اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼج ﻧﺪارد و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻣﻮر وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻀﺮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ ﺑﯿﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮان از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾـﻦ ﻫـﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دﺧﺘﺮ را زاﺋﯿﺪ و ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪن دﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎرم ﻃﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﻮرش
ﺳﻮرﯾﻪ )ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ( ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪن دﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺟﺎدو ﮐﺮده او را واداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز دﺧﺘﺮ ﺑﺰاﯾـﺪ و ﺑـﻪ
ﻃﺒﺲ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﺟﺎدوی دﯾﮕﺮان را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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فصل سی و سوم
غالم سابق من
وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻄﻮر ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺰاﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ زاﺋﯿﺪ و دارای ﺷﺶ دﺧﺘﺮ ﺷﺪ.
از ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی وﺣﺸﺖآور ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻫﺮ ﻟﻮح از ﺳﻔﺎل ﯾﺎ ﺧﺎکرس ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺿﺒﻂ اﻟﻮاح ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ
را ﺑﺨﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ اﻟﻮاح را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﻟﻮاح ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم ﺻﺪای ﭘﺮش ﺗﯿﺮ را ﮐﻨﺎر ﮔﻮش ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و ﺑﻮی ﺣﺮﯾﻖ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﮑﺮدم و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن را ﻣﯿﺒﺮﯾﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﻣﯽدرﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻌﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺿﺠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯿﮑﺮدم.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو وﺣﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻗﺘﻞ اﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺧﺎﺻﻪ آن ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ آﻧﻬـﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﻨﺎﺗﻮن از ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖﻟﻮس دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ اﻇﻬﺎر وﻓﺎداری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ اﯾﻨﮏ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﺷﻌﺎر ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺸﻮن و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
وﻟﯽ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻃﻮری از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺳـﭙﺮد
ﮐﻪ آﻧﺮا ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم.
ﻟﺬا ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﻦ.
وﻗﺘﯽ اورﺷﻠﯿﻢ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﺠﻨﮕﻨـﺪ ﺑـﺎ وی
ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﻠﺰ ﺑﺴﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد از ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن آﻣـﺪ
و ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎر ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﯾﮑﺼﺪ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوم و ﺗﻤـﺎم ﺳـﻮرﯾﻪ را
ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻪ در آﻧﻤﻮﻗﻊ از ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام ﻣﺮدی اﺳﺖ ﭘﯿﺮ ﮐﻪ
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم در ﻃﺒﺲ او را ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرم آﻣﺪه ﺑﻮد دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ رﯾﺸﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و اﯾﻨﮑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺪﺳـﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو اﻓﺘﺎده ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺿﺮر ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻊ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﺼﺮ ﺧﻮب ﻧﯿـﺴﺖ ﻣـﻦ
ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻃﻮق زر ﺟﻬﺖ وی ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از ﮔﺮدن ﺑﯿﺎوﯾﺰد و ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ او دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﺎ ﺳﺮ او ﯾـﮏ ﺟـﺎم ﺑـﺰرگ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن را ﻃﻼ ﮐﺎری ﮐﺮده و ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﺑﺎ آن ﺟﺎم ﻣﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪی؟
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهام.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ زﯾﺮا وی از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد و از ﻣـﻦ ﺻـﻠﯿﺐ ﺣﯿـﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد او اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻮدم و وی ﻣﺮدی ﺳﯿﺎه دل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎر ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوی اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز و اراﺑﻪ ﺟﻨﮕـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﺗﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ده اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ و ده ﺑﺎر ده ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺑﺮوم و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻧﯿﻔﺘﺎده ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ آﺗﻮن ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮنرﯾﺰی را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و ﻟﺬا ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﻮد وﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن آﯾﺎ ﺗﻮ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨـﯽ ﮐـﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ﺑﻬﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ اﮐﺘﻔﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟
ﻫﺮ ﻣﺮد و ﮐﻮدک ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﻮری ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ او ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻗﻮت و ﻏﺮور او را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮد ﺑﻔﮑﺮ ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ﻣﺎ از ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﮑﺎن ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻮب ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﺗﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎن ﻣﺴﯿﻦ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫـﺎی
ﺗﻮ ﺣﻮاس ﻣﺮا ﭘﺮت ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮودی ﺟﺪدی را ﮐﻪ ﺑﺮای آﺗﻮن ﻣﯽﺳﺮاﯾﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ارض ﺳﯿﻨﺎ را ﮔﺮﻓﺖ وارد ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪون ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاری از ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺘﺮس ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﺎﺗﯽ اﻣـﺮوز ﻣﺘﺤـﺪ
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد از اوﺿﺎع ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهام و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﯽ در ﺻـﺪد
ﺗﺼﺮف ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺨﻦ ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪد ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ از روزی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺎ اﻣـﺮوز ﻫـﯿﭻ دﺷـﻤﻦ
وارد ﺧﺎک ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﮕﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ از وﺣﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺣﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮهﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻠـﻪﻫـﺎی
ﺧﻮد را در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ ﻣﯿﭽﺮاﻧﻨﺪ و ﺑﻘﺪری ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺠﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ اﺳﺖ
ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی او ﻣﻘﺪاری زر ﺟﻬﺖ وی ارﺳﺎل ﮐﺮدهام ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮا در ﻣﻌﺒﺪ
ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن او ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻃﻮری ﺻﻮرت ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺧﺸﻢ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﻌﻨﻮان اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻀﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻢ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل او را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﻫﻮرمﻫـﺐ را از ﻧـﺰد
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮدم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎخ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻘﺪری از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻬﺎن ﺑﯽاﻃﻼع اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﯿﭽﺎرهﺗﺮﯾﻦ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از او از وﺿﻊ دﻧﯿﺎ اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﯾـﺎ زر ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﺎک ﻣﺼﺮ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد و ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮان در
ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زر و ﺳﯿﻢ و ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮ را ﺑﺘﺼﺮف در آورﻧﺪ.
و ﻋﺠﺐ آﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺧﻄﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ از ﺣﺮف او ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿـﻨﻢ ﮐـﻪ وی از روی
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ و در ﮔﻔﺘﺎر او اﺛﺮ رﯾﺎ و ﺧﺪﻋﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ آﯾﺎ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ؟
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ و روزﻫﺎ ﺑﮑﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﻣﺜﻞ درﺑﺎرﯾﻬﺎی او اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮم از اﯾﻦ ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ روز ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ درﺑﺎرﯾﺎن اﺧﻨﺎﺗﻮن دارای ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻮم و از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻔﺎل ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﻬﺘﺮ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺧﻮب و ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ
راﯾﺰن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ او ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو را ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرش در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻫﺎﺗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺪارک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ آﻣﻮرو و
ﻫﺎﺗﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﻣﺨﻮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﺮم اﺳﺖ و آﺷﭙﺰ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ را از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﺟﺎﻧﻮران ﭼﻬﺎرﭘﺎ ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ دارم و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری زر و ﺳﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ در درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮدم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را ﺑـﻪ
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪارد از ﻓﺮط اﻧﺪوه ﻣﺮا از درﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ رﺧﺴﺎر ﻣﺮا ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ
ﮐﺪورت وی ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻣﺮاض اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﻗـﺸﻮن دﯾﮕـﺮان و وﻗﺘـﯽ
ﻓﺮﻋﻮن رای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رای ﻣﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮑﻤﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ رای او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ از ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻃﻼع ﻧﺪاری و ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ در ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺘﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮑﻨﯽ.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ دوﻣﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺳﻢ ﻣﮏﺗﺎﺗﻮن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و ﺗﺐ ﮐﺮد و ﺳﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﻻﻏﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻦ او را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮض ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری او ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺪن ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و ﺟﻬـﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎو ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﻮی ﺧﻮراﻧﯿﺪم.
ﻓﺮﻋﻮن از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﮏﺗﺎﺗﻮن اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و دﺧﺘﺮ اول و دوم او اﮐﺜﺮاٌ در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺪاد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮏﺗﺎﺗﻮن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﺧﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﻢ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﭘـﺪر
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را زﯾﺎدﺗﺮ دوﺳﺖ دارد.
ﻓﺮﻋﻮن روزی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺿﻊ ﻣﺰاج دﺧﺘﺮش را از ﻣﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ آﯾﺎ دﺧﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد؟
ﺑﺎو ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻣﺮض ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﯿﻤﺎری او ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﮕﻔﺖ
اﮔﺮ او دارای ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ و ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن از ﻏﺼﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﺧﺘﺮش ﻻﻏﺮ ﺷﺪ و ﻣﻦ در درﺑﺎر دو ﻣﺮﯾﺾ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﯾﮑﯽ ﻓﺮﻋﻮن و دﯾﮕﺮی دﺧﺘﺮ او و ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻣﻦ ﺻﺮف
ﻣﻮاﻇﺒﺖ از آن دو ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ آن دو ﻣﺮﯾﺾ ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺼﺮ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﮐـﺸﻮر از ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ در
رﻧﺞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﻣﻦ ﺻﺮف ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻓﺮﻋﻮن و دﺧﺘﺮش ﻣﯿﺸﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺷﺮاف و ﺑﺰرﮔﺎن را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻠﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ وی آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد و دﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻓﺮﻋﻮن و دﺧﺘـﺮش
ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
در ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ راه ﺑﺮوم و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮم ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑـﺰودی ﺳـﺮم
ﺑﯽﻣﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﺑﻬﯽ ﺧﺮﺧﺮ ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن راﻫﯽ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن آن
راه ﺳﻮار ﺗﺨﺖروان ﻣﯽﺷﺪم.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺎل دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد و ﻫﻮای ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑـﺮ اﺛـﺮ
وﺻﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ ﺣﺎل ﻣﮏﺗﺎﺗﻮن رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻬﺎد و ﻫﺮ ﻗﺪر دﺧﺘﺮ ﻗﻮت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ.
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وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و دﺧﺘﺮ او ﻫﺮ دو ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ و ﻣﮏﺗﺎﺗﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ در اﻓﻖ ﮐﺎری
ﻧﺪارم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﮑﻨﻢ.
زﯾﺮا روﺣﻢ ﺑﺮای ﻃﺒﺲ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح و ﻣﺮﯾﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻘﻢ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ در راه ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﺘﻤﺎم زارﻋﯿﻦ ﮐﻪ در اراﺿﯽ آﺗﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺎورزی ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺳﺎن و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از وﺿﻊ آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور.
آن اراﺿﯽ ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻓﺮﻋﻮن اراﺿﯽ ﻣﺰﺑﻮر را از آﻣﻮن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑـﯿﻦ ﺗﻤـﺎم
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ زراﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ از ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻋﺎزم ﻃﺒﺲ ﺷﺪم.
****
در راه ﻣﻦ روزی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در دو ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑﺎ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﮕﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺟﺎی ﻣﻦ در ﮐﺸﺘﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن راﺣﺖ ﺑﻮد و آﺷﭙﺰ ﻣﻦ در ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﺬاﻫﺎﺋﯽ ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯿﭙﺨﺖ و
ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاروﺑﺎر ﺗﺎزه داﺷﺘﯿﻢ.
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدم زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای آﻣﻮن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
ﻣﻦ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﺧﺪای آﻣﻮن ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻗـﺴﻤﺘﯽ وﺳـﯿﻊ از
اراﺿﯽ زراﻋﺘﯽ ﻣﺼﺮ را در دو ﻃﺮف رود ﻧﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
در دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﻣﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻮد و رﻋﺎﯾﺎی آﻣﻮن در آن اراﺿﯽ زراﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﯾـﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ زارﻋﯿﻦ اراﺿﯽ را از آﻣﻮن اﺟﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و در آن ﺑﮑﺸﺖ و زرع ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﻣﺼﺮ اراﺿﯽ زراﻋﺘﯽ ﻓﻘـﻂ در دو ﻃـﺮف
رود ﻧﯿﻞ اﺳﺖ و در ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺰروع ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪای در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺷﻐﻞ آﻧﻬﺎ زراﻋﺖ ﻧﺒﻮد در اراﺿـﯽ ﺳـﺎﺑﻖ
آﻣﻮن ﻣﺸﻐﻮل زراﻋﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در دو ﻃﺮف ﻧﯿﻞ ﻣﯿﺪﯾﺪم از آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺸﺎورزان ﻧﺤﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﻬﺎی آﻧﺎن از ﮐﻤﯽ ﺷﯿﺮ ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮد و ﺿﻌﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺘﻪﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﺧـﺎﻟﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﯿﺮه ﮔﻨﺪم ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﮐﻢ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻤﺎ ﻏـﻀﺐ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﮔﻨﺪمﻫﺎ را ﻣﻠﻌﻮن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﮑﻪ دارد و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﺮاﺗﯽ از ﺧﻮن روی ﮔﻨﺪمﻫﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
زارﻋﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﮑﺸﺖ و زرع ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺜﻤﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دارای اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از زراﻋﺖ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻨﺪم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ زارﻋﯿﻦ ﺑﺼﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ از ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن زﻣـﯿﻦﻫـﺎی ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ آﻣﻮن ﻣﺎ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از آﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺛﺎری ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧـﻮاب
ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ در ﻣﺰارع ﺧﻮد ﺟﺎی ﭘﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﻮان را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﭼﺎﻫﻬﺎی آب ﻣـﺮدار ﮐـﺸﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آب ﭼﺎه را ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و ﻣﺠﺎری آﺑﯿﺎری ﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻦ و ﺧﺎک ﻣﺴﺪود ﻣﯿﮕـﺮدد و دام ﻣـﺎ از ﺑﯿﻤـﺎری
ﻣﯿﻤﯿﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اراﺿﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺸﻬﺮﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺧـﻮﯾﺶ را
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوار ﺑﺨﺪای ﻓﺮﻋﻮن و ﺻﻠﯿﺐ او ﻫﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧـﺪای ﻓﺮﻋـﻮن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از آﺳﯿﺐ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
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وﻟﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﺶ از ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻠﻌﻮن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.
در آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻦ ﺑﻤﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﺮ ﻣﯿﺰدم و آﻣﻮزﮔﺎران ﮐﻪ ﻃﻮق زرﯾﻦ ﻣﺮا ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿـﺎت از
ﮔﺮدن ﻣﻦ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﮑﻮت ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او ﮐﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ را رواج ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ ﺷﻮﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ آن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﯿﻦ اول ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل آﻣﻮﺧﺘـﻪ
ﺷﻮد ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد و ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺪت دو ﻫﺰار ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻫﺮام ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨـﯿﻢ و
ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎﺟﺒﺎر ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دارای ﺳﻮاد ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻂ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠـﺖ ﺟﻬـﺎن ﺷـﻮد و ﻋﻠـﻮم و
ﻣﻌﺎرف او دﻧﯿﺎ را ﻣﻨﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﻪ ﻟﻮح دارﯾﻢ و ﻧﻪ ﻧﯽ و ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻮب روی ﻣﺎﺳﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای اﻃﻔﺎل رﺳﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
و واﻟﺪﯾﻦ اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺪﻋﺖ ﺧﺪای ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎ .و
ﭼﻮن از ﻣﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺰد ﻣﺎ را ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﻤﺎ ارزاﻧﯽ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺳﺮﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و دﻗﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و آﺑﺠﻮی ﺗﺮش ﺑﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻔﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﻘﻂ اﻃﻔﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دارای ﺳﻮاد ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻂ آﻣﻮﺧﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﻧـﺪارد زﯾـﺮا
ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﯿﺐ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﮐﺎﺗﺐ و ﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﻬﻨﺪس.
ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻣﻮزﮔﺎران را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادم و ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﻂ ﻗﺪﯾﻢ را ﻫـﻢ
درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
زارﻋﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ از آﻣﻮزﮔﺎران ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻤﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺮب داری ﺑﺎو ﺑﮕﻮ ﮐـﻪ ﻣـﺎ را از زﺣﻤـﺖ و
ﺿﺮر ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎران اﯾﻦ ﻣﺪارس از ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎی رود ﻧﯿﻞ ﭘﺮﺧﻮرﺗﺮ و ﺷﮑﻢ ﭘﺮﺳﺖﺗﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪم و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و آﺑﺠﻮ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻓـﺮوش ﮔﻨـﺪم
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روزﻫﺎ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا
ﻣﺸﻐﻮل زراﻋﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و اﺷﯿﺎء ﻣﺎ را ﻣﯽدزدﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮای دزدی اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﻗﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا اﻣﻮال ﻣﺎ را ﻣﯽدزدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﯾـﮏ ﻣـﺮد
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﯿﺰی دارد از آن ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺷﮑﺎﯾﺖ زارﻋﯿﻦ ﺑﮑﻨﻢ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬـﺖ
رﻓﻊ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻼم او را ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
وﻟﯽ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادم و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ زراﻋﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﺎج ﭘﺸﺖﮐﺎر و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از ﻓـﺮط
ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺰارع ﺷﻤﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟـﻮان ﺷـﻤﺎ را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و در ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺮدار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺠﺎری آﺑﯿﺎری ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﯿـﻞ
ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺰد آﻣﻮزﮔﺎران را ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ از وﺟـﻮد
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎر وادارﯾﺪ .و ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺠﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدم از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣـﯽﺷـﺪم زﯾـﺮا
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ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﻤﺎ داده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﺋﯽ را ﺗﺼﺮف ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ در ﺗﺼﺮف ﺷﻤﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
اﺛﺮ اﻫﻤﺎل زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدهاﯾﺪ و دام را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن
ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب و ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻮد اﻏﻨﯿﺎء و ﺿﺮر ﻓﻘﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ،اﻏﻨﯿﺎء ﺗﻮاﻧﮕﺮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﮐﺘﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯿﺰان ﮔﻨﺪم رو ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯿﮕﺬارد و ارﺗﻔﺎع روﻏﻦ زﯾﺘﻮن در ﮐﻮزهﻫﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﺮود.
ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﻔﻊ اﻏﻨﯿﺎء ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﺮر ﻓﻘﺮا.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻋﺪهای از اﻏﻨﯿﺎء ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن اراﺿﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺿﺮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺨﻮرد و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﯾـﺎ ﻧـﺼﯿﺐ اﻏﻨﯿـﺎء
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻓﻘﺮاء ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و زﻣﯿﻦﻫﺎی او را ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .وﻟﯽ اﻣـﺮوز
اﺷﺮاف و درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻓﺮﻋﻮن و ﯾﮏ ﻣﺸﺖ اﻓﺮاد ﻃﻔﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻫﻮاﺧﻮاه آﺗﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﺳـﺎﺑﻖ را ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻃﻔﯿﻠﯽ ﺷﺪهام زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧـﺎن ﮐـﺎری ﻣﻔﯿـﺪ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن و ﺗﻤﺎم آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﯽﺳﻮاد و ﺗﻤﺎم اﺷﺮاف ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﺣﻠـﻮه
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻃﻔﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﮏﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﻢ ﺳﮓ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﮐﮏﻫﺎ داﺋﻢ از ﺧﻮن ﺳﮓ ﺗﻐﺪﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺧﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﮏﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﻢ ﺳﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﮓ ﻣﺰﯾﺖ دارﻧﺪ و ﺳﮓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐـﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻋﯽ .و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﮓ ﺑﺪون ﮐﮏﻫﺎ ﻧﯿﮏﺑﺨﺖﺗـﺮ اﺳـﺖ اﮔـﺮ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ از
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﻔﯿﻠﯽ آﺳﻮده ﺷﻮد ﻧﯿﮏﺑﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻔﯿﻠﯽ و ﻣﻔﺖ ﺧﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻠﻮل ﺷﺪم و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ زارﻋﯿﻦ در ﻧﻈﺮم ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺟﻠﻮه ﮐﺮد.
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻦ در راه ﻃﺒﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮهﻫﺎﺋﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن داﺋﻤﯽ ﻃـﺒﺲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪ و ﻋﻤـﺎرات و
ﺑﺎغﻫﺎی آن ﺑﻨﻈﺮ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻘﺪری از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﺒﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ دوری از آﻧﺠﺎ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭘﯿﻤﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در رود ﻧﯿﻞ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب روی ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻢ و ﺑﺎ آن ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺮدم.
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﮑﻠﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻨﮕﯽ ﻃﺒﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻨﺪر و آب راﮐﺪ و راﯾﺤﻪ ادوﯾـﻪ و رزﯾـﻦ ﯾﻌﻨـﯽ رواﯾـﺢ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ رﺳﯿﺪ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﮕﺮ ﺑﻮد رﻓﺘﻢ و درﺧﺖ ﻧﺎروﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ دﯾﺪم و ﺑﯿﺎدم آﻣـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد آن درﺧﺖ را ﮐﺎﺷﺘﻪام آن ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮم ﻣﺤﻘﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﯾـﮏ ﮐـﺎخ ﺑـﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮا ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪم زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪهام زﯾـﺮا ﺗـﺎ
اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﮐﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻮعﭘﺮوری ﺑﻮده در ﻧﻈﺮش ﺣﻘﯿﺮ ﺟﻠﻮه ﻧﻤـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .و وﻗﺘـﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر و دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﻓﻘﺮاء و ﺑﯿﻤﺎران در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﺠﻤـﻞ و ﺛـﺮوت روح را ﺗﯿـﺮه و
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﻮﺗﯽ زن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﭘﯿﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد اﯾﻦ روز ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﻢ در ﭼﻨـﯿﻦ
روز ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدم اﻃﺎﻗﺖ را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮑﺮدم و رﺧﺖﻫﺎ را ﻧﺸﺴﺘﻪام وﻟﯽ ﻣﺮدﻫـﺎ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﻦ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ در ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد آﯾﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨـﯽ و از
ﺣﺎل او ﺧﺒﺮ داری؟
ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺎﻫﯽ وﻟﯽ ﺑﻨﺪرت ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﺘﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ وی اﻣﺮوز ﻣـﺮدی ﺗـﻮاﻧﮕﺮ ﺷـﺪه و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻤﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺮق دارد و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ دم ﺗﻤـﺴﺎح
ﺑﺮو...
ﻣﻦ ﺑﻄﺮف ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح رﻓﺘﻢ و ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ او از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﺑﺮو ﻃﻮق زر و ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﮔﺮدن داﺷﺘﻢ و ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدم ﻣﺮﯾﺖ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ
ﺗﻮ ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﺟﺎره ﮐﺮدهای ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را اﺟﺎره ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﺣﻖ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻣﺮدی دور ﺑﻮده و در آن ﻣﺪت ﻣﺮدﻫـﺎی ﺑـﺴﯿﺎر را در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﻣﺮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از راه رﺳﯿﺪهام و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻨﮏ دارم و ﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎور
ﮐﻪ ﻣﻦ روی آن ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﻨﻮﺷﺎن.
ﻣﺮﯾﺖ ﻧﺪاﺋﯽ از ﺣﯿﺮت ﺑﺮ آورد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ....ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪای آورد و ﻣﺮا ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪهای و ﭼﺸﻢﻫـﺎی
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺗﻮ اﺛﺮ آراﻣﺶ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻫـﺮ
ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺎج ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪام را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﺮ ﻃﺎس ﻣﺮا ﻧﻮازش داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎی ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ دارای ﺳـﺮ ﺑـﯽﻣـﻮ
ﺷﺪهای وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺮ را از ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﻮی ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم اﯾﻨﮏ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎورم.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ دم ﺗﻤﺴﺎح ﻧﯿﺎور زﯾﺮا ﻧﻪ ﻣﻌﺪه ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺮم.
ﻣﺮﯾﺖ ﺻﻮرت ﻣﺮا ﻧﻮازش داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺮﺳﯽ در ﻓﮑـﺮ ﻣﻌـﺪه و ﺳـﺮﺧﻮد
ﻫﺴﺘﯽ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی زﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﺪه را ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺮ را ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ آﻧﻮﻗـﺖ
ﻣﺮد ﺑﻐﺬا و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮاد ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻏﺬا ﻟﺬﯾﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و آن آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺪهام ﺿﺮر دارد و ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺳﺮدرد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺮور ﺳﻨﻮات ﻣﺮا ﻣﺒﺪل ﺑﻤﺮدی ﺟﺎد اﻓﺘﺎده ﮐﺮده و ﻣﻮﻫﺎی ﺳـﺮم
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ دﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺰد و ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺪان ﻋﺎرﯾﻪ در دﻫﺎن ﺑﮕﺬارم و ﻣﻌﺪه ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد دارای ﻗـﻮه
ﻣﻌﺪه ﯾﮏ ﺟﻮان ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﯾﺪن ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﺑﻮدی اﯾـﻦ ﺗﻤﺎﯾـﻞ در
ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺮی ﯾﮑﻤﺮد ﭘﯽ ﻧﻤﯿﺒﺮد و اﮔﺮ زن ﻣﺮدی را دﯾﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﻓﻠـﺰ
ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻤﺮد ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺳﻠﯿﻘﻪ زﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﯿﺎروم ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ.
ﻣﻦ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺰن ﮔﻔﺘﻢ اول ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﻨﻮﺷﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻇﻬﺎرات وی ﮔﻔﺘﻢ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﯿﺎور زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾـﻦ
ﻣﺪت ﮐﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﻮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻮق و ﻧﺸﺎط ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺮﯾﺖ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح آورد و در ﮐﻒ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ اﺷﮏآﻟﻮد ﺷـﺪ
وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﻮری ﺧﻮد را دارای ﻧﺸﺎط ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ را روی دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﺗﻮ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
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ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺮ ﻧﺸﺪهام ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺗﻮ را دﯾﺪم ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم و در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﻮدم ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﭼﻠﭽﻠﻪای ﺑﻄﺮف ﻃـﺒﺲ ﭘـﺮواز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ ﺑـﺎو
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎن.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﻮدم و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﯽآرﻣﯿﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻬﺎد
ﺑﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﯿﭻ ﻣﺮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﺬت ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗـﻮ را ﻧـﺪارد .ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﺨـﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای زﯾﺮا در ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺗﻔـﺮﯾﺢ
ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻫـﺴﺘﯽ و ﻣـﻦ ﻫـﯿﭻ زن را ﺑﻌـﺪ از
ﺧﺮوج از ﻃﺒﺲ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮑﺮدم.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد و در دﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﻣﻦ و او راﺟﻊ ﺑﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی ﺗﻮ
را وﺻﻒ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺳﺎدهدل ﻫﺴﺘﯽ و اﮔﺮ او در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور دﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد و ﺗﻮ را از ﺧﻄﺮﻫـﺎ ﻧﺠـﺎت ﻧﻤـﯽداد
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪی.
ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺣﺮارت دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﻪ ﻧﺸﺎط و ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ آه ...ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻗﺪﯾﻤﯽ و وﻓﺎدار ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ او را در
آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻏﻼم دﯾﺮﯾﻦ از ﻃﺮف ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘـﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿـﺴﺖ ﺑـﺎز او را دوﺳـﺖ
ﻣﯿﺪارم.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ روزﻫﺎ ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ زﯾﺮا اوﻗﺎت او ﻫﻨﮕﺎم روز در ﺑﻮرس ﮔﻨﺪم وﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﯽﮔﺬرد و اﮔﺮ ﺗﻮ او را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﯾﮏ ارﺑﺎب و
ﺗﻮاﻧﮕﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﻬﯿﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدم ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻗﺪری در ﺷـﻬﺮ
ﮔﺮدش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎد ﺑﺼﻮرت ﺗﻮ ﺑﺨﻮرد و در ﺿﻤﻦ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﺲ در ﻏﯿﺎب ﺗﻮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ آری ...ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﺮدش ﺑﺮوم زﯾﺮا ﮔﺮدش ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت دارد ﻣﺮﯾﺖ رﻓﺖ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را آراﺳﺖ و ﮔﺮدنﺑﻨـﺪ
زر ﺑﮕﺮدن آوﯾﺨﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﻣﻦ دﯾﺪم زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪه و ﻋﻄﺮ روحﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻃﺒﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد از او ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺗﺨﺖروان آوردﻧﺪ و ﻣﻦ و ﻣﺮﯾﺖ ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮﭼﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻃﺒﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻨﻤﻮده و ﺗﺎزه در
ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺠﺎی ﻣﻨﺎزل وﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﮐﻼغﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا آن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻮم ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻋﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ و ﻣﺮﯾﺖ از ﺗﺨﺖروان ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﻠﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ داراﻟﺤﯿﺎت و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻋﺪهای دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ داراﻟﺤﯿﺎت و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻫﻨﻮز در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕـﺮ ﺧﯿﻠـﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺣﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑĤن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد از ﺟﻠـﻮه اﻓﺘـﺎده و ﺑﻌـﻀﯽ از اﻃﺒـﺎء ﮐـﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺰل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از درﺧﺘﻬﺎی ﮐﻬﻦ ﺳﺎل را اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣـﻦ دﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ روزی ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ در آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪم زﯾﺮا دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در آن ﻣﻌﺒﺪ ﯾﻌﻨﯽ در
داراﻟﺤﯿﺎت ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺗﺼﻮرﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و در ﺳﻦ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﺮان
ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.

۲۳۸

۱۰٥

ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدﯾﺪه و روی دﯾﻮارﻫﺎ اﺳﻢ آﻣﻮن را ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داراﻟﺤﯿﺎت رﺳﯿﺪم دﯾﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت را از ﮔﺮدن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور ﯾﺎ روی آﻧﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎن زﯾﺮا اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺗﻮ ﺳﻨﮓ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرد ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﺮدم از ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮ ﺗﺮاﺷـﯿﺪه و روﻏـﻦ زده
ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن در آﻧﺠﺎ ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﺮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻤﺎﻟﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ آﻣـﻮن
ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺟﺮﺋﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮔﺮدش ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر او ﮐﻮﭼـﻪ
ﻣﯿﺪادﻧﺪ و رﮐﻮع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﻘﺘـﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺧﻮﻧﻢ را ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ.
زﯾﺮا در ﻣﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻣﻘﺪس و ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و او ﻫﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻘﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ
وﻟﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن او را اﻓﺮادی ﻋﺎدی ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ.
ﻣﻦ دﺳﺖ را روی ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﮕﺮدﻧﻢ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻬﺎدم ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺮا ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺮﯾﺖ از داراﻟﺤﯿﺎت دور ﺷﺪم و ﻧﺰدﯾـﮏ
دﯾﻮار ﻣﻌﺒﺪ رﺳﯿﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯽ اﻃﺮاﻓﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺸـﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧـﯽ اﯾـﺴﺘﺎدهاﻧـﺪ .و
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻟﻨﮓ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﮐﺜﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮس ﮐﺮده ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻘﺎل را ﮔﻮش ﻣﯿﺪادﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑـﻪ از ﮐﺜﯿـﻒ ﮐـﺮدن
ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎده اﻇﻬﺎرات او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
داﺳﺘﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﻘﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد در ﮔﻮش ﻣﻦ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎدرم ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ را ﺑـﺮای ﻣـﻦ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺮوز آن داﺳﺘﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم.
ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﯾﮏ زن ﺟﺎدوﮔﺮ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺖ اﻟﻬﺎم ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ )ﺳﺖ در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻮن ﺷـﯿﻄﺎن
در ادوار ﺑﻌﺪ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( از ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺑﻮﺟﻮد آورد و اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺖ ﺷـﺪ و
ﻫﺮ ﭼﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺳﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﺪای ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮد و
دﯾﮕﺮ از ﻣﺰارع ﻣﺼﺮ ﮔﻨﺪم ﻧﻤﯽروﺋﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺪم ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿĤﻣﺪ و ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اراﺿﯽ زراﻋﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺮاء را وﯾﺮان ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻠﺦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺰارع را ﻣﯽﺧﻮرد و آب در ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﭼﻮن ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ از ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺪای ﺳـﺎﺑﻖ
ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﺧﻮاری و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺮد و زﻧﯽ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ و زر و ﺳﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮن و ﭘﯿﺮوان او را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ داد.
اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان وﻓﺎدار ﺧﻮد ﭘﺎداش داد ﻃﻮری
ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺎل ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺲ دادﻧﺪ و او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾـﮏ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻄﺮزی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ
اوﺿﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﺘﺤﯿﺮم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎل ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن دروغ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻘﺎل آن را از ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺳـﺎﺑﻖ آﻣـﻮن آن را در ﮐﺘـﺎبﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻢ
ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻘﺎل ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه واﻗﻌﯿﺖ دارد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﺠﺮم دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ.

۲۳۹

۱۰٦

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺣﻔﻆ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وی ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ و ﻋﻘﯿﺪه
ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺪارد وﻟﯽ اواﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﻣﯿﮕﺬارد ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠـﻮی ﯾـﮏ
ﻧﻘﺎل را ﺑﮕﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﻘﺎل دروغ ﻧﮕﻔﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺐ ﮔﻮﺋﯽﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﺮای ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺣﮑﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و اﮔـﺮ ﺗـﻮ از
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﻏﯿﺐﮔﻮﺋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻏﯿﺐﮔﻮﺋﯽﻫﺎ آﺗﯿﻪای ﺳـﯿﺎه
را ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ و اوﺿﺎع ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻣﻮدی اﯾﻦ ﻏﯿﺐﮔﻮﺋﯽﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﺑﻬﺎی ﮔﻨﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط اراﺿﯽ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪه و ﮔﻨﺪم ﻓﺎﺳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮوﯾﺪ و زارﻋﯿﻦ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﮔﻨـﺪم
را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﻦ و ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﺰان از ورود ﻣﺎ ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ ﻧﮕﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭼـﺮاغ
اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﺮاغ ﮐﺎﭘﺘﺎ وارد ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻃﻮری ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﻤﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارد از ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ زﯾﺮا ﺷﮑﻢ ﺑﺰرگ او از درب ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ
وارد ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﺻﻮرﺗﺶ ﭼﻮن ﻣﺎه ﻣﺪور ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼ روی ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ﺑﻮد و ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪ آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ و ﺑـﺮ
ﮔﺮدن و ﻣﭻﻫﺎی دﺳﺖ او ﻃﻮق و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺮاف ﺑﺰرگ ﻃﺒﺲ در ﺑﺮ ﮐﺮده ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﻤﺎﻧﯿﻪ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎدی از ﺷﺎدی زد و ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد اﯾﻦ روز ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭼﻨﯿﻦ روز ارﺑﺎب ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﺳﺖ رﮐﻮع ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﮑﻢ دو دﺳﺘﺶ ﺑﺰاﻧﻮﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﮔﺮﻓـﺖ و
ﺷﺮوع ﺑﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮد.
ﻣﻦ او را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را روی ﺻﻮرت او ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎدم و او ﻫﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را روی ﺻـﻮرت و
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﺧﻄﺎب ﺑﻤﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮓ زد اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣـﻦ اﺳـﺖ و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬـﺮ ﯾـﮏ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﻢ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ دوم را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی آن
را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﮑﯽ از اﻃﺎقﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺰد ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﺎش زﯾﺮا وی ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد
و اﮔﺮ از او دور ﺷﻮی ﻣﻠﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﮐﺎﭘﺘﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣﺮﻏـﺎﺑﯽ
ﺑﺮﯾﺎن ﻃﺒﺲ را ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻏﺬاﺋﯽ آﻧﻄﻮر ﻟﺬﯾﺬ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺻﺮف ﮐﺮدم.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮرده ﺷﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و وﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل از
ﻃﺒﺲ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه و ﺗﻮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﻃﻼع داری و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣـﻦ اﮐﻨـﻮن در
ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارم ﺑﻤﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﻏﺬا و ﺷـﺮاﺑﯽ را ﮐـﻪ اﻣـﺸﺐ
ﺑﻌﻨﻮان وﻟﯿﻤﻪ ورود ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﭘﺎی ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻢ و دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻘﺪری در ﺣـﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺟﻬﺖ ﺗﻮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮده ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت را اﻏﻔﺎل ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺮای ﺗﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ از روی ﻓﻄﺮت ﺧﺴﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﺮاد ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻦ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ راﺿﯽ ﺷﺪی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺗﻮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰی از ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﺪری ارﻗﺎم
در آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﯿﺞ ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺳﺮم ﮔﯿﭻ ﻣﯿﺮﻓﺖ.
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ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه در آﻣﺪ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰم ﻣـﻦ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآوری و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ را ﺷـﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮک ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﻮق زر ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮک ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﻮق زر ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﺗـﻮ
ﻫﻢ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از زر ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﯽ و ﺗﻮ ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺘـﻮ
داد زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدی دزد ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻮ ﻣﯽﺷﺪ در اﻧﺪک ﻣﺪت ﺗﻮ را ﺑﺨﺎک ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﮐﺮدهام.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻟﺰوﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺨﺪﻣﺖ
ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮم ﺣﺴﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻮد و آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐﻪ در آن روز در ﻣﯿﺪان ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺗﻮ را ﺑﺴﺘﻮن ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺗـﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی رﮐﯿﮏ ﻣﯿﮑﺮدی و از ﻣﺮدﻫﺎ آﺑﺠﻮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ و ﮐـﺴﯽ ﺑﺘـﻮ آﺑﺠـﻮ ﻧﻤﯿـﺪاد و ﭼـﻮان
واﺣﺪاﻟﻌﯿﻦ و ﻻﻏﺮ ﺑﻮدی ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺘﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﺗﻮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﺑﺎزار ﺑﺮدهﻓﺮوﺷـﺎن ﺷـﺪم ﺗـﻮ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم زﯾﺮا در آن ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺟﻮان و ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻏﻼم ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﻇﻬﺎرات ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻠﻮل ﺷﺪ و ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺪﯾﻢ را ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﮐﻨﯽ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻠﺦ ﮐﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮا ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﺪ ﺳﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺛﺮوت ﺗﻮ ﺑﻄﻮری
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﺣﻤﺖ داﺋﻤﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدم و دو ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐـﺮدم ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺛﺮوت ﺗﻮ را ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اوﻻٌ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺴﺎب آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارد و
ﺛﺎﻧﯿﺎٌ از ﺣﺴﺎب ﯾﮏ ﮐﺎﺑﺖ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺳﺮ در ﻧﻤﯿﺎورد ﺣﺘﯽ ﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻔﻬﻤﺪ وﻟـﻮ
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
راﺳﺘﯽ ﭼﻮن اﺳﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎو زر و ﺳﯿﻢ ﻗﺮض دادم و ﺑﺎز ﻃﺒـﻖ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺗـﻮ
ﺑﺮای وﺻﻮل ﺣﺴﺎب ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮ و او ﺗﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺛﺮوت ﺑﯽاﻃﻼع ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣĤلاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻣﻦ ﺗﻮ اﻣﺮوز
ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺛﺮوت ﺗﻮ ﺛﺮوت واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ زر و ﺳﯿﻢ.
زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻢ ارزش ﺷﻮد وﻟﯽ زﻣﯿﻦ و دام و ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺘﯽ و ﻏﻼم ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻫـﺮ ﻗـﺪر
ارزش زر و ﺳﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ و دام و ﮐﺸﺘﯽ و ﻏﻼم زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد از ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ اﻃﻼع ﻧﺪاری ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﯽ و ﻣﻨﺎزل ﺗﻮ را ﺑﺎﺳﻢ ﺧـﺪﻣﺘﮕﺰاران و
ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهام ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
زﯾﺮا ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن وﺿﻊ ﮐﺮده ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮان را در ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻓﻘﺮاء ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟـﯽ
از اﻏﻨﯿﺎء ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎزاد ﻧﺼﻒ ﻣﺤﺼﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺼﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد اﻏﻨﯿﺎء ﺗﻮاﻧﮕﺮﺗﺮ و ﻓﻘـﺮاء درﻣﺎﻧـﺪه ﺗـﺮ
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ در زﻣﺮه اﻏﻨﯿﺎء ﻫﺴﺘﯽ و روز ﺑﺮوز ﺛﺮوت ﺗﻮ اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺛﺮوت از راه اﺣﺘﮑﺎر ﮔﻨﺪم
ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ارﺑﺎب ﻣﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻮﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺮود ﭼﻮن ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ ﻟﻢﯾﺰرع ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺼﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ آﻣﻦ ﻟﻢﯾﺰرع ﻣﺎﻧﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻦ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐـﻪ
ﮔﻨﺪم ﮐﺎﻻﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺿﺮر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎل ﻗﺒﻞ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺻﺪد ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮآﻣﺪم و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻢ .و اﮐﻨﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺪم را اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺮد زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺎی ﮔﻨﺪم ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﮔﻨـﺪم ﺧـﻮد را
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮔﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻐﺒﻮن ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﺑﻬﺎی ﮔﻨﺪم از اﻣﺮوز ﮔﺮانﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﮐﻨﻮن اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻣﺮﯾﺖ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘﺸﮑﺮم و از ﺧﺪاﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎو ﯾﮑـﺼﺪ ﺑـﺎر
ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣﺠﺒـﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و زن و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﮕﺎن زﻣـﯿﻦ ﻣـﺮدم را ﺗـﺼﺮف
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و زﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎط آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او آﺗﻮن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان را ﻣﺎه ﺑﻤﺎه ﻏﻨﯽﺗﺮ و ﻓﻘﺮاء را ﻓﺼﻞ
ﺑﻪ ﻓﺼﻞ درﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻤﺎ وﻗﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ ﻣﺰروع و ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺮﯾـﺪاری ﮐﻨـﯿﻢ و ﻣﺮدﻫـﺎ و
زﻧﻬﺎ را ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .و اﻣﺎ ﺗﻮ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻮ ﻣﯿﺪزدم و از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻣﯿﺸﻮم ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر اﻣﯿﻦ و درﺳﺘﮑﺎر ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﻦ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣـﺮا ﻣـﻮرد ﻣـﺬﻣﺖ ﻗـﺮار
ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻮال ﺗﻮ را ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ای ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ارﺑﺎﺑﯽ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺗـﻮ
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺗﻮ ﺑﺪزدد.
ﻣﻦ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪم و ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز داری ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ
ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از رﺷﻮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت دادم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻣـﺴﺎﻋﺪ ﮐـﻨﻢ...
ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮابﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮراﻧﯿﺪم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺣـﺴﺎﺑﻬﺎی
ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﻣﺼﺮی را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺳﺮﺷﺎن ﮔﺮم ﺷﻮد و ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮه ﮔﺮدد و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب را درﺳﺖ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺴﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺴﺖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﯿﺮه ﮔﺮدد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﺮاء و ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺛﻨﺎﺧﻮان ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻤﺎم اﻣـﻮال
و ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﻮن ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد و اراﺿﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑـﺎ اﺣﺘﮑـﺎر ﮔﻨـﺪم و ﺳـﺎﯾﺮ ارزاق
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻼک و در ﻋﻮض اﻃﺎقﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ از زر و ﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ازای اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﻗﺪری زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺮف
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻔﻘﺮاء داده روز و ﺷﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ آﺳـﺎﯾﺶ ﻓﻘـﺮاء
رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد.
ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﻓﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻٌ ﻓﻘﺮاء و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮ
رﺷﮏ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪهای و ﺛﺎﻧﯿﺎٌ روزی ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرد و ﺧﺪای آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﮐﺴﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐـﻪ
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻪ ﺗﻮ را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮ را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﻮ را ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﻮعﭘـﺮور و ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎر
ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد دﺳﺘﻬﺎ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎد و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪاری ﻓﺮاوان ﮔﻨﺪم در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد دارم.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪمداران ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻧﺰد زارﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮوی و ﮔﻨﺪم ﻣﺮا ﺑﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺤﺘـﺎج ﺑـﺬر
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻨﺪم آﻧﻬﺎ دﭼﺎر آﻓﺖ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ دارای ﻟﮑﻪﻫـﺎی ﺳـﺮخ
رﻧﮓ ﻣﺜﻞ ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻦ و ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم در آﻏﺎز
ﮐﻪ زارﻋﯿﻦ در اراﺿﯽ آﻣﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺒﺎردارﻫﺎ ﺑﺰراﻋﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و ﻫﻢ ﻏﺬای آﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﺮ ﺧـﺮﻣﻦ ﻏﻠـﻪ ﺑـﻮام
ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ در ازای ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم در ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از زارﻋﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و ﭼﻮن زارﻋﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎدﯾـﻪ وام ﻧﺒﻮدﻧـﺪ
ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ دام آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و زارع ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وام ﻧﺪاﺷﺖ از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯿﺸﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮔﻨﺪم ﺑﻘﺪری ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ در ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ در ازای ﮔﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰارع وام ﻣﯿﺪﻫﯽ دام او را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯽ ﺑﺎز زﯾﺎد ﻓﺎﯾـﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﮔﻨﺪم را در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺳﻮد ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دام زارع را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﺋﯽ .از اﯾـﻦ ﮔﺬﺷـﺘﻪ وام دادن
ﺑﺰارع ﺑﺮای ﮐﺸﺖ زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم ﺑﺎز ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺬر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎرﻧـﺪ ﭼـﻮن اوﻻٌ
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ را ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دام آﻧﻬﺎ را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺴﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﺎٌ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼﺋﯽ زﻣﯿﻦ
اﮔﺮ ﮐﺸﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺛﺎﻟﺜﺎٌ اﻧﺒﺎردارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺑـﺰارﻋﯿﻦ وام
دادهاﯾﻢ.
در ﺟﻮاب ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ آن ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﮔﻨﺪم ﻣﺮا ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم را ﺑﻨﺎم اﺧﻨﺎﺗﻮن و ﺧـﺪای او
آﺗﻮن ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪای او را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯿـﺸﻤﺎرم .و ﻣـﻦ زارﻋـﯿﻦ را دﯾـﺪهام ﮐـﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ از زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻦ دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺳـﯿﻨﻪ زﻧﻬـﺎی
زارﻋﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮏ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽآب آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﯿﺪﯾـﺪم ﮐـﻪ ﺑﭽـﻪﻫـﺎی
ﺑﺰرگ آﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﻮد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﺮا ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او آﺗﻮن اﯾﻦ ﮔﻨﺪم را ﺑﺸﻤﺎ وام ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آن ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﮑﺎرﯾﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺑĤﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﻗﺪر آن
را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ زارﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اراﺿﯽ و دام آﻣﻮن ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ داد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ اراﺿﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮوﺧﺖ و ﺑﻬﺎی آن را ﺑﺎﻗﺴﺎط از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﺸﺎورزان ﻣﺠﺒـﻮر
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ و دام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﺒﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .و واﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ وام ﺑﺪون رﺑﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ در ازای ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم در ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﻈﺎرت ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را در زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎرﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﺻﯿﺤﻪ زد و ﮔﺮﺑﯿﺎن را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﺎز ﺗﻮ آﻣﺪی و ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺮدی .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ازای ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺰارع ﻣﯿﺪﻫﻢ در ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از او ﺑﮕﯿﺮم؟ و اﮔﺮ ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧـﻪ ﮔﻨـﺪم ﯾـﮏ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ از ﮐﻪ ﺑﺪزدم؟ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از اﻣﻮال ﺗﻮ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﻮال دﯾﮕﺮن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او آﺗﻮن ﺑﺰارﻋﯿﻦ وام ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﻦ از ﺗﺮس ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿـﺴﺖ اﯾـﻦ ﺣـﺮف را ﻣﯿـﺰﻧﻢ و
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪرت ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ و زارﻋـﯿﻦ آﺗـﻮن را
ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زارﻋﯿﻦ آﺗﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪم آﻓﺖ زده ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻮی ﻋﺎرﯾﻪ را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﭼﺸﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﺮ ﻃﺎس ﻣـﻦ اﻓﺘـﺎد ﮔﻔـﺖ آه
ارﺑﺎب ﻣﻦ آﯾﺎ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻃﺎس ﺷﺪ؟ ...آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﻣﻦ داروﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮت را ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ و ﻣﻮﻫﺎﺋﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ؟

۲۴۳

۱۱۰

اﯾﻦ دارو ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻨﻮز اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت از آن اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو
را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار داده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ دارو
ﻣﻮﻫﺎﺋﯽ از ﺳﺮش روﺋﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﻢ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮی ﺳﯿﺎﻫﺎن ﻣﺠﻌﺪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ را ﭘﯿﺶ آورد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻓﻬﻤﺎﻧﯿـﺪم ﮐـﻪ در ﻋـﺰم ﺧـﻮﯾﺶ
ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﻨﺪم ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﮓ دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﻮ را ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﻋﻘﺮب در ﺗﻦ ﺗﻮ ﻓﺮو رﻓﺘـﻪ
ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهای؟ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮی ﻣﺎ را ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻗﻄﻌـﻪ ای ﻧـﺎن دﭼـﺎر
زﺣﻤﺖ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ از دﯾﺪار زارﻋﯿﻦ ﻻﻏﺮ اﻧﺪام ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ از زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺠﺎﺋﯽ
ﻧﻤﯿﺮوم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص را ﺑﺒﯿﻨﻢ و اﮔﺮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ رو ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻢ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺎﺛﺮآور ﻧﯿﻔﺘﺪ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪوه ﻣﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺰارع ﻣﺼﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﯿـﻞ ﺑـﺎﻃﻼﻗﯽ
اﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﻦ در ﮔﻞ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺘﺎد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎری ﺑﺰرگ آﺑﯿﺎری ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﭼﻮن اﻣﺮوز
ﻣﻦ ﺟﻮان ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دروغ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدم اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪهای دروغ ﮔﻔﺘﻦ را ﺗﺮک ﮐـﺮدی در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ دروﻏﮕﻮ ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺟﻮاﻧﺘﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯽ زﯾﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖ و ﭘـﺎی ﺗـﻮ ﻣﯿﻠﺮزﯾـﺪ و اﮐﻨـﻮن
دﺳﺘﺖ ﻧﻤﯽﻟﺮزد و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﺮخ ﻣﯿﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوز ﺳﺮخ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوب ﺑﻨﻮﺷﯽ .و ﻣﻦ ﭼـﻮن ﻃﺒﯿـﺐ
ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت را ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪهای ﺿﺮوری ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻮن ﻓﺮﺑﻬﯽ زﯾﺎد ﺑﻘﻠﺐ ﺗﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ ﻣـﯽاﻓﺘـﯽ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻻﮐﯽ راه ﺑﺮوی .آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری وﻗﺘﯽ در ﺟﺎدهﻫـﺎی
ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎدهروی ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ و ﻣﻦ اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﻮدم ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣـﺴﺎﻓﺮت ﻣﯿﮑـﺮدم و
ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﯿﺰدم و ﮔﻨﺪم را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدم وﻟﯽ ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺮ روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣـﻦ
ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﺑﺮوم.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و آن وﻗﺖ ﻣﺎ ﺗﺎ ﻣـﺪﺗﯽ از ﺷـﺐ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻮﺷـﯿﺪﯾﻢ و ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ و ﻣﺮﯾﺖ را ﻣﯿﺨﻨﺪاﻧﯿﺪ و ﻣﺮﯾﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دﺳـﺖ را
روی ﺳﯿﻨﻪ او ﺑﮕﺬارم و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿـﺪن
ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻮزه ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد )ﯾﻌﻨﯽ زن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( وﻟﯽ در آن ﺷﺐ آﻧﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻮزه ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ اﺑﺮاز ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮد.
در آن ﺷﺐ وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﺮﯾﺖ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﯽ آن زن ﺟﻮاب داد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺎﻻﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﮑﺪه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ )ﯾﻌﻨﯽ زوﺟﻪ ﺗﻮ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﺎﯾﺪ زﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
او را در ﻣﯿﮑﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری و ﺑﺎده ﭘﯿﻤﻮدن ﺑﻤﺮدﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ از او ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮوم و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋـﺎزم ﮐـﺎخ او ﺷـﻮم ﺑـﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻪای از ﮐﺘﺎن در ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ و آﻧﮕﺎه روی ﺟﺎﻣﻪ ﻃﻮق زرﯾﻦ و ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﮔﺮدن ﺑﯿﺎوﯾﺰم.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻮدم ﻣﻮﺗﯽ وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد روزی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی وﻟﯽ دﯾﺸﺐ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدی و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﻏﺬاﺋﯽ ﻟﺬﯾﺬ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺨـﻮری ﺑـﻪ ﻣﯿﮑـﺪه
رﻓﺘﯽ و ﺑﺎ اﯾﻦ زن )ﻣﻘﺼﻮد وی ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻮد( ﮔﺬراﻧﯿﺪی.
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ﻣﻦ دﯾﺮوز ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﮑﺎر واداﺷﺘﻢ و آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺷﻼق ﻣﯿﺰدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ زودﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻮ
ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪی و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻋﻘﺐ ﺗﻮ آﻣﺪهام و ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺑﺒـﺮم ﺗـﺎ از
ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ و اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ زن دور ﺷﻮی ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎوری.
زﯾﺮا آوردن اﯾﻦ زن ﺑﺨﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺑﻤﯿﮑﺪه ﺑﺮوی و زا ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎی آﺳـﺎﯾﺶ اﺳـﺖ
دور ﺑﻤﺎﻧﯽ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺮﯾﺖ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و او را ﯾﮏ زن در ﺧﻮر دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻋﺎدت ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﯾﻨﻄـﻮر
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﮏ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ دﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾـﺖ ﺑﮕﻮﯾـﺪ زود ﺑـﺮاه
ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان ﺷﺪم و ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺰل ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم و ﻣﻮﺗﯽ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖروان ﻣﻦ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ارﺑﺎب ،ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﻌـﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮدی و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ درﺑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺮدی آرام ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﯿـﺎش
ﻫﺴﺘﯽ و آﻧﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﻃﺒﺲ راه ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.
دﯾﺮوز ﮐﻪ ﺗﻮ از اﻓﻖ وارد ﺷﺪی ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ درﺧﺸﺎن و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺖ ﻣﺪور اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﺸﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺑـﺴﺮ
ﺑﺮدی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﻧﻬﺎ دارای ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﺴﮑﯿﻦﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ در ﯾﮑﺸﺐ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿـﻞ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ای زن آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻣﺜﻞ وز وز ﻣﮕﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ
ﺑﺎش.
ﻣﻮﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻣﻮﺗﯽ و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔـﻞ ﺗـﺰﯾﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای دور ﮐﺮدن ﺑﻼﯾﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺮده را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻨﺪ ﻃﻔﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ
ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ )ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد روزی ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ(.
ﻣﻮﺗﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﻣﻦ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﯿﮕﻔﺖ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎط وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﻟﯽ او ﺑﯿﮏ ﺷﺮط آرزو ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮم و آن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﯽ را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎورم ﭼﻮن ﻣﻮﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣـﻀﻮر زﻧـﯽ را در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪون زن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮم و آرزوی ﻣﻮﺗﯽ را ﺑﺮآورم.
وﻗﺘﯽ اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و آﻫﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد روزی ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺲ دادم و ﻣﻮﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﺦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎدیﮐﻨﺎن رﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم ﻣﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ورود ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﻋﻄﺮ ﺑﺮ ﺑﺪن زده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬاﺋﯽ ﻟﺬﯾﺬ از آن ﻧﻮع اﻏﺬﯾﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻃﺒﺲ ﻃﺒﺦ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﻫﯿﭽﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮردهام
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﻦ و ﻣﺮﯾﺖ ﺷﺮوع ﺑﺼﺮف ﻏﺬا ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺮﯾﺖ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻏﺬای ﻣﻮﺗﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار داد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آن زن ﺑـﺴﯿﺎر
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺗﺤﺴﯿﻦ او ﻧﻔﺮت دارد.
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا در آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﮕﺮ ﺑﻮد ﻃﻮری ﺑﻤﻦ ﮐﻨﺎر ﻣﺮﯾﺖ ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺧﻄـﺎب
ﺑﻤﯿﺰان ﮔﻔﺘﻢ ای ﻣﯿﺰان آﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ ﻫﺮﮔـﺎه
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
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ﺻﺮف ﻏﺬا در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺮﯾﺖ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺎد راﺟﻊ ﺑĤن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و اﻗﻄﺎر ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮕﺬارد و وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣـﯽﻓﻬﻤـﺪ ﺳـﻌﺎدﺗﯽ ﮐـﻪ وی در
ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و او ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻌﺎدت ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺻﺮف ﺷﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ
وﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ دارای ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻟﺒﺴﻪ ﻧﻮ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﺣﯿﺎط ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮدی و ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﻣﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدی ﻣﺎ ﻗﺪر ﺗـﻮ
را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﻮد و اﯾﻨـﮏ ﮐـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﮐـﺮدهای از
دﯾﺪارت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ روز را ﮐﻪ روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎرک ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ.
آﻧﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﻦ دادﻧﺪ .آن ﻫﺪاﯾﺎ ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن از روی ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ادا ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﺮور ﻣﯿﮑﺮد
و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده
ﮐﻪ ﺑﺸﻐﻞ و ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ زده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮاء ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺒﻮس آورد و ﺳﺒﻮس ﻏﺬای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﻘﯿـﺮی دﯾﮕـﺮ ﯾـﮏ
ﭘﺮﻧﺪه را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺻﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻤﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ .ﻣﺮدی ﭼﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﯾﮏ ﺟﻮان ﻓﻘﯿﺮ ﯾـﮏ ﮔـﻞ
ﺑﻤﻦ داد.
در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﻣﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺎﻟﺨﻮردهای را ﮐﻪ ورم در ﮔﻠﻮ داﺷﺖ )اﯾﻦ ورم را اﻣﺮوز ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ﺳﺮ را ﺧﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮد دﯾﺪم و از ﻣﺸﺎﻫﺪۀ او ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ وی زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم دﯾﺪم
و وی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وی ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺧـﻮد را
ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺧﺖ و ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺸﻢ وی را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدم و او ﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب ﺟﺴﻤﯽ آﻧﻬﺎ
را رﻓﻊ ﮐﻨﻢ.
آن دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ زﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وی را ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﯽدﯾﺪم.
زﯾﺮا آن زن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎل اﻧﺪﯾﺸﯽ داﺷﺖ و ﻓﻠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ از راه ارزان ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ دﮐﻪ ﺧﺮﯾـﺪاری
ﻧﻤﻮد و اﺟﺎره داد و در ﯾﮑﯽ از آن دﮐﻪﻫﺎ ﺧﻮد دﮐﺎن ﻋﻄﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﺸﻮد و در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ ﻣﯿﻔﺮوﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﻧﻬﺎی زﯾﺒـﺎ را ﮐـﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ارزان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺑﻤﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﻣﯿﺪاد .ﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻮن ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮاء ﮐﻪ آن روز
ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن را از ﺗﻦ ﮐﻨﺪم و ﺷﺮوع ﺑﺪرﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدم.
ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﻟﺒﺎس از ﺗﻦ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد و زﺧﻢ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﯽﺷﺴﺖ و ﮐﺎرد ﻣﺮا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻄﻬﯿـﺮ ﺷـﻮد در آﺗـﺶ
ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﯾﺎک را وارد رگ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ دﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درد ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان را ﺣﺲ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻦ ﺣﺘﯽ زﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷـﻮﻗﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ زﯾـﺮا ﻣﺮﯾـﺖ
اﻧﺪاﻣﯽ زﯾﺒﺎ داﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻊ از دﯾﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽﻫﺎی اﻧﺪام او ﻧﻤﯿﺸﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮔﺮم ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪم ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد و ﻓﻘﺮاء را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮد و از اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم و ﺳﮑﻮﻧﺖ در درﺑﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺪهام ﺧﻮد را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﯾـﺖ زﯾﺒـﺎ ﺑـﺮای ﻣـﺪاوای
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﺎز در دل ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻤﯿﺰان ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ای ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن آب ﺧـﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻦ زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﻧﯿﮏﺑﺨﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮود دوﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ رﻓﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻐﺮب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺮﻓﺘﻪام.
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ﻣﺮﯾﺖ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوم آب آورد و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ و ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﻟﺒـﺎس ﺑﭙﻮﺷـﻢ و ﻃـﻮق زر و
ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎب را ﺑﮕﺮدﻧﻢ آوﯾﺨﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن زﯾﺎد ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻦ و ﺑﮑﻮش
ﮐﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ زﯾﺮا ﺣﺼﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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فصل سی و چهارم
مادر فرعون
ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﮐﺎخ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮار زورق ﺷﻮم.
ﺑﺰورق ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﭙﺎروزﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺮا ﺑﮑﺎخ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺸﻤﺎ زر ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﭘﺎروزﻧﺎن ﻃﻮری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎرو ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﮐﻪ دﻣﺎﻏﻪ زورق ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ آب دو دﯾﻮار در دو ﻃﺮف زورق ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﻫﻨﻮز اوﻟﯿﻦ
ﺳﺘﺎره در آﺳﻤﺎن روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮑﺎخ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪم.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ وی دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻃﺒﺲ ﺑﺸﻬﺮ اﻓﻖ آﻣﺪ وﻟﯽ در
اﻓﻖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد ﭼﻮن از آن ﺷﻬﺮ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ و روش ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾـﺪ
ﻧﻈﻢ زﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ زده ﻣﺮدم را ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرش را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﯿﮑﺮد.
رﺳﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺷﺪ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎدر ﮐﻮر و ﮐﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زن ﺑﮕﯿﺮد و زن او ﭼﺸﻢ و ﮔـﻮش وی را
ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ دﺧﺘﺮ آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ آﺗﻮن ﺑﻮد ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺪرش در ﺻﺪد ﮔﺸﻮدن ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﯽﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮادری و ﺧﻮاﻫﺮی دارد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑـﺰرگ ﺑﮑـﺎخ ﻣـﺎدر
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺮود ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯽﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن درب ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ )ﮐﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ( ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻋـﻮن در
ﺷﻬﺮ اﻓﻖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ زاﺋﯿﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ از روزی ﮐﻪ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺻـﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻃﻼع آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﺮ دوره ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن را روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻃﻼع ﻣـﺮدم ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ راز را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮدﻧﺪ راز آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و در ﻫﺮ دوره از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ دوره ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺷـﺮح اﻋﻤـﺎل
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﻼع ﻣﺮدم و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ دوره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﻣـﺼﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ از
اﯾﻨﻤﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ از اﯾﻨﻤﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ.
از روزی ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘـﺪرش
ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﯽﺋﯽ در ﻣﺰان ﺣﯿﺎت ﭘﺪر اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده و اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺎرت از ودﯾﻌﻪ
و ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻤﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣـﻮن
ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل در آﻧﺮوز ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪم ﺗﯽﺋﯽ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا در اﻃﺎﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎی زﯾﺎد ﺑﺪﯾﻮارﻫﺎی آن
آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ از دورهای ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺖ و ﻫﺮ روز روی ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﻬﺎ ﺻﻤﻎ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن روی ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ و او آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮد و در ﻗﻔﺲ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺸﻮد.
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد اﻃﺎق ﺗﯽﺋﯽ ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺣﺼﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﻮش رﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼـﺮا
دﯾﺮ آﻣﺪی؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﻤﻦ داد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻃﺒﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﻣﺎدرم ﺑﺮو و ﻣـﻦ اﮔـﺮ اﻣـﺮوز
ﺻﺒﺢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﻣﺪم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺟﺮای اواﻣﺮ ﭘﺴﺮت را ﺑﺘﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازم و ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﯽﺋﯽ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﯽﺋﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ اﯾﻨﻄﻮر در اﻃﺮاف آﺗﻮن ﻫﯿـﺎﻫﻮ
راه ﻣﯿﺎﻧﺪازد و ﺳﺒﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯿﺸﻮد .آﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺳـﺮ ﺷـﮑﺎف ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫـﺴﺘﯽ ﺑـﺮای ﭼـﻪ ﺳـﺮ او را
ﻧﻤﯽﺷﮑﺎﻓﯽ و اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ را از ﺳﺮش ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯽﺋﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻮﺿﻊ زﻧـﺪﮔﯽ ﻓﺮﻋـﻮن و
ﺑﺎزﯾﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﺶ و آﻫﻮان و ﺳﮓﻫﺎی ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در اﻓﻖ و ﻗﺎﯾﻖ و زورقراﻧﯽ روی درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻘﺪس آن ﺷﻬﺮ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﯽﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﻮن ﻓﺮﻋﻮن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آﺑﺠﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪاش ﺑﻤﻦ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و زﻧﯽ ﻣﻤﺴﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از روی ﺧﺴﺖ ﺑﻮاردﯾﻦ آب ﺟﻮ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ وﻟﯽ وی
از ﻧﻈﺮ ﻧﮋادی ﯾﮏ زن از ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻮام ﺑﻮده و ﭘﺪرش ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯿﮑﺮده و ﺗﯽﺋﯽ از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪن آﺑﺠﻮ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز آﺑﺠﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﭼﻮن در ﺻﺮف آﺑﺠﻮ اﻓﺮاط ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺟﺜﻪ و ﺻﻮرت او ﻣﺘﻮرم ﮔﺮدﯾـﺪه و ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑـﻪ از ﻧـﮋاد
دورک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪرش ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺎدرش ﺳﯿﺎه ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﺘﻮرم ﮔﺮدﯾﺪه ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ اﺳﺖ و در ﻃﺒﺲ او را ﺟﺎدوﮔﺮ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺠﺎدو ﻋﻼﻗﻪ دارد.
ﻣﻦ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﯽﺋﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ زن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻓﺮﻋﻮن او را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ و ﭼﻮن زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ زﺷﺖ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻓﺮﻋﻮن را
ﻓﺮﯾﻔﺖ زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﻐﻠﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﯽﺋﯽ آﺑﺠﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮدم ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﻃﺒـﺎء ﺑـﻮن
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺪاری و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺰن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﯽ زﯾﺮا در ﺷﻬﺮ اﻓـﻖ
زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و زﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣـﺮدی آرام و ﻣﺘـﯿﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ آراﻣﺶ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﻘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﻮم و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮزن در ﺑﺪن ﺗـﻮ
ﻓﺮو ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﯽ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣـﻦ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺷﺨﺎص اﺣﻤﻖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از دﺳﺘﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ از دﯾﺪار ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮم
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻤﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮑﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻤﺮد دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪام و آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
آﺗﻮن را ﻣﻦ و در واﻗﻊ آﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردﯾﻢ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ و او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ آﻣﻮن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻗـﺪرت
ﭘﺴﺮم و ﻣﺎ زﯾﺎد ﺷﻮد .وﻟﯽ آﻣﯽ و ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﺗﻮن اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺒﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻣـﺼﺮ
ﻣﯿﮕﺮدد.
ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ از او ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤـﯽآﯾـﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪارد .روزی ﮐﻪ آﻣﯽ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻃﻮری در ﭘـﺴﺮم ﻣـﻮﺛﺮ
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واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ او روز و ﺷﺐ در ﻓﮑﺮ آﺗﻮن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺪ و ﭘﺴﺮم ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺬوب آﺗﻮن ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ دﯾﻮاﻧﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮش را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺟﻨﻮن را از ﺟﻤﺠﻤﻪاش ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺮت ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺰاﯾﺪ .وﻗﺘﯽ زن زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮد از روی ﻣﯿﻞ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮد از روی ﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺰاﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺮدم از ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳـﺮ
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر دراز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻟﺐﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دراز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬـﺎ ﺧـﻮب ﻃـﻮری
ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺳﯿﺎﻫﺎن را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿـﺮوی زﻧـﺎﻧﮕﯽ ﻣـﺮا ﺑـﯿﺶ از دوره
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده و ﻣﻦ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﺑﺎز ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ دارم اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ آﻣـﯽ ﻟـﺬت ﻣﯿﺒـﺮم
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻫﺮﮔﺎه آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ در ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺗﻮن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ او را از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺮاﻧﺪم زﯾﺮا اﯾـﻦ ﻣـﺮد دﯾﮕـﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺰن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ رﺧﺖﺷﻮﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻗﺎه ﻗﺎه ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و از رﻧـﮓ
ﺳﯿﺎه و ﺑﻮی ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻔﺮت را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬاری و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺸﻮر ﺷﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ از ﻃﺒﺎﺑﺖ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮار ﻃﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﺮوز ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮی زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﻃﺒﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺐ دارﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮان از رﻧﮓ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻧﻔﺮت ﻧﺪارم و ﻣﺮدان ﺳﯿﺎه و ﺟﻮان را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم و از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮم و ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺧﻮد اﻃﺒﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﺪوه زﻧﺪﮔﯽ را از ﺗﻮ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺧﻮرده دﯾﮕﺮ از اﻏﺬﯾﻪ ﭼﺮب ﻟﺬت ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻐﺬاﻫﺎی ﺳﺎده
ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﯿـﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑـﯿﺶ از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺖ از آﻓﺘـﺎب و آب و
زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه در وﺟﻮد او ﻗﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ اﮔـﺮ ﺑـﺎ
ﯾﮏ ﺟﻮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در زﻣﺴﺘﺎن روزﻫﺎی ﮔﺮم زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺮارت روزﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﺪارد و ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺴﺎن از ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب و ﻫﻮا دﭼﺎر رﺧﻮت ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﻬﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﻢ راﺿﯽ ﻣﯿﺸﻮم و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺰﻧﻢ از اﺑﺮاز اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑـﯿﻢ ﻧـﺪارم
زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺮدی ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ و ﻋﺎدت ﮐﺮدهای ﮐﻪ اﺳﺮار ﻣﺮدم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﯽ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر راز ﻣﺮا ﺑﺮوز ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻦ اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﻮش ﺑﺴﺨﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨـﺪ .و اﻣـﺎ
ﻣﺮدم اﮔﺮ از دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺑﯿﻦﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ زﯾـﺮا
ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر راﺟﻊ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮑﺴﯽ ﻧﮕﻮﺋﯽ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﺰن ﺑﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺟﺮﻋﻪای آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺒﺎﻓﺘﻦ ﺣﺼﯿﺮ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧـﻮد ﻣـﺸﻐﻮل ﺷـﺪ و ﻣـﻦ ﻫـﻢ دﺳـﺘﻬﺎی او را
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺦﻫﺎی ﺣﺼﯿﺮ را ﮔﺮه ﻣﯿﺰﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻗﺪری ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﯿﮑـﻮ ﺑـﻮدن ﺑﺠـﺎﺋﯽ
ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ارزش دارد و اﻧﺴﺎن را ﺑﻬﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻗﺪرت اﺳـﺖ .ﺣﺘـﯽ زر و ﺳـﯿﻢ ﺑـﺪون ﻗـﺪرت
ﺑﯽارزش ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮ دﯾﺪی ﮐﻪ آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زر و ﺳﯿﻢ داﺷﺖ ﻣﻐﻠﻮب ﻗﺪرت ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .وﻟﯽ آﻧﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ارزش ﻗﺪرت را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ روی ﺧﺎک ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ
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ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭼﻘﺪر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺷﻮم از ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮدم و ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﺑـﻮده و ﻫـﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن و اﻫﺮام ﺑﺎﻗﯽ اﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﮐﺮدهام در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ در ﺧﻮر ﺗﻮﺑﯿﺦ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن از وﻗﺘـﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺧﺪا را ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد و ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را ﺑﺠﺎی او ﻧﻬﺎد اﻋﺘﻘﺎدم ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﻣـﺼﺮ
ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺶ از زور ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ آزﻣﻮدهام ﮐﻪ در اﯾـﻦ
دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارن و ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﻮﻫﻮم و ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﻣﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣﺎﺳـﺖ...
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯽ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﺧﻮب ﺑﻮده وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯽ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪ ﮐﺮدهای .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺪرت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ام ﻣﯿﻠـﺮزم و
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮس ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا زن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻗﻮی و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪری ﻣﻮﻫﻮم ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ و زن ﭘﺴﺮم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺰاﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دﺧﺘـﺮ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او ﭘﺴﺮ ﺑﺰاﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺎردار ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺨﻮد ﻧﻮﯾـﺪ
ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زاﺋﯿﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ وﺿﻊ ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺷـﻪ ﮔﺮﺑـﻪای را از اﻃـﺎق ﺧـﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮده در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ در آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام وﮔﺮﻧﻪ
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ داﺋﻢ دﺧﺘﺮ ﻧﻤﯽزاﺋﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ او ﺑﻮدم و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮔﺮهﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﻧـﺦ
ﺣﺼﯿﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮه را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﻃﯿﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧـﺪ و اﻫﻠـﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻃﯿﻮر ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮهﻫﺎی ﺣﺼﯿﺮ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﺳﺒﺪی ﮐﻪ ﻣـﻦ درون آن روی
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﺟﺮﯾﺎن آب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻧﺎﻣﺎدریام ﺳﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر را از آب ﮔﺮﻓﺖ دارای ﮔﺮهﻫﺎی ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان ﺑﻮد.
ﻣﻦ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺎدریام )ﮐﻪ او را ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ( ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا درون ﺳﺒﺪ از آب ﮔﺮﻓﺖ آن ﺳـﺒﺪ
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪم.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺒﺪ ﺑĤن زده ﺷﺪه ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان اﺳﺖ و در آن ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐـﻪ ﻣـﺎدر
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺣﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان را ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردم و ﻓﮑﺮی ﻋﺠﯿﺐ از ﻣﺨﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻘﺪری ﺣﯿﺮتآور ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ و ﺳﺒﺪی
ﮐﻪ ﻣﻦ درون آن ﺑﻮدم در ﻃﺒﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آب از ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﯿﺮود و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐـﻪ
روی ﻧﯿﻞ اﻓﺘﺎده ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن آب ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﯽﺋﯽ ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﻃﯿﻮر ﺑـﻮده و دﺧﺘـﺮش ﮐـﻪ اﯾﻨـﮏ ﺣـﺼﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﻓـﺪ ﮔـﺮه
ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان را از ﭘﺪر آﻣﻮﺧﺘﻪ وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺪی ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﯽﺋﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺧﻮر ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺑﺪاﻧﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎهدل وﻟﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻗﺪری وﺿﻊ ﻣﺮا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﻣﺒﺎدرت ﺑﺎﻋﻤﺎل ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ.
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ وارد ﺣﺮم ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت از ﻃﺮف او ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﻣﯿﮕﺮدد زﯾـﺮا ﻫـﯿﭻ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺷﻤﻨﺎن او ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺣﺮم و درﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺸﯽ در ﺑﺪن او ﻓﺮو ﮐﻨﻨﺪ و وی را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .و ﭼﻮن ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕـﺬارم ﻣﺤﺒـﺖ
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود از ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻢ و آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﻤﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺠﺬوب
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ﺧﻮد ﮐﻨﻢ و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از زﻧﻬﺎی ﺣﺮم ﺑﻘﺪر ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺟﺎدوﮔﺮی ﻓﺮﻋﻮن را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮدم در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد و ﻗﺪرت ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم .و روز و ﺷﺐ ﮐﺎر ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﯿﺴﻪ دﺷﻤﻨﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻢ و دامﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در راه ﻣﻦ ﻣﯿﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ ﭘﺎره
ﻧﻤﺎﯾﻢ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺬارم ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﻬﺎی ﺣﺮم ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺰاﯾﺪ و ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﭼﻘـﺪر
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم و زر دادم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎردار ﺷﻮم ﺑﺎردار ﻧﻤﯽﺷﺪم و در ﻋﻮض زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ
دﻓﻌﻪ ﮐﻪ زﻧﯽ آﺑﺴﺘﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ او را ﺑﻤﯿﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﯾﮏ روز راﺣﺖ ﻧﺒﻮدم .و ﺗـﻮ ﭼـﻮن ﭘﺰﺷـﮏ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮدم وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر
ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﺧﺪﻣﻪ ﺣﺮم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺪﺳﺖ ﮐﻨﻢ .و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺮ ﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﺮگ وی ﻣﯿﮕﺬرد
و آن ﻣﺮد ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺴﺮان ﺑﺪﺧﺘﺮان ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮد) .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﺮم ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺴﺮﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از
ﺗﻮﻟﺪ دور ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دﺧﺘﺮی ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻮازشﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮای او را ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺒﺮد ﻣﻦ دارای ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺷﺪم ﮐـﻪ اﯾﻨـﮏ
ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز دارای ﭘﺴﺮی ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺟﺎی او را ﺑﮕﯿـﺮد .و اﯾﻨﻬـﺎ را ﮔﻔـﺘﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺗﻮاﻧﺎ و ﻻﯾﻖ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﻢ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ اﻣﺮوز روی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﯽﺋﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دﯾﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﮔﺮهﻫﺎی
ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان را ﻣﯿﺰﻧﯽ.
وﻗﺘﯽ ﺗﯽﺋﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺑﺠﻮ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم
از اﺳﺮار ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و از اﺳﺮار ﻣﻦ اﻃﻼع داری؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺪار ﻧﯿﺴﺖ و اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻣﺎه ﺑﯿﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎد ﮐﻪ از ﮐﻨـﺎر ﺗـﻮ ﻣﯿـﻮزد
ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ .و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺒﻨﺪی وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی زﺑـﺎن ﺑـﺎد را ﺑﮕﯿـﺮی و ﻣـﺎﻧﻊ از ﺑﯿﻨـﺎﺋﯽ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﻮی.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﯽﺋﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﻋﻮض ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺼﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﻣـﻦ
ﻣﯿﻞ دارم ﺣﺼﯿﺮی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد وﻟﯽ ﺗﻮ در ﻋﻮض ﺑﻤﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﻫﯽ؟
ﺟﻮاب دادم ﻣﻦ در ﻋﻮض زﺑﺎﻧﻢ را ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﺑﺎﻧﺖ را ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪﻫﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد.
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺑﺠﻮ ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨـﻮاﻫﯽ ﺑﻤـﻦ ﺑـﺪﻫﯽ ﺑـﺮای ﻣـﻦ ارزش ﻧـﺪارد زﯾـﺮا
ﻫﺪﯾﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮد ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺨﻮد ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎﺳﺦ داد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﺑﺎن ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ راﺟﻊ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﻨﯽ و دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘـﻮاﻧﯽ ﭘـﺲ از
اﯾﻦ اﺳﺮار ﻣﺮا ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﺬاری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﺗﯽﺋﯽ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﺧﯿﻠﯽ آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪهای و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯽ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻧﻮﺷـﯿﺪن آﺑﺠـﻮ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯽ و ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ آﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟـﺎ ﺑﺒﯿﻨـﯽ
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻫﻮﺷﯿﺎرم ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮم زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺮار ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺼﯿﺮ را ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﺑﻮد و اﯾـﻦ ﺣﺮﻓﻬـﺎ را
ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺰد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ وی زﻧﺪه از ﮐﺎخ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺮم اﺳـﺮار ﻣـﻦ و ﭘـﺴﺮم
ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ درﺻﺪد ﻗﺘﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻢ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﻣﻦ از ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و از ﮐﺎخ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و ﺳﻮار زورق ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺮوم.
وﻗﺘﯽ از روی ﻧﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﺷﺒﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﻧﻮزاد را در ﺳﺒﺪی ﻧﻬﺎده آن ﺳﺒﺪ را ﺑﻪ آب ﻧﯿﻞ ﺳـﭙﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و در
آن ﺳﺒﺪ ﮔﺮهﻫﺎﺋﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان آن ﻃﻮر ﮔﺮه ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ راز آن ﮐﻮدک را ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﺎم دارد روﺷﻦ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗـﺪر داﻧـﺎﺋﯽ
اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد اﻧﺪوه او زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮ اﻧﺪوه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﻔﺰاﯾﻢ.
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فصل سی و پنجم
بازگشت به دارالحیات در طبس
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﻦ ﺳﺮﺷـﮑﺎف ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪاراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺮوم و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ درس ﺑﺪﻫﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﻋﺬر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮدم.
زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم ﯾﮏ ﺳﺮ را ﻧﺸﮑﺎﻓﺘﻢ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت از ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در دوره ﻣﺎ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮم .در دوره ﻣـﺎ
ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺪواٌ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯿﺸﺪ و در داراﻟﺤﯿـﺎت ﺗﺤـﺼﯿﻞ
ﻣﯿﮑﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ؟
در دوره ﻣﺎ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﺪی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﻠﻮب ﺗﺪاوی آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﻣﺎﻫﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﻼت ﺧـﺎرﺟﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ارﺳﻄﻮ از ﻃﺮف داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘـﺎ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ را در ﻣﻐـﺮب
زﻣﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻫﻔﺪه ﻗﺮن ﺑﺘﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪ اروﭘﺎﺋﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﺳﻄﻮ ﺑﺎﺷﺪ
و آﻧﭽﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻌﺒﺪی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ارﺳﻄﻮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن زﻣـﯿﻦ و ﮔـﺮدش
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﯿﺎرات ﺑﺪور آن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎی اروﭘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدن ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ
آﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑـﺮای ﭼـﻪ ﻣـﻦ ﭼـﻮن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻋﻠﻮم در داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻠﻤـﯽ
را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﺮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻔﺘﻮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﮔﺮ از اﺳﺘﺎد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻨﻄـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ
ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ آﻣﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳـﺖ و در دوران
ﺗﺤﺼﯿﻞ دهﻫﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﺎدان ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺮاد ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و از اﺳﺘﺎد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد داراﻟﺤﯿﺎت ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ از ﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آن و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻗـﺼﺪ ﻧﺪارﻧـﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در دﻓﺘﺮ آن داراﻟﻌﻠﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷـﺮوع
ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻠﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﻣـﺮدم ﻣﺜـﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑĤن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺰرگ ﻃﺒﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑĤﻧﺠﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪهای از اﺳﺘﺎدان ﻣﺪرﺳﻪ از
داراﻟﺤﯿﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺐ ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ در داراﻟﺤﯿﺎت ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺮ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐـﺮدم
و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﺮا ﺳﺘﻮدﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧـﺪارد و ﺑﯿﻨـﺎﺋﯽ ﻣـﻦ رو ﺑﮑـﺎﻫﺶ
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮑﯽ را ﻣﻦ ﺑﻘﺼﺪ آﺳﻮده ﮐﺮدن ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪم زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر ﺧﯿﻠـﯽ درد ﻣﯿﮑـﺸﯿﺪ و ﻣـﻦ
ﺳﺮش را ﺷﮑﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را از درد ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ.
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دوﻣﯽ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺒﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ زﯾﺮ آورﻧـﺪ ﮔﺮﯾﺨـﺖ و از
ﺑﺎم اﻓﺘﺎد.
آﻧﻤﺮد ﺟﺮاﺣﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺣﻤﻼت ﺻﺮع ﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰد و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻮﻫـﻮم
ﻣﯿﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﻮرد
ﺳﺮ آن ﻣﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻪ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او ﻣﺎﻧﻊ از رﯾﺰش ﺧﻮن ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﻤﺮد اﺑﻠﻪﺗـﺮ
از ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﺎو ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﻘﺪر او ﻫـﻢ ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﺧﻮن را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﮔﺎﻫﯽ از زﺧﻢ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﮔﺸﻮدم
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮن ﻣﺮده ﺳﯿﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮنﻫﺎی ﻣﺮده را از ﻣﻐﺰ او دور ﮐﺮدم وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺮش را ﺑﺴﺘﻢ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺻﺮع ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و روز ﺳﻮم ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﯿﻤﺎر در روز ﺳﻮم ﻓﻮت ﮐﺮد ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻨﻤﻮد زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و او زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮا ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﮑﺮده ﺑـﻮدم و در دوره ﻣـﺎ ﺷـﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳـﺮ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺮت ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮش را ﺷﮑﺎﻓﺘﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ دزدﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﻠﺰ او را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت آوردﻧﺪ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم و ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻮری
او را ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ را از ﺳﺮش دور ﻧﻤﻮدم و روی ﺷﮑﺎف ﺳﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ در آﺗﺶ ﻧﻬﺪه ﺷـﺪه
و ﺑﻌﺪ ﺧﻨﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار دادم و ﺳﺮش را ﺑﺴﺘﻢ.
ﺟﻮان ﻣﺰﺑﻮر دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪواٌ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻒ دﺳﺖ و ﮐﻒ ﭘـﺎی
او را ﻗﻠﻘﻠﮏ ﻣﯿﺪادﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺾ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ داراﻟﺤﯿﺎت ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻦ در ﻣﻮرد آﻧﻤﺮد ﻣﺼﺮوع ﺑﯿـﺸﺘﺮ دارای اﻫﻤﯿـﺖ
ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮنﻫﺎی ﻣﺮده را از ﻣﻐﺰ آن ﻣﺮد دور ﮐﻨﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻤﯿﺮد.
اﺳﺘﺎدان داراﻟﺤﯿﺎت ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن از ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﻣﺪه ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﮔـﺮدن داﺷـﺘﻢ اﺣﺘﯿـﺎط
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽزدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺑﻮﯾﺪ ﻣﺮا ﻣﯿﺒﻮﺋﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از دژﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧـﺪای
ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﺪﺗﯽ ﺑﻌـﺪ از ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻋﻤـﻞ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و ﯾﮑﯽ از آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ( ﯾﮑﯽ از اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت در ﯾﮏ اﻃﺎق ﺧﻠﻮت ﻧﺰد ﻣـﻦ آﻣـﺪ و ﮔﻔـﺖ :ای
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهای و آﯾﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺣﯿﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ آن ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ اﻃﺒﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﮐﺎرد و آﺗﺶ و دارو و زﺧﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﻞ
داری اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻤﻄﺐ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻃﺒﺎء ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺖ را
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮑﺠﺎ ﻣﯿﺮوی و ﻗﻮل ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪﯾﮕﺮان اﺑﺮاز ﻧﻨﻤﺎﺋﯽ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣـﺮوز ﻣـﺮدم در
ﻃﺒﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪهام وﻟﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم ﮐـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺑـﺪون دارو و زﺧـﻢ
ﺑﻨﺪی و ﮐﺎرد و آﺗﺶ اﻣﺮاض را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد و ﻟﺬا ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﺣﻘﻪﺑﺎزی ﺷﻮم زﯾﺮا اﮔﺮ وارد اﯾﻦ ﺣﻘﻪﺑـﺎزی ﮔـﺮدم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
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ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون دارو و زﺧﻢ ﺑﻨﺪی و ﮐﺎرد و آﺗﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿـﻞ ﻧـﺪارم
ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮای ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺻﻮاب و دروغ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﮑﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮان را آﻣﻮﺧﺘﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮ را ﺑـﺎ
ﺣﻘﻪﺑﺎزی ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون دارو و زﺧﻢ ﺑﻨﺪی وﻏﯿﺮه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯿﻢ از ﺗﻮ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﻃﺮز ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﺒﺎء را ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺸﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮐﺮدی از وﺟﻮد ﻣﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدی ﮐـﻪ ﺣـﻀﻮر
وی از ﺧﻮن رﯾﺰی ﻣﺠﺮوح ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻪ آﺗﺶ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدی ﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪ زﺧﻢﺑﻨـﺪی و
در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺪون دارو و ﮐﺎرد و آﺗﺶ ﺣﻘﻪﺑﺎزی ﻣﯿﺪاﻧﯽ.
اﯾﻦ ﺣﺮف در ﻣﻦ اﺛﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ و آن ﻣـﺮد ﮐـﻪ ﻃﺒﯿـﺐ
داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺖروان ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد وﻟﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧـﺪاﻧﻢ
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮوم.
ﺷﺐ وی آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا وارد ﺗﺨﺖروان ﮐﺮد ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺴﺖ و ﺗﺨﺖروان ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد .آﻧﮕﺎه ﺗﺨﺖروان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻏﻼﻣﺎن
آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و آن ﻣﺮد ﻣﺮا از ﺗﺨﺖروان ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ وارد داﻻﻧﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﺪﺗﯽ در داﻻن ﻣﺰﺑﻮر راه ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ و از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﮑﺎن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ آن ﻣﺮد ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﮔﺸﻮد و ﻣﻦ ﺧﻮد را در اﻃﺎﻗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﭼـﺮاغ
در آن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و روﻏﻦ زده آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮا ﺑﺎﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻢ را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف ﮔﻮﺷﻪای از اﻃﺎق اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
دراز ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻋﻪ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮو و آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻦ.
ﻣﻦ ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران زﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﻮان و ﻻﻏﺮ اﻧﺪام و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟـﺎ ﺗﮑـﺎن ﺑﺨـﻮرد و
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﺟﺎن دارد .دﯾﮕﺮی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن او ﺗﺎولﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺮﻃﻮب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣـﺸﺎﻫﺪه
وی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺮت ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺮﯾﺾ ﺳﻮم را ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻣﻔﻠﻮج ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دو ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ وی ﻣﻔﻠﻮج اﺳﺖ ﺳﻮزﻧﯽ را در ﭘﺎی او ﻓﺮو ﮐﺮدم و او ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس درد ﻧﻨﻤﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑـﺖ
ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ وی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و دو ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ اﺣﺴﺎس.
ﺑﮑﺎﻫﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم ﻫﺮ ﺳﻪ را ﺑﺪاراﻟﺤﯿﺎت ﻣـﯽﻓﺮﺳـﺘﺎدم
وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ زن و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮان را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺪن ﮔـﻮﮔﺮد روی
زﺧﻢﻫﺎی ﺑﺪن و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻨﺪ را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺗـﻮ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ را ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﭼﻨﺪ ﻏﻼم وارد ﺷﺪﻧﺪ و آن ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر را از ﮔﻮﺷﻪ اﻃﺎق ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و وﺳﻂ اﻃﺎق ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﺳﺮود ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺪهای ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ از ﺧﺎرج ﺑﮕﻮش رﺳﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺪه ای از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود وارد اﻃﺎق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﻃﺮاف آن ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع آواز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪ از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺑﺪن را ﺑﺎ ﮐﺎردﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐـﻪ
ﺧﻮن از ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﺎری ﺷﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ درﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را دﯾﺪه ﺑﻮدم.
وﻟﯽ ﻏﻮﻏﺎ و ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻃﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺣﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﮑﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دری ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐـﻪ ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﻣﺰﺑـﻮر
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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آن ﺳﮑﻮت ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻮﻏﺎی ﺳﺎﻣﻌﻪ ﺧﺮاش ﺧﯿﻠﯽ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ را ﻣـﯽﻧﮕﺮﯾـﺴﺘﻢ ﻣـﯽدﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ و ﺷﮑﻮه دارد.
ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪو ورود ﺑĤن اﻃﺎق ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﻧﮓ زد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮن اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾـﺪ و راه ﺑﺮوﯾـﺪ
زﯾﺮا آﻣﻮن ﺷﻤﺎ را ﻣﺒﺎرک ﮐﺮده اﺳﺖ.
آن وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﮑﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن را ﻣـﯽﻧﮕﺮﯾـﺴﺘﻨﺪ اول ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺎت
ﻣﺘﺰﻟﺰل روی دو زاﻧﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﻣﻔﻠﻮج ﺑﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ روی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪ و آﻧﮕﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﭘـﺎ
ﺧﺎﺳﺖ.
زن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﻤﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دو ﻗﺪم راه رﻓﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻣﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ درب اﻃﺎق ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭼﺮاغ دﯾﮕﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺷـﮕﻔﺖ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد ﻣﻔﻠﻮج و زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﺧﻢﻫﺎی ﺑﺪن ﺟﻮان ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺪن او ﺻﺎف و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺴﺘﻮر از زﺧﻢ و ﺗﺎول ﺑﻮد در ﻧﻈﺮم ﯾﮏ ﻣﻌﻤـﺎی ﺑﻬـﺖآور
ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺑﺪو ورود ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ زن و ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اراده ﺟﺎدوﮔﺮان ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﯾﮏ اراده ﺟﺎدوﮔﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ ﺑﮑـﺎرﺑﺮدن
ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑـﺪﻫﻢ زﯾـﺮا زﺧـﻢ ﺑـﺪن را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎودﮔﺮی و ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﻧﻬﻢ در اﯾﻨﻤﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺗﺎ زﺧﻢﻫﺎی و ﺗﺎولﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻮان را دﯾﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ زﺧﻢﻫﺎی ﺟﺮب اﺳﺖ و ﺟﺮب ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕـﺮ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﮔـﻮﮔﺮد ﯾـﺎ
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ آب ﮔﺮم در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﺪون ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻦ ﮔﻮﮔﺮد و اﺳﺘﺤﻤﺎم در ﻣﺪﺗﯽ ﮐـﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﺷـﺪ و ﻧﺎﭼـﺎر
ﺗﺼﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺟﺰو ﺧﻮارق اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮد.
ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﻮان و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را آﻣﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد و آﯾﺎ اﯾﻨﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯿﺎور ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﺧﺪا را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد و ﺑﺮدن ﻧـﺎم او را ﻗـﺪﻏﻦ
ﻧﻤﻮده و ﻣﻦ ﭼﻮن در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﺑﺸﻨﻮم.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ آن ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﺨﺸﻢ در آورد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ اﺳـﻢ ﻣـﻦ
ﻫﺮیﺑﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوی و ﻣﺮا ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺑﺮوز ﺑﺪﻫﯽ و او ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﻪ از ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﻧﻪ از ﺳﺮﺑﺎزان او و ﺷﻼق
آﻧﻬﺎ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻦ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﭼﻮن ﺗﻮ و ﻣﻦ ﻫﺮ دو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺧـﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻦ از ﺗﻮ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﺎق ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﻨﻮﺷﯽ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ دﯾﺪی ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهای.
ﻫﺮیﺑﻮر ﻃﺒﯿﺐ داراﻟﺤﯿﺎت را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و ﻣﺮا از راﻫﺮوﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﺒﻮر داد و ﻣﻦ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻫﻮا داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﺠﺎ زﯾﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻣﺤﺮم آﻧـﺮا
ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از زﯾﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﻃﺎﻗﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻓﺮش و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی آﺑﻨﻮس در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﻫﺮیﺑﻮر ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام روی دﺳﺖ ﻣﻦ آب رﯾﺨﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﯿﻮه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮاب را ﮐـﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﯽ ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و اﻣﺮوز در ﻣﺼﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاب اﻧﺪاﺧﺘـﻪ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد زﯾـﺮا
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ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ آﻣﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣـﺎ ﺗـﻮ را ﻣـﯽﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ و
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ ﻫﺴﺘﯽ و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑـﺮدی
در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر ﺑﻮدی و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺸﺐ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﺻـﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﺮاء را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدی ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳﯿﻢ و زر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻏﯿﺒﺖ از اﯾﻦ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺒﺲ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهای ﺑﺎز ﻓﻘﺮاء را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﭘﺲ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻮعﭘﺮور و ﺣﺎﻣﯽ ﻓﻘﺮاء ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﺻﻼح ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ و ﻟﺬا ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺑﻼی ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺮش از ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ از ﺳﺘﻤﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﺮد آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪای اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﻢ ﺧﻮد او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر ﻣﻦ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎء ﺑﻮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﻫﺮ ﻗﺪر ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ
ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ آﺗﻮن ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗـﺮاری ﻣـﺴﺎوات ﺑـﯿﻦ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ارﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻼم و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺰﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛـﺮوت ﺑﺎﯾـﺪ
ﻃﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﮏ اﻧﺪازه از زﻣﯿﻦ و آب و آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣـﻦ از روزی ﮐـﻪ ﺧـﺪای ﺟﺪﯾـﺪ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑـﺸﺮ اﺳـﺖ.
)ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﺟﻬﺎن ﺷـﺮوع
ﺷﺪه ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اراﺿﯽ دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﻐﻼﻣﯽ
و ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺒﺮد و زر و ﺳﯿﻢ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮد ﺧﻮد ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺎوات و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮد
و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زر و ﺳﯿﻤﯽ را ﮐﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮده و ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اوﺳـﺖ
ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد.
ﻫﺮیﺑﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺪت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺖ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻏﻨـﯽ و
ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮادری ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ :وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯽ از اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ و ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء
ﺑﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺪری از آن اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﺪ .و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨـﺎن و اﺷـﺮاف آﻣـﻮن ﻓﻘﯿـﺮ
ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﺷﺮاف ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﺠﺎی آﻧﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻃﺒﻘـﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و اﻣﺮوز در ﻣﺼﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از دوره آﻣﻮن اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻣﻨﺼﻒ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ از ﺧﻮد ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺗﻮ در ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑـﻮدی و اﮔـﺮ
ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪی ﺑﺘﻮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺪی و آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ
ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮن و ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داراﻟﺤﯿﺎت ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﻼم ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﯽ؟ و آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻏـﻼم
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و ﻣﺜﻞ او روی ﺧﺎک ﺑﺨﻮاﺑﯽ و ﻏﺬای ﺗﻮ ﻗﺪری ﻧﺎن و ﺟﺮﻋﻪ ای آﺑﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر ارزش ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻏﻼم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺪم وﻟﯽ ﯾﮏ ﻏﻼم ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﮑﺮده ارزش
ﻣﺮا ﻧﺪارد .ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ در ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﺑﺨـﺮج دادﯾـﻢ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ رﯾﺶ ﻣﺎ ﺑﻘﺪری ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻮن دارای رﯾﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﺰﯾﺖ دارﯾﻢ و ذﯾﺤﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان از وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و زﯾﺎدﺗﺮ زر و ﺳﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬارد رﯾﺶ او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺴﺘﻮﺟﺐ زر و ﺳـﯿﻢ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داراﻟﺤﯿﺎت اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻟﺬا ﺣﻖ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻤﺮدم ﺧﯿﺮ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ زارﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﯾﺎ در ﻣﺼﺮ ﻣﺸﻐﻮل زراﻋﺖ اﺳﺖ و ﻏﺬای ﻣﺮدم را ﺑĤﻧﻬﺎ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﺮدم از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ زارع ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣـﺮد .آﯾـﺎ ﺗـﻮ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑﻤـﺮدم ﺧﯿـﺮ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﺨﺮاج زر و ﺳﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ زر و ﺳﯿﻢ او ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ اﺑﺘﯿﺎع ﮐﻨﯽ .ﭘﺲ ﭼﺮا
آن زارع ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮ ﺑﻤﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﯿﺮ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭼﻪ آن ﻏﻼم آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻣﻌﺪن زﺣﻤـﺖ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرد؟ و ﭼﺮا ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺮدم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﭘﺎداش ﺑﺪﻫﯽ؟
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻣﻠﺖ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻏﻨﯿﺎء ﺑﯿﺶ از ﻓﻘﺮاء ﺑﻤﺮدم ﺧﯿـﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ و ﺧـﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ دو ﭼﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺧﺪا و دﯾﮕﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﻫﺮ ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺧـﺪاﺋﯽ وﺟـﻮد دارد و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﺪهای ﻏﻨﯽ و دﺳﺘﻪای ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﻣﺼﺮ ﺑﺨﻮد ﺣﻖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺧﻮد را ذﯾﺤﻖ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دو دﺳـﺘﻪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ار ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻘـﻮه ﻓﻘـﺮاء ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﭙﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن رﯾﺶ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﻣـﯽﮔـﺬارد و ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣـﺼﺮ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺘﺤـﺼﯿﻞ در
داراﻟﺤﯿﺎت را .وﻟﯽ در ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ و ﮐﺮت و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪا و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﯾﮑـﯽ اﺳـﺖ و آن
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪا و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﮐﺴﯽ ﺷﺮﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪا و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺖ ﺗﻔﺎوت ﯾﺒﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺼﺮ و ﮐـﺸﻮر دﯾﮕـﺮ ﺑـﺪون
ﺧﺪا و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد و ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﻣﺒﺎدرت
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺳﺒﺐ زوال ﻣﺼﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﺎﯾﺪ او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻗﺪری ﻧﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺑﯽآزار
ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻄـﺮف ﺑﻤﺎﻧـﺪ ﭼـﻮن ﺑﯿﻄـﺮف
ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺮار از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﯽﻏﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﻤﺪارا رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎن ﺷﺪﯾﻢ.
روزی ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻬﻮاﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮم و آداب او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﯾﮑﻮﻗﺖ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در اﯾﻨﮑﺸﻮر ﺑﯽﻃﺮف ﺷﺪﻧﺪ و از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻣﺎل دﺳﺖ روی
دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ آﻣﻮن ﺑﺠﻨﮕﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﻃﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺼﻢ ﺳﺮﺑﺎز اﺟﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽآوردﯾﻢ و ﭼـﻮن زر و ﺳـﯿﻢ
داﺷﺘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﭘﯿﺮو آﻣﻮن ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺬاﺷـﺖ
ﺧﺪای آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺸﻮد از ﺗﺪارک ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﺑﺰرگ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﻨﮏ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯽﻃﺮف ﺑﻮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯽ و ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ زﯾـﺮا
ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﯽﻃﺮﻓﺎن را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ و آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺼﻢ ﻣﺎﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ ﻓﻄﺮت ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯽ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻨﺤﺮف را ﺑﺪﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽزﻧﻢ وﻟﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ زﯾـﺮا
ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﯽ را ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﯿﺪن آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ و او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺰودی.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر آﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﮓ دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻘﺮب ﺑﺘﻮ ﻧﯿﺶ زده ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯽ.
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ﻫﺮی ﺑﻮر ﭼﺮاﻏﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺎق ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﻋﻘﺐ او از اﻃﺎق ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و از راﻫﺮو ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺑﺎز آﻧﻤﺮود ﻣﺮا از داﻻﻧﯽ ﻋﺒﻮر داد و ﺑﯿﮏ اﻃﺎق رﺳـﯿﺪﯾﻢ و درب
آن را ﮔﺸﻮد و وﻗﺘﯽ وارد ﺷﺪﯾﻢ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻢ و زر اﻓﺘﺎد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻠﺰات ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و از ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺮیﺑﻮر ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدم.
او ﺗﺒﺴﻢ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﯾﻢ ﺗﻮ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻢ و ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮐـﻨﻢ ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ و در ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ زر و ﺳﯿﻢ ارزش ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎﯾﻦ اﻃﺎق آوردم ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و وارد اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﯾﮏ درب ﻣﺴﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﮔﺸﻮد و ﻣﺮا وارد اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﮐﺮد و در ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﭼﯿﺰی را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﻮد را
ﻣﺮدی ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻟﺮزﯾﺪم.
در آن اﻃﺎق روی ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻧﻬﺎده ﭘﯿﮑﺎﻧﻬﺎﺋﯽ در ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺮش ﻓﺮو ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺎم آﻣﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻤﺮگ ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨـﺎم
آﻣﻮن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺰودی او را ﺑﻤﯿﺮاﻧﯿﻢ و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﺎﻟﯽ او وارد ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﻤﯿﺮد و در اﯾﻨﻤﺪت دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﯾﻨﻤﺮد ﻣﺼﺮ را ﺑـﺪﺑﺨﺖﺗـﺮ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺑﺘﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﺻﻼح ﺗﻮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳـﺖ ﺷـﻮی.
زﯾﺮا اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﺗﻮ ﺑﺪون ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز داری از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد.
ﻫﺮیﺑﻮر ﻣﺮا از آن اﻃﺎق ﺧﺎرج ﮐﺮد و در را ﺑﺴﺖ و ﺑﺎﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐـﺮدﯾﻢ و وی ﭘﯿﻤﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای ﻣـﻦ
رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻤﯿﺮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﻣﻘﺪاری از ﻣﻮی ﺳﺮ و ﻧـﺎﺧﻦ او را از ﺷـﻬﺮ اﻓـﻖ
ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﯿﺘﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺰهﻫﺎی ﻧﺎﺧﻦ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻤﺎ دادﻧﺪ ﺑﺮای زر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧـﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوی ﺧﺪای ﻣﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﻮ ﺧﻮد اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از
ﻧﯿﺮوی ﺧﺪای ﺧﻮدﻣﺎن آﻣﻮن ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺪون دارو و زﺧﻢﺑﻨﺪی و ﮐﺎرد و آﺗﺶ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی آﻣﻮن ﺑﯿﺶ از اﻣـﺮوز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا آﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮑﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﺸﻢ آﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﯿﺮد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ از ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ رﻫـﺎﺋﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص او ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺴﺮ درد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮ درد ﻗﻮای او را رو ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺒـﺮد
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ روی ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم داروﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن
را از دردﺳﺮ و ﺳﺎﯾﺮ دردﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ اﻓـﺰون ﻣﯿﮕـﺮدد .ﻟـﺬا
ﻧﻤﯽﺗﻮان داروﺋﯽ ﺑﺎﻓﺮاد ﺧﻮراﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﺼﻮن ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣـﺮگ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧـﺴﺎن را از ﺗﻤـﺎم
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﯿﺮﻫﺎﻧﺪ.
ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دارو ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﯽ او را از ﺗﻤﺎم دردﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛـﺮی
در ﺑﺪن وی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻻﺷﻪ او را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻣﯿﺎﮔﺮان دادﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
او ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ دارو ﻣﺮده زﯾﺮا اﺛﺮی در ﺟﮕﺮ ﺳﯿﺎه و ﻣﻌﺪه و اﻣﻌﺎء وی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻢ ﻫﺮیﺑﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺎﯾﻨﮑﺎر ﮐﻨـﯽ و ﻓﺮﻋـﻮن را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ اﯾـﻦ
داروی ﺧﻮاب آور ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب )ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷـﺒﯿﻪ
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ﺑﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﻧﺎم ﺗﻮ از ﻃﺮف آﻣﻮن و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ ﻣﺜـﻞ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮن و ﭘﯿﺮوان او از ﺗﻮ و اﻋﻘﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ اﻋﻘﺎب ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و اﺣﺘﺮام زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدی ﻣﻦ ﺑﺘـﻮ زر
ﻣﯿﺪادم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺴﺮای دﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ زر ﺗﻮ را ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺮای ﮐـﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺎداش زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ و آن ﺑﻘﺎی ﻧﺎم اﺳﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮیﺑﻮر ﭼﺸﻢﻫﺎی درﺧﺸﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ دوﺧﺖ و ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی او را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ دﭼﺎر رﺧﻮت ﺷﺪم و
ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اراده آن ﻣﺮد ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪام وﻟﯽ روح ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﻫﺮیﺑﻮر اﻓﺰود ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪی اراده اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗـﺴﻠﻂ در آورد و
ﻣﻦ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را
وادار ﺑﮑﺎری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روح ﺗﻮ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را وادارم ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻣﻮن ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را وادارم داروی ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯽ اﯾﻨﮑـﺎر را ﺑﮑﻨـﯽ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ از ﺗﻮ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهام ﺑﮕﯿﺮ و در ﻣﻮرد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮑﺎر ﺑﺒـﺮ و ﻣﻠـﺖ
ﻣﺼﺮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮیﺑﻮر ﺑﺎ ﻃﺮزی ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺸﻢ ﺑﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﭼﺸﻢ از ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ دﺳﺖ را ﺗﮑﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﺘﻮ وﻋﺪهای ﻧﻤﯽدﻫﻢ وﻟﯽ داروی ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﮐـﻪ ﻧـﺰد
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن روزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داروﺋﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از ﺗﺮﯾـﺎک او را ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺪاری در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن رﻧﺞ ﻧﮑﺸﺪ.
ﻫﺮیﺑﻮر ﺷﯿﺸﻪای ﻧﺰد ﻣﻦ آورد و ﮔﻔﺖ داروﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ درون اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾـﻦ ﺷﯿـﺸﻪ را از ﻣـﻦ ﮔﺮﻓﺘـﻪای
آﯾﻨﺪه ﻣﺼﺮ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻄﺮز دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ زﯾﺮا او ﻫﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺰه ﯾـﺎ ﮐـﺎردی در
ﺑﺪﻧﺶ ﻓﺮو رﻓﺖ ﺧﻮن وی رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﺑـﺎر
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﯿﭻ ﻃﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻏﻼم در
ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد درﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻣﺼﺮ در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد و در
داﺧﻞ اﯾﻨﮑﺸﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮری از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻤﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮده و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را در ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎوری و اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻗـﺪرت ﻧﺠـﺎت
ﻣﺼﺮ را دارای و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در دﺳﺖ ﺗﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣـﺼﺮ روزی
در دﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺪی را ﻣﯿﺒﺎﻓﺖ.
ﻫﺮیﺑﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ از ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺒﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎﻧﯽ دراز دارد و در ﻫﺮ ﺣﺎل داروی ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ وﻋﺪهای ﺑﺘﻮ ﻧﺪادهام.
ﻫﺮیﺑﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ ﭘﺎداش ﻋﻈﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
آﻧﮕﺎه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﻨﺪد ﻣﺮا از زﯾﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﻗﺒـﻞ از اﯾﻨﮑـﻪ از زﯾـﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮم ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﻒ و راز ﻧﮕﺎهدار ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻻزم ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﮐـﻪ راز وﺟـﻮد اﯾـﻦ زﯾـﺮ
زﻣﯿﻨﻬﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪﺧﻞ آن را ﺑﮑﺴﯽ ﻧﮕﻮﺋﯽ .زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺪ در ﻃﺒﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒـﺪ آﻣـﻮن زﯾـﺮ زﻣﯿﻨﻬـﺎﺋﯽ
وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد اﯾﻦ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮیﺑﻮر ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ زﯾـﺮ ﻣﻌﺒـﺪ ﺳـﺎﺑﻖ آﻣـﻮن زﯾـﺮ
زﻣﯿﻨﻬﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ راه ورود ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ را ﺑﮑﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ راز از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
****
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ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺗﯽﺋﯽ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن در ﮐﺎخ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ زﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺎر ﺳﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ.
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﻌﺎدت دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪرش ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دام دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮد روزی ﺟﻬـﺖ
ﺳﺮ زدن ﺑﺪاﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ ﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎری وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
دﭼﺎر زﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺎر ﺳﻤﯽ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﺮاﺳﺖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺶ ﻣﺎر در ﺑﺪﻧﺶ ﻓﺮو رﻓﺖ ﻓﺮﯾﺎد زد و ﺧﺪﻣﻪ دوﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷـﮏ
او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .وﻟﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص او ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﺬا ﻣﺮا ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ وی اﺣﻀﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﻣﺮده اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻧﯿﺶ ﻣﺎر ﺳﺮاﺳﺖ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﯿﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ او ﯾﮑﺼﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺤﻞ
ﻧﯿﺶ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺶ ﺧﻮرده را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن زﯾﺎد از ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻧﯿﺶ ﺧﻮرده ﺑﺮود.
اﻣﺎ در ﮐﺎخ ﺗﯽﺋﯽ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ رﺳﯿﺪم دﯾﺪم ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮده و ﮔﻔﺘﻢ دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻻﺷﻪ
او را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﮔﺮان ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮده آﻣﺪ و دﺳﺖ را روی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮرم ﺗﯽﺋﯽ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ وی ﺑﻤﯿﺮد زﯾﺮا ﺗﯽﺋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﻣﯿﮑﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ وی ﻣﺮده اﻣﯿﺪوارم ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
آرام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻣﯽ او را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﻪ زﻧﯽ ﭘﯿﺮ ﺑﻮد دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﺷﺖ وﻟـﯽ آﻧـﺪو
ﻫﻤﺪﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪه دارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن وﺣﺪت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺶ از ﻋـﺸﻖ اﻓـﺮاد را ﺑﻬـﻢ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و دوام وﺣﺪت ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺗﯽﺋﯽ در ﻃﺒﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﺮدم ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ ﻣﺎ را از
ﺷﺮ ﺟﺎدوﮔﺮان آﺳﻮده ﮐﻨﯿﺪ.
آﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﺑﻪ ﺑﻮد از ﮐﺎخ ﺗﯽﺋﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻣﺮدم
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺟﺎدوﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎدوی ﺧﻮﯾﺶ ﺧـﻮد را ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫﻨـﺪ و
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺟﺎدوﮔﺮان آﻣﯽ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎدوﮔﺮی آﻧﻬﺎ را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و آﺗﺶ زد و ﻣﻦ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻒ ﺷـﺪم زﯾـﺮا ﻣﯿـﻞ
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﭼﻪ داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺗﯽﺋﯽ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ او ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ او ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘـﺎﺗﻮن
ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﯽﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﺎﻟﯿﻦ ﻣﺎدر رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﻋﻮن زاﺋﯿﺪه و ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ او را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺎزه ﻣﺎدر ﺧﻮد دﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺷﻮی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﻧﺪارم و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺪرت در دﺳﺖ آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒـﺪ آﺗـﻮن و
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮای ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﺮدم ﮐـﺸﺘﻪ ﻣﯿـﺸﺪم
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺸﺘﺎر ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣـﺎدر
ﺗﻮ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ دﺷﻤﻨﯽ دارم.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺮف ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﭽﺎره ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺷﻬﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﺎﺟﺒﺎر آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﺮا
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
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ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻨﻤﺮد زن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
دارای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺜﯿﺮاﻻوﻻد ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ازﻣﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادم وﻟﯽ ﺑﺘﻮ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺪم ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺘﻮ اﻓﺘﺎد و وﻗﺘﯽ زﯾﺒـﺎﺋﯽ
ﺗﻮ را دﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ زن ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ زن را ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮش زﺷﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎ
اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﭼﺮا ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﯽﺷﻮی؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و روزی
ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺧﺘﻬﺎ ﮐﻪ در رﺳﻮب رود ﻧﯿﻞ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه دادن ﺑﺎز ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﻦ ﺧﻮن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔـﺎن ﻣـﺼﺮ ﻫـﻢ ﺑـﺮای
ﻫﻤﺴﺮی ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻟﯿﺎﻗﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺷﻮد و او ﻫﻢ ﺑﺮادرم ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدم ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارم ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﻨﯿﺪهام ﮐـﻪ ﻣﺮدﻫـﺎ وﻗﺘـﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﺮج ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و از ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪهام ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ زن از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻣـﺮد ﻣﯿﺒـﺮد
اﻏﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻟﺬت ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن اﯾﻦ ﻃﻮر ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﻣﻦ او را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﮔﻠﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿـﺪم ﮐـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻃﻨﯽ او راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻟﺬت ﻣﯿﺒـﺮد
ﺑﺴﺨﻦ اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺑﺨﺮج ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻌـﯽ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﻣﺤﺒﺖ زﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐـﻮزه ﻧﺸﮑـﺴﺘﻪ ﺗـﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داری او را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﺮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻮزه ﻧﺸﮑـﺴﺘﻪ در ﻣـﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻓﺮق ﻧﺪارد و زن او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ وی را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﯾﻞ او
ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و دﻟﯿﺮ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻃﻮری وادار ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺮ
ﻣﯿﺒﺮد ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺪن ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا وی روی ﺧﺎک ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻧﮋاد وی اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻦ از
ﻧﺎم او ﺑﺪم ﻣﯿﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﺷﻪ ﻣﺎدرم ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ را ﺗﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮدی ﻧﻪ ﻣﻦ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ آن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورم.
ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وﺿﻊ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺎخ از ﺗﯽﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯽاﻃﻼع اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﭼﺮا ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از
زﻧﻬﺎی ﮐﺎخ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرت را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻻﺷﻪ او را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺰدوراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﻣﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﺷـﮏ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺎزه ﻣﺎدرت ﻓﻮری ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐـﺴﯽ
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮ او ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﻦ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﭘﺰﺷﮏ آﻧﻘﺪر ﻣـﺮگ ﻣﯿﺒﯿﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺷـﮏ او ﺧـﺸﮏ
ﻣﯿﺸﻮد و ﻗﺎدر ﺑﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری از ﻋﻤﺮ او ﮔﺬﺷﺖ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آواز ﻫﻢ ﻟﺬت ﻧﻤﯿﺒﺮد زﯾﺮا ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺮودت ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺣﺮارﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آواز ﻻزم اﺳﺖ از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﺳـﭙﺲ
ﮔﻔﺘﻢ ای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻮﻫﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدهای ﺑﺪان ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ روز ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻧﯿﻢ ﮔﺮم
ﭘﺎﺋﯿﺰ و ﻣﺮگ ﭼﻮن روز ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﯾﺎم ﻧﯿﻢ ﮔﺮم ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨـﺪ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
روزﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ راﺟﻊ ﺑﻤﺮگ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮگ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻬﺪ
زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎم ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهام و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﺪاﯾﺎن اﺳـﺖ
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ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪهام ﺷﺴﺘﻪ ﮔﺮدد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .وﻟـﯽ
ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﯿﺮوم و زﻧﯽ را ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻃﻮری ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪهام ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻨﮏ زن ﺟﻮاﻧﯽ را
ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮو و ﯾﮏ زن ﭘﯿﺮ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرت ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺑﺸﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺪاﯾﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاری وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮات ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑـﺎﺣﺘﺮام
ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻣﺮده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺎزه او از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺰﻧﯽ .وﻟﯽ ﻟﺤﻦ ﺷﻮﺧﯽ او و ﻣﺴﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو دﺳﺖ داد ﺑـﺮ
ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ وی از ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﺬت ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن زدم و ﻣﻨﻈﻮری از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ داﺷﺘﻢ.
ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن رﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از زﻧﻬﺎی ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ زن ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﺮ اﺳﺖ.
در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ زﻧﻬﺎی ﺟﻮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از زﻧﻬـﺎی ﻓﺮﻋـﻮن ﺳـﺎﺑﻖ
)زﻧﻬﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺗﯽﺋﯽ( و داﯾﻪﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻃﻔﺎل ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران و ﮐﻨﯿﺰان ﭘﯿﺮ.
وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﭘﯿﺮزﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺟﻮان ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻣـﺮدی ﺑﻬـﻮس
ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﺪ.
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فصل سی و ششم
چگونه به هویت خود پی بردم
زن ﺳﺎﻟﺨﻮردهای ﮐﻪ آن روز ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ آﻣﺪ ﺑﻨﺎم ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﺗﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرت او را دﯾﺪم داﻧﺴﺘﻢ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ را
دوﺳﺖ دارد .و ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﺟﺰء دوم ﻧﺎم او ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﮐﺮد.
ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آوردم و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﺎو دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ اﯾﻦ را ﺑﻨﻮش ﭼﻮن ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﻧﻮﺷﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮد و ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از او ﺣﺮف در ﺑﯿﺎورم راﺟﻊ ﺑﺰﯾﺒﺎﺋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾـﺎ راﺳـﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ زﻧﻬﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻘﻂ ﺗﯽﺋﯽ ﺑﺮای او ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ و دﯾﮕﺮان ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮ زاﺋﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﺮده اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻤﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻣﺮده اﻇﻬﺎرات ﻣﻦ
و ﺟﻮاب او را ﺑﺸﻨﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺤﺮف در ﺑﯿﺎورم ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﺰﯾﺒﺎﺋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺗﻮ اﻣـﺮوز ﻫـﻢ زﯾﺒـﺎ ﻫـﺴﺘﯽ و
ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﯿﺪ آن ﻣﺮد از دﺧﺘﺮ ﺟـﻮان ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ .و زﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر ﭘﯿﺮ و زﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﻮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑـﺮای ﺗﻤـﺴﺨﺮ
اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯿﺰﻧﺪ زﯾﺮا در روح ﺧﻮد ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺎور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺎزه ﺗﯽﺋﯽ را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮدﻧﺪ زن ﭘﯿـﺮ از ﻣـﻦ دﻋـﻮت ﮐـﺮد
ﺑﺎﻃﺎق او ﺑﺮوم و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ از وی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ دﻋﻮﺗﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎﻃﺎﻗﺶ رﻓﺘﻢ .و ﻗﺪری از
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ وی ﻧﻮﺷﯿﺪم و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺖ ﺷﺪ ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﺗﯽﺋﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻫﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻋﺠﯿﺐ داﺷﺖ زﯾﺮا از ﺟﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش اﻧﺪام
و دارای ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ و ﮔﻨﺪمﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺪﻧﺸﺎن راﯾﺤﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑـﻮد و در ﻋـﻮض ﺳـﯿﺎﻫﺎن ﻗـﻮی
ﻫﯿﮑﻞ را ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ از ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺑﺮاز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن ﭘﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰد ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻪام را ﺑﻮﺋﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ او را دور ﮐﺮدم و ﮔﻔـﺘﻢ ﺷـﻨﯿﺪهام ﮐـﻪ
ﺗﯽﺋﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﻨﺪه زﺑﺮدﺳﺖ ﺑﻮد و ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯿﺒﺎﻓﺖ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ وی ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را روی رود ﻧﯿﻞ رﻫـﺎ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺮزن ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﯽﺋﯽ ﻣﺮده و ﻣﻦ از ﺧﻄﺮ او آﺳﻮده ﺷﺪهام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در دوره ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺳـﻪ ﭘـﺴﺮ ﻧـﻮزاد
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯽﺋﯽ در ﺳﺒﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و ﺳﺒﺪ را روی ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﯽﺋﯽ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮاء اﺳﺖ و ﭼﻮن واﻟﺪﯾﻦ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از اﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ او را در ﺳﺒﺪ ﻧﻬﺎده روی آب ﻧﯿﻞ
رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ ﭘﺴﺮان ﻧﻮزاد زﻧﺎن ﻓﺮﻋﻮن را از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﺑﻮد و در ﺳﺒﺪ ﻣﯽﻧﻬﺎد و روی ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﯽﺋﯽ
از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﻮزاد را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﺨﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻻﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ ﻃﺮز ﺑﮑﺎر ﺑـﺮدن
زﻫﺮ را ﺑﻪ ﺗﯽﺋﯽ آﻣﻮﺧﺖ وی ﭘﺴﺮان ﻧﻮزاد را ﮐﻪ از زﻧﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ و زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﯽﺋﯽ رﺳﻢ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن زﻫﺮ را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻟﺬا آن ﭘـﺴﺮ
را در ﺳﺒﺪی ﻧﻬﺎد و ﺳﺒﺪ را روی ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﮐﺮد.
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ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا دﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازی زﯾﺮا ﻣﻦ ﺷـﻨﯿﺪهام
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ و زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺴﺮ ﻧﺰاﺋﯿﺪ.
زن ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﯾﮑﻤﺮد ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ دارای آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ
ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارم دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ و اﮔﺮ ﺗﯽﺋﯽ زﻧﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺘﻮ ﻧﻤﯽزدم و اﯾﻦ راز را اﻓﺸﺎء ﻧﻤﯽﮐﺮدم وﻟﯽ ﭼـﻮن او ﻣـﺮده
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎدر وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮ ﺷﻮد ﺗﯽﺋﯽ ﺑﻮد.
ﺗﻮ اﻃﻼع داری ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ رﺳﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ زﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﭼـﻮن ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ
ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮدﮐﯽ از ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
در درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ زن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﻫﻢ دﺧﺘﺮی ﺧﺮدﺳﺎل از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ و در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﺑﺰرﮔﯽ زوﺟﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮد.
و اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ و زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﻢ )ﺗﺎ دو  -ﻫﭙﺎ( وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ ﺑﻘﺪری ﮐﻮﭼﮏ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﺮوﺳـﮏ ﺑـﺎزی
ﻣﯿﮑﺮد .و ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎزی ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و اﻋﻀﺎی ﺑﺪن رﺷﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﻦ ﭼﻬﺎرده
ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارد ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ زﯾـﺮا ﯾﮑﻤـﺮد
وﻗﺘﯽ در ﺟﻮار زﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ رﺳﯿﺪه ﻃﻮری ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﺎ وی ﻣﯿـﺸﻮد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از اﯾﻦ آرزو ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ آﻧﻤﺮد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر زن اوﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎدو – ﻫﭙﺎ زن واﻗﻌﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎردار ﺷﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﺧﺘـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣﯿﺘـﺎﻧﯽ را
وادار ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ در ﻣﻮرد زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮد و آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﭼـﻮن آن زﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادهای ﺑـﺰرگ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﺗﯽﺋﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و از ﺑﯿﻢ وی دﺳﺘﻮر ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﯽﺋﯽ را ﺑﺮای ﺑﭽﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ اﮔﺮ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ﺗﯽﺋﯽ آن ﭘﺴﺮ را ﺑﺒﺮد و دﺧﺘﺮی ﺑﺠﺎی آن ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﺷﻬﺮت ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﻓﻮت
ﮐﺮد.
وﻟﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ زﻧﯽ ﺑﻮد دارای ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ و ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺰرگ و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت ﺧـﻮد را
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎو ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪواری داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﺴﺮی ﺑﺰاﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﺎﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎردار ﺷﺪ ﺗﯽﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎردار ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻓﺮزﻧﺪ وی از ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺸﺖ آﻣﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ﻣﺼﻤﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻄﺒﺲ آورد و ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﻪ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮد ﻧﻤـﻮد.
)ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﺼﺮ را ﻧﻮﺷـﺘﻨﺪ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ را
ﻫﻠﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺲ )ﻫﻠﯿﻮ در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺷﻬﺮ( ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب در ﺗـﻮارﯾﺦ دﻧﯿـﺎ ﺑﺎﺳـﻢ
ﻫﻠﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن ﺗﯽﺋﯽ و ﺧﺪﻣﻪ ﻃﺮﻓﺪار او ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﮑﯿﻦ درد آن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ اﻃﺮاف زن را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ وی وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻮش آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮزاد ﻣـﺮده
را ﺑﻮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮏ ﭘـﺴﺮ ﺑـﻮد و ﻫﻤـﺎن ﺷـﺐ او را در
ﺳﺒﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و روی رود ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪی ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ او را در ﺳﺒﺪ ﻧﻬـﺎد و روی رود ﻧﯿـﻞ
اﻧﺪاﺧﺖ؟ زن ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺖ در آن ﺷﺐ ﻣﻦ ﺧﻮد وارد آب ﻧﯿﻞ ﺷﺪم و ﺳﺒﺪ را در ﺟﺮﯾﺎن آب ﮔﺬاﺷـﺘﻢ زﯾـﺮا ﺗـﯽﺋـﯽ ﭼـﻮن ﺑـﺎردار ﺑـﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺳﺒﺪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ ﺑĤب ﻣﯿﺪاد ﺳﺒﺪ در ﻧﯽﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮد و دور ﻧﻤـﯽﺷـﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وارد آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮم و ﺳﺒﺪ را در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎب ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و دور ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪم ﻃﻮری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻢ و آن را ﻟﮕﺪ ﻣﺎل ﮐﺮدم و ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﺧﺸﻢ ﻣﺮا دﯾﺪ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ ﭼﻮن از ﺗﻮ ﺧﻮﺷـﻢ آﻣـﺪ آن را
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدم .و در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﯽﺋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ زﯾﺮا از اﺳﺮار زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠـﻊ ﺑـﻮد و
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎو ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻬﻼﮐﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﻣﻦ دﯾﺪم ﺳﺒﺪی ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮزاد ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘـﺎﻧﯽ را در آن
ﮔﺬاﺷﺘﻢ از ﻃﺮف ﺗﯽﺋﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ آن ﻃﻔﻞ در ﺳﺒﺪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ زﻧﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﺒﺪ را رﻫـﺎ ﮐـﺮدم و آب آن را ﺑـﺮد زﯾـﺎد
اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﺳﺒﺪ را از ﻧﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮد و آن ﻃﻔﻞ را ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در رود ﻧﯿـﻞ ﺗﻤـﺴﺎح ﻓـﺮاوان
اﺳﺖ و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ ﯾﺎ ﻃﯿﻮر ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار اﻃﻔﺎل را ﻃﻌﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻬﻮش آﻣﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﺮده را ﮐﻨﺎر او ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﺷﯿﻮن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دﺧﺘـﺮ ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻧﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن او ﻣﺜﻞ رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺮش ﺑﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
آن زن درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ زﯾﺮا ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﻬﺎی ﻣﺴﻘﻂاﻟﺮاس ﺧﻮد رﻧﮕﯽ روﺷﻦ داﺷﺖ و ﺳﺮش ﮐﻮﭼﮏ و ﻇﺮﯾـﻒ
ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﻮنﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ او ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﯽﺋﯽ اﻇﻬﺎر
ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺮده را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺗﯽﺋﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از آن روز ﺑﺒﻌﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗـﯽﺋـﯽ ﺑـﺎو زﻫـﺮ
ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺎردار ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺰاﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎردار ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺜـﻞ دﻓﻌـﻪ
ﻗﺒﻞ دﺧﺘﺮی از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﺮود و ﻓﺮزﻧﺪش را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤـﻪ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯽﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ او دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ .و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧـﺪﮔﯽ را ﺑـﺪرود
ﮔﻔﺖ.
وﻗﺘﯽ زن ﭘﯿﺮ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﻣﻦ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ ﺣـﺮف زن ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪ از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻬﺮه ﺑﻮد.
زن ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد و در ﭼـﻪ وﻗـﺖ آن ﭘـﺴﺮ را در ﺳـﺒﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ و ﺑﻪ آب دادﯾﺪ؟
زن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺟﻮاب داد ﺑﻨﻈﺮ ﺗﻮ آﯾﺎ ﺣﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﮕـﺬراﻧﯿﻢ؟ ﮔﻔـﺘﻢ
ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ دارم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﭘﺴﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺷﻤﺎ او را در ﺳﺒﺪ ﻧﻬﺎدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺳـﭙﺮدﯾﺪ؟ زن ﺟـﻮاب داد اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ در
ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ
از اﯾﻨﻤﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﯽﺋﯽ ﭼﻨﺪی ﺑﻌـﺪ
از آن ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻬﺎد.
ﭘﯿﺮزن ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای آراﯾﺶ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد رﻧﮓ زده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺨﯿﻢ رﻧﮓ روی ﺻﻮرت و ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻦ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺮد ﻣﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺰﯾﻨﺪ و اﮐﻨـﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﻮم! وﻟﯽ ﻣﻦ ﻃﻮری ﻏﺮق در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧـﺪادم و راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم.
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ﭼﻮن اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺮزن ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ و از ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ
ﺟﻬﺎن آﻣﺪهام ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﺴﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و ﺧﻮن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻋﺮوق ﻣﻦ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از اﺧﻨﺎﺗﻮن دارای
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻓﺮزﻧﺪ او.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺮزن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋـﻮن ﯾـﺎ ﺗﺮدﯾـﺪی در
ﺧﺼﻮص ﭘﺪر او وﺟﻮد دارد.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭼﺮا ﻣﻦ از آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺑﻮدم و ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺪﯾﺪم زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮوق او ﺧﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﮕﺎه درﯾﺎﻓﺘﻢ ﭼﺮا ﻫﺮﮔﺰ زر و ﺳﯿﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان دارد ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮن
ﻓﺮﻋﻮن در ﻋﺮوﻗﺶ ﺟﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺰر و ﺳﯿﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
آﻧﻘﺪر آن ﭘﯿﺮزن ﺣﺮف زد و در اﻃﺎق ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف رﻓﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮم ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺑﺴﻮی او ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮدم و ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ
ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد اﻓﮑﺎرم را ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺘﺮ ﻧﺴﺎزد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻗﺪری ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮزن ﺻـﺤﺒﺖ از ﺳـﺮ
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮم او زوﺟﻪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺮدارد ﺗﺮﯾـﺎک در ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ رﯾﺨـﺘﻢ و ﺑـﻮی
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﮐﺎخ ﺗﯽﺋﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺎخ ﻣﺮا ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺧﻨﺪه ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷـﺪم وﻟـﯽ
ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺎدان ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻮه و ﺟﻠﻮهای ﻧﺪارﻧﺪ از روی ﺣﺴﺪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدان ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ و ﺑـﺎ ﺷـﮑﻮه
ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ در ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﺪم ﺑﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎدم ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرم ﻣﻮﺗﯽ دﺳﺖ را روی دﻫﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ از ﯾـﮏ واﻗﻌـﻪ ﺷـﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎن داد.
ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت ﮐﺮد و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫـﺎ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﮐﺴﺎﻟﺖآور و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ روز اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارم .و ﻟﺬا ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﯾﺖ ﺗﯿﺮهﮔﻮن ﺷﺪ و دوﯾﺪ و آﺋﯿﻨﻪ ﻧﻘﺮه را آورد و ﺑﺪﺳﺘﻢ داد و ﺑﺎﻧﮏ زد :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑـﺎ
زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻦ زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﺑﻤﺮدی ﺑﮑﻨﺪ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮد ﻓﺮﺻﺖ و وﺳﯿﻠﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺰن ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻃﻮری ﺑﺎ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮم و روﺣﻢ ﻣﺠﺮوح ﻧﮕﺮدد و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد ﻧﻈﺮی ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد ﺑﯿﻨـﺪاز ﺗـﺎ
ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ دروغ ﺗﻮ روی ﺻﻮرﺗﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮد را در آﺋﯿﻨﻪ ﻧﻘﺮه دﯾﺪم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻈﺮم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪم زﯾﺮا ﺻـﻮرت ﻣـﻦ ﻃـﻮری
رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺪاری ﯾﮏ ﻧﻘﺎش آن را رﻧﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺻﻮرت و روی زﻧﺦ و ﮔﺮدن ﺟﺎی ﻟﺒﻬﺎی ﭘﯿﺮزن ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺗﻨﺪ
دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﭼﻮن آﻧﺰن ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﭻ و ﺷﻨﮕﺮف ﺻﻮرت ﻣﺮا ﺳـﻔﯿﺪ و ﺳـﺮخ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ آﺋﯿﻨﻪ ﻧﻘﺮه را دور ﺑﯿﻨﺪازم وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺖ آﺋﯿﻨﻪ را از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﮑـﺎر
ﺑﯽوﻓﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﺑﺒﯿﻨﻢ.
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وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ و ﭘﺎک ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ دﭼﺎر ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺪهای زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑـﺎ
زن دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدهام و ﻟﺬا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ...
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺑﯿﻮﻓﺎﺋﯽ ﮐﺮدهای دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺗﻮﺿـﯿﺢ دروغآﻟـﻮده
ﻧﻤﺎﺋﯽ .و در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی زﻧﻬﺎی ﮐﺎخ ﻣـﺎدر
ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدهای .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻃﻮری ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣـﻦ در ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻧﮓ ﺷﺪه ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺋﯽ .و ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺻـﻮرت ﺧـﻮد را
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﻮ را ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﮐﺎخ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﻘﺪری در ﻧﻈﺮ زﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫـﺴﺘﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی آن ﮐﺎخ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺖ ﺷﺪی ﮐـﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﮐﺎخ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯽ؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﺮود ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرم ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮش را ﮐـﺸﻒ ﮐـﺮده
اﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺘﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آرام و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮﯾﺖ دﺷﻮارﺗﺮ از دور ﮐﺮدن ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاب
او داﺧﻞ ﮐﺮدم ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪم وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ را آرام ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ
از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از آﻧﺠﺎ و ورود ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪم و اﯾﻦ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ زﻧـﯽ ﺑﻌـﺪ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﻋﺸﻖ ﻣﺮدی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ زن ﻣﺮدی را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﺎ ﻋﻠﺖ رﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺪن ﺻـﻮرت
ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ راز ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ راز ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻤﻦ ﺑﻮد ﻣﻦ اﮐﻨﻮن آن را ﺑﺮای ﺗﻮ اﻓﺸﺎء ﻣﯿﮑﺮدم وﻟﯽ اﯾﻦ راز ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺸﺎء ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ راز ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮕﺮدی.
ﻣﺮﯾﺖ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺶ زﻧﺒﻮر درﺷﺖ و ﺳﺮخ رﻧﮓ درد داﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﺮدی
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ راز آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻣـﺮدی
ﺟﺪﯾﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دارای ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﺎزه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻔﻆ اﺳﺮار زﻧﻬﺎی ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ از ﻋﻼﺋﻢ
اﻣﺎﻧﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎﻋﻤﺎق روح ﺗﻮ ﭘﯽ ﺑﺮدهام اﯾﻨﮏ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﺮدم و در روح ﺗـﻮ
زواﯾﺎ و داﻻنﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ در آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻮزه ﻧﺸﮑﺴﺘﻢ و آزادی
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪادم.
ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻫﯿﭻ زن را دوﺳﺖ ﻧﺪاری ﺣﺮف ﺗﻮ را ﺑﺎور ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑﯽﺷﮏ اﻣﺮوز ﻫـﻢ در ﮐـﺎخ
ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را در ﮔﻮش زﻧﻬﺎی ﺟﻮان و زﯾﺒﺎی آﻧﺠﺎ ﻓﺮو ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪی.
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ را ﻧﻮازش ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮازش رﻧﺠﺶ وی را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ او ﺑﺎﻧﮏ زد ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﺗﻮ اﻣـﺮوز ﻃـﻮری
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺸﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﻬﺎی ﺟﻮان و زﯾﺒﺎی ﮐﺎخ ﺗﯽﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗـﻮ ﺑـﺪون ﺟﻠـﻮه
ﻫﺴﺘﻢ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﯾـﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﻗﻠﺐ ﻣﺮا آزرد از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آن روز در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﻓﮑﺮم ﻣﺸﻮش ﻧﺒﻮد
از رﻓﺘﻦ ﻣﺮﯾﺖ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفﻫﺎی او ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪم.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻓﮑﺮم از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آن روز ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم دور ﻧﻤﯽﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﻣﻦ از رﻓﺘﻦ او ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑـﺮدم و ﯾﻘـﯿﻦ
دارم ﮐﻪ او از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﯿﺮت ﮐﺮد.
آن ﺷﺐ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪم و ﻫﻤﻪ در ﻓﮑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روز ﻗﺒﻞ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻮدم.
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ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺌﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﺳﺮم ﺑﻮد ﺟﻨﺒﻪ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻧﻈﺮم ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺌﻪ از ﺑـﯿﻦ
رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﺠﺮﯾﺎن آب ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺪادم در ﺑﺤﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪم و ﺧﻮد را ﻣﺤﺰون و اﻓﺴﺮده ﯾﺎﻓﺘﻢ.
ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪی و در اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﺠﻬﺎن ﻧﻬﺎدی ﺗﻮ را از ﺗﺨﺖ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺼﺮ دور
ﮐﺮدﻧﺪ و درون ﺳﺒﺪ ﺑĤب ﻧﯿﻞ ﺳﭙﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه زﻧﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد ﺗﻮ را از ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ و آن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻤﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺳﻮاد ﺷﻮی و آن ﻣﺮد ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻀﺎﻋﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻮ را وارد ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﺷـﻮی وﻟـﯽ ﺗـﻮ ﺑﺠـﺎی اﯾﻨﮑـﻪ ﭘـﺎداش
ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی آن زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ زن ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﺮﺟﺎﺋﯽ ﻃﻮری آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﻤﻮم ﮐـﺮدی ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از وﻗـﺖ ﻣﺮدﻧـﺪ و
ﻻﺷﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻗﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻋﺎﺷﻖ زﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﺷﺪی و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮐﺮت رﻓﺘﯽ و ﻗﺪم ﺑﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﻧﻬﺎدی و دﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﯾﮏ ﻣﺎر
ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ درﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده وﻟﯽ ﻣﯿﻨﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﺪی ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻒ درﯾﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺳـﺎﺣﻞ ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠـﻪ
ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ دو ﺧﺪا ﺷﺪی و آﻧﮕﺎه از ﻃﺒﺲ ﻋﺎزم ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪی و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧـﺪی و
ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮت ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺳﺮت ﻃﺎس ﺷﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و راﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺗﻮ را ﻓﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺑﻮدی و ﭼﺮا ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮدی و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻤـﯽﺧﻮاﺳـﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﻣﺮدی ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ
اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯽ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻣﯽﺷﺪ.
وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻨﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ و از ﺑﻄﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ؟
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﻮ را از روی ﻧﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻧﺎﭘﺪری ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪی اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑﺘـﻮ ﮔﻔـﺖ و
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺎت دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻧﺎﭘﺪری ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ.
از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮای ﻣﺼﺮ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزادان ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک ﺑﺮود ﻧﯿﻞ ﺳـﭙﺮده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋـﻮن ﻫـﺴﺘﯽ .و
ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ ﺗﻮ دﯾﺪه ﺷﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔـﺮه در ﻣـﺼﺮ ﻣﺮﺳـﻮم اﺳـﺖ و ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﺴﯿﺎری از
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﺮه ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ رﻧﮓ روﺷﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺑﻄﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهای زﯾﺮا زﻧﻬﺎی ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ و
ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای رﻧﮓ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺼﺮ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و زن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ در ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﯿﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺷﺐ را ﺑﺮوز آوردم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻣﯿﺪ و ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ و در روﺷﻨﺎﺋﯽ روز ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮده اوﻫﺎم ﻋﻘـﺐ زده
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪﻟﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ و از ﺑﻄـﻦ ﺷـﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘـﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻢ.
ﭘﺲ از دﻣﯿﺪن ﺻﺒﺢ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ و ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر و آﺑﺠﻮ آورد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎز ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭼﺸﻤﻬﺎی او ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻗﺪری ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﺧﻮردم و ﺟﺮﻋﻪای آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪم ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻄﺮف داراﻟﺤﯿﺎت رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ
ﮐﻨﻢ و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم و از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﮐﻪ ﮐـﺴﯽ در آن ﻧﺒـﻮد ﮔﺬﺷـﺘﻢ و
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺘﺮوک ﻋﺪهای ﮐﻼﻏﺎن ﻓﺮﺑﻪ ﻗﺎرﻗﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﭼﻠﭽﻠﻪای ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﺑﻄﺮف ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن رﻓﺖ و ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر روان ﺷﺪم و در ﻣﻌﺒـﺪ ﺧـﺪای ﺟﺪﯾـﺪ ﻣـﺸﻐﻮل
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮر و ﻣﯿﻮه و ﮔﻨﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺼﺮﯾﺎن در ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺗـﻮن را ﺗﺠﻠﯿـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻃـﺒﺲ ﺷـﻬﺮی
ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن را ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ را ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪم و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐـﻪ
ﭼﺸﻤﻬﺎی وی از ﻓﺮط ﺷﻮق و ﺟﺬﺑﻪ وﺣﺸﺖآور ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﺟﺰو آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎﻣﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز در
ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺎﺻﻮل ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دوره اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻃﺒﻖ اﺻـﻮل ﻫﻨـﺮ
ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻈﺮ اول ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻨﻮﻓﯿﺲ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ )ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ( ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻋﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و دﯾﻬﯿﻢ زرﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺳﺮ او ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﮐﻨﺎرش ﺗﯽﺋﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﺎدو – ﻫﭙﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ آﻣـﻮن
ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﻃﻮری اﺻﻼح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﯿﺎت داﺷﺖ آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزان ﻗﺪﯾﻢ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮری ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ را ﺷﺒﯿﻪ او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﯿﺎﻓﻪ و اﻧﺪام ﺑﻨﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه زﯾﺒﺎﺋﯽ او ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ او را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ وی از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
دﯾﺪهام ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﻨﺎ و ﻧﻔﺮﻧﻔﺮﻧﻔﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد .و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎوردم ﮐﻪ آن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان و ﺷﺎداب و ﻇﺮﯾﻒ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﻮده
و ﺗﯽﺋﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﻫﺮ ﯾﺎ از ﻏﺼﻪ او را ﮐﺸﺘﻪ روﺣﻢ ﭘﺮ از اﻧﺪوه ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻘﺪر ﻣﺠﺬوب ﭼﻬﺮه و اﻧـﺪام ﻗـﺸﻨﮓ ﻣـﺎدرم ﺷـﺪم ﮐـﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از او ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم.
ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﭼﻠﭽﻠﻪ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮم ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮد و ﺻﻔﯿﺮ ﻣﯿﺰد و ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﭼﻠﭽﻠﻪ ﺑﯿﺎد ﻏﺮﯾﺒـﯽ و ﺗﻨﻬـﺎﺋﯽ ﻣـﺎدرم ﮐـﻪ از
ﺳﺮزﻣﻨﯽ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﯿﻨﻪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﯽﺋﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدم و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮم ﻃﺎس ﺷﺪه و ﺷﮑﻤﻢ ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺻـﻮرﺗﻢ ﭼـﯿﻦ ﺑﻮﺟـﻮد
آﻣﺪه ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﯽ آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺒﺎ و ﻇﺮﯾﻒ و ﺟﻮان ﺑﺎﺷﻢ .و ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎدرم زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺑـﻮد زﯾـﺮا
ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ و از ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﺎدری ﮐﻪ او را ﻧﺪﯾﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻘﻂاﻟﺮاس وی ﯾﻌﻨﯽ ﮐـﺸﻮر ﻣﯿﺘـﺎﻧﯽ ﮐـﺮد ﻣـﻦ آن ﮐـﺸﻮر را
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯿﮑﺮدم و ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺬﺷﺖ دﯾﺪه ﺑﻮدم و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿĤوردم ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎﺋﯽ زﯾﺒـﺎ
داﺷﺖ.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﻮده و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻃـﻼع ﻣﯿﺪاﺷـﺘﻢ ﻣﻨﻈـﺮه ﮐـﺸﻮر
ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻃﻮری دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﺮد.
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ آن را از ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑĤﻧﺠﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم و ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺘﻢ.
آﻧﮕﺎه ﭼﻮن روز ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ راه دﮐﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺖ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻢ.

۲۷۱

۱۳۸

وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻤﻦ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ داد و ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻏـﺬا
ﺧﻮردم ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد را دﯾﺪی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪای ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﯾﺖ ﻧﺪارم و اﻣﺮوز ﻧﺰد زﻧﻬﺎ ﻧﺮﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎزم داراﻟﺤﯿﺎت ﺷﺪم و آﻧﮕﺎه راه ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن
را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﺎﻇﻬﺎرات ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯿﺪاد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰد زﻧﻬﺎ ﻧﺮﻓﺘﯽ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺗﻮ
ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش رﯾﺨﺘﻪ و ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﯾﺢ روز ﻗﺒﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺗـﻮ ﻃـﻮری از دوری
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﻦ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف از ﺟﺎ ﺟﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه.
ﻣﺮﯾﺖ ﺧﻨﺪهای از روی ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪ و ﻣﻦ
وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت او را دﯾﺪم ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا دﯾﺪم آﻧﻘﺪر ﺻﻮرت را ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺒﺰ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻧﮕـﺸﺖ را ﺑـﺼﻮرت او ﺑـﺰﻧﻢ
اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ در رﻧﮓﻫﺎ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .و ﭼﻮن ﯾﮑﺰن ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻠﯽ زﻧﻨﺪه آراﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی دﮐﻪ از دﯾﺪار او وﺣﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﺗﻮ را ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻤﻦ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ.
آﻧﮕﺎه ﻣﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ اﻃﺮاف ﭼﻮب ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ داد و ﻣﻦ ﭘﺎﭘﯿﺮوس را ﮔﺸﻮدم و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﻔﺮت ﺧﻮن در ﻋـﺮوﻗﻢ
ﻣﯿﺠﻮﺷﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪم :از ﻃﺮف ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻦ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﺳﺮم درد ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ روﺣﻢ ﺑﯿﺶ از ﺳﺮم دﭼﺎر درد ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ
ﺗﻮ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﮑﺎش ﻣﻦ ﯾﮏ ﻟﻨﮓ ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﮑﺎش ﻣـﻦ ﯾـﮏ ﻋﻄـﺮ ﺑـﻮدم ﺗـﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ روی ﺑﺪن ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮم و اﯾﮑﺎش ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در دﻫﺎن ﺗﻮ ﺟﺎ داﺷﺘﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑـﻪ ﺧﯿﺎﺑـﺎن و
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮدم و ﺗﺎ ﺗﻮ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻢ از ﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺘﻮ دارد و ﺑﯽ ﺗـﻮ ﻟﺤﻈـﻪای آرام
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﺋﯽ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ اﮔﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯽ )زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮب ﻫـﺴﺘﯽ( ﺑـﺪان ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﮑﺎخ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ از دﯾﺪن ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮم...
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﺎلﻫﺎی ﭼﻠﭽﻠﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﭘﺮواز ﻧﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﭘﺮﺳـﺘﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ و ﺑﻄﺮف ﺗﻮ ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آﻧﻘﺪر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آرزو دارد ﺗﻮ ﺑﺮادر او ﺑﺎﺷﯽ .ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ
ﻣﻦ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ آن از ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯽﺷﺪم ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ
ﭘﺎﭘﯿﺮوس را از ﻣﻦ رﺑﻮد و ﭼﻮب آن را ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮد ﭘﺎﭘﯿﺮوس را درﯾﺪ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ اﯾـﻦ زن ﺟـﻮان و
زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺟﻮاﻧﺘﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻪای او را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادی وﻟﯽ اﯾـﻦ زن ﺑﻘـﺪری زﺷـﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ او را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﭘﯿﺮ و ﺑﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻـﻞ
ﮐﻨﯽ و آﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻘﻞ را از ﺳﺮت دور ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻫـﺴﺘﯽ و ﻫﻤـﻮاره در ﮐـﺎخ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ زﯾﺴﺘﻪای و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺧﻬﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﯽ.
ﻣﻦ از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را درﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺗﯽﺋﯽ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن
اﺣﻀﺎر ﺷﺪم وﻟﯽ اﺣﻀﺎر ﻣﻦ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد زﯾﺮا وی از ﻧﯿﺶ ﻣﺎر ﻓﻮت ﮐﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣـﻦ ﺧﯿﻠـﯽ
اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﭘﯿﺮزن زﺷﺖ ﺗﻤﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ زن ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﻠﻖ ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ
دارم.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﺪت از اﯾﻦ زن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وی ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻟﻬـﺎی ﭘﺮﺳـﺘﻮ
ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ دوﯾﺪ و ﻟﺬا ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی و ﺑﻪ ﭘﺎرو زﻧﺎن ﻣﻦ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻮری ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ از ﻃـﺒﺲ ﺑـﺮوم
زﯾﺮا اﮔﺮ در ﻃﺒﺲ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﻨﺰن ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ در ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﺎ اﯾﻨﺰن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﻠﺮزم
و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻻﺷﻪ اﻣﻮات ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ.
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ﻣﺮﯾﺖ زﻫﺮﺧﻨﺪی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ اﻃﻼع از اﯾﻨﺰن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا اﯾﻦ زن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ
و ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﻦ در ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺼﯿﺮت و ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد و ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﯾﮑﺰن ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ
دارای ﭼﻪ ﻟﺬت اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﺰن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮی ﺗﻤﻠﻖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐـﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از او ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ دﮐﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑـﺮوﯾﻢ ﺗـﺎ
ﻣﻦ اﯾﻦ راز ﺑﺰرگ را ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﻓﺮﺑﻪ و زﺷﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪام.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﺗﺨﺖروان ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ راز ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺎدری و
ﻧﺎﭘﺪری ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮای وی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر رﺿﺎﻋﯽ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن
ﻣﻦ روﺷﻦ ﺗﺮ از رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﯽﺋﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ دﯾﺪم او ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان را ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮدم و اﻇﻬﺎر ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺳﺒﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ درون آن روی ﻧﯿﻞ ﺑﻮدم ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان را داﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮا ﺑﻔﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ.
آﻧﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدم و اﻓﺰودم ﭼﻨﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻗﻮی دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ از ﺑﻄﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارم ﮐﻪ زاده ﻓﺮﻋﻮن و ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮءﻇﻦ او رﻓﻊ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻧﮑﺮد و ﺻﺪای زﻫﺮﺧﻨـﺪ از ﻟﺒـﺎن او ﺑﮕـﻮش ﻣـﻦ
ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ دﮐﻪ دمﺗﻤﺴﺎح آﻣﺪی و ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪم درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﻏﯿـﺮ از
ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺮدی ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻔﮑﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻮزهای ﺑـﺸﮑﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮادر ﺧﻮد ﮐﻨﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﻮم.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ راز دارم و در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ راز را ﺑـﺮای ﺗـﻮ اﻓـﺸﺎء ﮐـﻨﻢ وﻟـﯽ اﯾﻨـﮏ از ﺧـﺪاﯾﺎن
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ راز ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﯾﺮا رازی ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨـﺎن داﺷـﺖ ﻣﮑﺘـﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاری ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راز ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ و ﻣﻦ
ﻫﻢ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﺣﻮادث را در ﺧﻮاب دﯾﺪهای وﯾﮋه آﻧﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧـﺴﺎن
ﺟﺰ ﺧﯿﺎل و ﺧﻮاب ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ – ﺑﺎﺑﻞ – ﻫﺎﺗﯽ – ﮐﺮت را دﯾﺪهای و از آﻏﺎز ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺻﺪﻫﺎ ﺑﯿﻤـﺎر
را ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار داده ﯾﺎ ﺳﺮﺷﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪای و آﯾﺎ اﻣﺮوز از آﻧﻬﻤﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ دﯾـﺪی و از آﻧﻬﻤـﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺎت ﻏﯿـﺮ از
ﺧﯿﺎل و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮق ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ روﯾﺎ ﻧﺪارد ﭼﯿﺰی در دﺳﺖ داری؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ .ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث و ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺧﯿـﺎﻟﯽ
ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻇﺮ روﯾﺎ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد از روی ﻣﺎلاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪاری از زر و ﺳﯿﻢ ﺧـﻮد را ﭘـﺲ اﻧـﺪاز
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﺰروﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻪ و دﮐﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ زر و ﺳﯿﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺰروﻋﯽ و دام و ﺧﺎﻧﻪ و دﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﺪری زر و ﺳﯿﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺰروﻋﯽ و دام و ﺧﺎﻧﻪ و دﮐﺎن ﮔﺮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻨﻌﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﯾﮑﺮوز ﺧﺪای ﻣﺼﺮ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼـﻪ
زر و ﺳﯿﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺰروﻋﯽ و دام و ﺧﺎﻧﻪ و دﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺗﻌﻠﻖ دارد از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ و ﺣﺮص ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎل آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺸﻨﻮم ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن آﻧﺮا از دﻫﺎن ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
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ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯽ در ﻗﺒﺎل ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺧـﺎرقاﻟﻌـﺎده داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ و ﺿـﺮورت
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺘﻮ ﺑﺰﻧﻢ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮف از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﯾﮏ راز ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻨﯽ و روز و ﺷﺐ ﺳﺮ را ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮی و ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮری ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺘﻮ زدم ﮐﻪ ﺗﻮ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ اﻧﺪوه ﻧﺴﭙﺎری.
آﻧﮕﺎه ﻣﺮﯾﺖ ﻟﺐﻫﺎی ﺧﻮد را روی دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ دﯾﺮوز و اﻣﺮوز ﺗـﻮ را آزردم زﯾـﺮا ﻣـﻦ زن ﻫـﺴﺘﻢ و
ﯾﮑﺰن وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮدی از وﺳﺎﺋﻞ آراﯾﺶ زن دﯾﮕﺮ رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ زن ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻮی ﻧﺎﻣـﻪ ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾـﺴﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺪ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد و ﺣﺴﺎدت ﻃﻮری ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت را ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ رازی داری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯽ ...اﯾﻦ راز ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ راز را ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﺑﺮاز آن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧـﻮد را از ﺷـﺮ اﯾـﻦ زن
آﺳﻮده ﮐﻨﯽ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮ و ﺷﻬﻮی وﻗﺘﯽ ﺗﻤﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﺮد را ﻣﯿﺸﻨﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﮐﻪ از وی ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺪواٌ ﻋﺎﺷﻖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻌﺪ
زﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ در ﻃﺒﺲ ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ زن ﺗﻮ را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺗﻮ را واﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨـﯽ و ﺑـﺪﺗﺮ از
آن ﺑﺎ وی ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﯽ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮو وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﻦ زن ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ او ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ در ﻗﻔﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺗـﻮ را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗﺪر اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد دو ﺣﺮص در او ﻗﻮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮑﯽ ﺣﺮص ﺗﻤﺘـﻊ از ﻣـﺮد )اﮔـﺮ زن
اﺳﺖ( و ﺗﻤﺘﻊ از زن )اﮔﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ( و دﯾﮕﺮی ﺣﺮص ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎل و ﺗﻮ از ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن در ﻋﺮوق ﺗﻮ ﺟﺎری اﺳـﺖ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﮕﺬر زﯾﺮا ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ وﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘـﺎر اﯾـﻦ دو ﺣـﺮص
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ و آﻧﺰن اﮔﺮ در ﻃﺒﺲ ﺑﺎﺷﻢ دﺳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮ ﻣﺮا ﺑﺒﻨﺪد و ﻏﻼﻣﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﭘﺎروزﻧﺎن ﻣﺮا از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓـﺮا ﺑﺨﻮاﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ روی
ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﺎﻣﻪای ﻣﻮدب ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ وی را ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ.
از ﻃﺮف ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎغ زرﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻃﺒﺲ – ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرات آن روز ﻣﻦ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺧﺼﻮص اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻦ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮی و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻣﻼﻗـﺎت ﮐـﻨﻢ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ ﻣﻦ روح ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﺑﻮدم و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑĤن زن و روح ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮوم و دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ وﻟﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮم
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺘﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﮐﻮزه از ﻣﺸﺮوب ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دمﺗﻤﺴﺎح را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﯿﺪن آن
ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮی ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪی زﯾﺎر ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﭘﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ و ﺳﺴﺖ و دارای ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮﺑﻪ و ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺮ آﻣﺪه و ﺳـﺮی ﻃـﺎس و ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﺿﯿﻪ زﻧﻬﺎی ﻋﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ او ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣـﺮدی ﺟـﻮان و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺎرﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از آن ﻣـﻦ ﺑـﺸﺪت ﭘـﺸﯿﻤﺎن
ﻣﯿﺸﺪم ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﭼﻮن ﯾﮑﻤﺮد ﻓﺮﺗﻮت و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ دادم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ادب ﺧﻮد را ﭘﯿﺮ ﺟﻠﻮه دادی و ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺰن ﻋﺠﻮزه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد و دﺳﺖ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽاﺑﻬﺎم ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن او ﭘﯿﺮ و ﮐﺮﯾﻪاﻟﻤﻨﻈﺮ و ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮑﻤﺮد راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﭼﻮن او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﯾﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﺎو ﻧﯿﻔﺘﺪ.

۲۷۴

۱۴۱

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﮏ زن اﺳﺖ و ﯾﮑﻤﺮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﮏ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺮ و زﺷﺖ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا زن ﻫـﺮ ﻧﺎﺳـﺰاﺋﯽ را
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺰا را ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﯾﺖ از ﻟﺤﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻟﺤﻨﯽ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﭘﯿﺮزن ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺎﯾﻮس ﺷﻮد آن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ داد
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺒﻨﺪم و ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺴﺘﻢ و ﻏﻼﻣﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﮑﺎخ زرﯾﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ در راه
ﺧﻮد را ﺑﻤﯿﮑﺪه دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﻮزه از ﻣﺸﺮوب ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﮑﺪه را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ و ﮐـﻮزه ﻣـﺸﺮوب در
ﯾﮑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

۲۷۵

۱۴۲

فصل سی و هفتم
خروج از طبس با وضعی چون فرار
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮود آﻣﺪه ﺳﺘﺎرﮔﺎن در آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ .و ﻣﻮﺗﯽ ﺑﻤﻦ اﻃﻼع داد ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻫـﺮ زﻣـﺎن
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻢ .و ﻣﺮﯾﺖ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ و ﺑﻤﯿﮑﺪه ﻧﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎو ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺷﺪم زﯾﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺪاﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﺮﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم و اﮔﺮ از روی ﻧﺎداﻧﯽ آﻧﻄﻮر ﺑﺎ آن ﭘﯿـﺮزن ﺗﻤﻠـﻖ
ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارم در ﻃﺒﺲ ﺑﻤﺎﻧﻢ و از دﯾﺪار ﻣﺮﯾﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﻮم.
ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ اﻃﻔﺎل را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری از اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردم و ﻣﺮﯾﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورم ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺘﯽ دارم ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﭘـﺴﺮ
ﺑﭽﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ دوﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ او ﻣﯿﻞ دارد روی ﻧﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨـﺪ و ﻣﺮاﺗـﻊ
ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه و ﻣﺰارع ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﻏﺎزﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺮﮔﺰ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد زﯾﺮا ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﻮاﻇﺐ او ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ در آب ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺧﻔﻪ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ او را ﻧﺒﻠﻌﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻮد او را از دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮدم ﮐﻪ وی را ﺧﺘﻨـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ را ﺑﺮای ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﯿﺒﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو دارای وﻇﺎﺋﻔﯽ ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﯾﻦ ﻃﻔﻞ در ﮐـﺸﺘﯽ
ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﮐﻮدک ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاﻇﺐ ﻃﻔﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد او در آب ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺴﺎح ﺑﭽﻪ
را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪم ﻃﻮری ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم ﮐﻪ دو دﺳﺖ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻬﻢ زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳـﺘﺎری از
ﮐﻮدک ﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎوری و ﭼﻮن ﺑـﺮای ﻧﮕﺎﻫـﺪاری
ﮐﻮدک ﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺴﯽ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺸﻬﺮت ﻧﯿﮑﻮی ﺗﻮ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻣﻦ از ﺑﯿﻢ زن ﭘﯿﺮ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ زود ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺮﯾﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ رﻓﺖ و ﭘـﺴﺮ ﺑﭽـﻪ را ﮐـﻪ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد آورد وﻟﯽ ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن زن را ﺑﺒﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﻬﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﯾﺪن
زﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم را روی ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬارد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺗﻬﻮت ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ و در ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺪرت واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن را روی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ آﻧﻬﻢ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺗﻬﻮت ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻂ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮی و ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ.
ﻃﻔﻞ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روی او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن داﺋﻤﯽ ﻃﺒﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻃﻔﻞ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ.
ﺗﻬﻮت ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮد زﯾﺒﺎ دارای ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﻧﺮم ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ وی ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﻃﻮری ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫـﺎی ﺳـﯿﺎه
ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﻦ زود ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدک اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ و او را روی زاﻧﻮی ﺧﻮد ﻣﯿﻨﺸﺎﻧﯿﺪم و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ رود ﻧﯿﻞ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑـﺎﻓﺘﻢ
و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﯽ ﻣﻦ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و دواﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﻮﯾﺪ.
ﺗﻬﻮت در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺮد و در آب ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﺗﻤﺴﺎح او را ﻧﺒﻠﻌﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﺎدی ﻣﺎ اﻓﺰود ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺮﯾـﺖ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ ﺻﺪای ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻃﻔﻞ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاب ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﺎﻣﺪاد وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﯿـﺪار ﻣـﯽﺷـﺪﯾﻢ او
ﻫﻨﻮز در ﺧﻮاب ﺑﻮد.
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ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ آن ﺳﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ روی ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﮐﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﯾﮏ دوره ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ و اﻣﯿـﺪواری
ﺑﺪوام ﺳﻌﺎدت ﻃﻮری ﻣﺮا ﻣﺴﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪی زﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺗﻬﻮت ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺰاﺋﯽ.
ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﺎن دارا ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﻮدم وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﻦ از ﺟﻮش دوره ﺟﻮاﻧﯽ اﻓﺘـﺎده و دروه ﮐﻬﻮﻟـﺖ ﻓـﺮا
رﺳﯿﺪه و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻬﻮت را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺜﻞ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی دﻫﺎن ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻦ زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐـﻨﻢ و در ﻣﯿﮑـﺪه
ﺑﺰرگ ﺷﺪهام و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن و از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮا روزی در ﻃﺒﺲ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن و از ﻧﺴﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ .و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠـﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺷﺪم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰاﯾﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ را دوﺳﺖ دارم و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﭘﺴﺮ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎز روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺪر او ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻣﺎدر وی و ﭼـﻮن
او ﺧﺮدﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﺮدﺳﺎﻻن روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎو ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﺪر ﺧﻄﺎب ﮐﻨﺪ و ﺗﻮ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر واﻗﻌﯽ او ﻫﺴﺘﯽ.
از آن روز ﺑﺒﻌﺪ ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ را در ﮔﺮدن ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ و ﺻﻮرت را روی ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻬﺎد و ﻣﺮا ﭘﺪر ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ از
ﻧﻮازش ﻣﻮﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم.
در آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ از روی ﻧﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻃﻮری ﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﮕﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زارﻋـﯿﻦ ﻣـﺼﺮی در دو
ﻃﺮف رود ﻧﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرتﻫﺎی ﻻﻏﺮ و اﻧﺪام ﻧﺤﯿﻒ و ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻋـﯿﺶ و ﺳـﻌﺎدت
ﺧﻮد را ﻣﻨﻘﺺ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺎد آن روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻢ اﺷﮏ در ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و آه از ﺳﯿﻨﻪام ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑـﻨﻢ
ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﻃﻮری ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﮑﻨـﺪی ﻣﯿﮕـﺬرد ﮐـﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺘﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.
آﻓﺘﺎب ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻫﻤﺎن آﻓﺘﺎب و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎزل و درﺧﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﺷﺠﺎر ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ اﻓـﻖ ﯾـﮏ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎزه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .و ﯾﮑﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻃﻮری دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺤﻄﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺤﻄﯽ و ﻓﻘﺮ.
ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ در اﻓﻖ زﯾﺎد ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻦ ﺑﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪم و اﻧﺪوه ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣـﺴﺎﻓﺮت
از ﻣﻦ دور ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت از ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺸﻮر ﺧﻮد را
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﻋﺪهای از ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﮐﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﺸﻬﺮ اﻓـﻖ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و او ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺻﻠﺢﺟـﻮﺋﯽ و ﻣـﺴﺎوات دوﺳـﺘﯽ ﺧـﺪای وی ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﻣﺼﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ آورده اﺳﺖ.
روزﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻓﺮاری از ﺳﻮرﯾﻪ وارد اﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدم ﻃﻮری از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧـﻮد رﻓﺘﻨـﺪ و
درب ﻣﻨﺎزل را ﺑﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﺑﺎن ﮐﺎخ از ورود آﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﻓﺮارﯾـﺎن در و دﯾـﻮار ﮐـﺎخ را ﻃـﻮری
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﮐﺎخ ﺷﻮﻧﺪ و اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮد.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﮐﺎخ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم و وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ آوردﻧﺪ ای اﺧﻨﺎﺗﻮن اﻣﺮوز ﺛﺮوت و ﻗـﺪرت
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺎل اﺣﺘﻀﺎر اﻓﺘﺎده ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ در ﻗﺒﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻗـﻮچ
ﺳﺮ و اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺣﺮﯾﻖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه درﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎد ﺗـﻮ در ﺳـﻮرﯾﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺪل ﺑﺸﯿﻮن و ﺿﺠﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن از آرﻧﺞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ دﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﯽدﺳﺖ ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺪاﺋﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﺎن را در آورده ﯾﺎ زﺑﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎ و ﻧﺎﻟﻪﻫـﺎﺋﯽ ﭼـﻮن ﺟـﺎﻧﻮران
ﮔﻔﺘﻨﺪ ای ﻓﺮﻋﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ و ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﺎﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳـﺴﺖ و ﺟﺒـﻮن ﻫـﺴﺘﯽ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮرش و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ ﮐﻨﻨﺪ از آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎﯾﻦ روز ﻧﺸﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎز
از زﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮﻫﺎ و زﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺘﻊ ﺳﺮﺑﺎزان وﺣﺸﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮﯾﺪه و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﭼﺸﻢ و دﻫﺎنﻫﺎی ﺑﯽزﺑﺎن را دﯾﺪ ﺻﻮرت را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و آﻧﮕـﺎه راﺟـﻊ ﺑـﻪ
آﺗﻮن ﺧﺪای ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ آﺗﻮن از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و آزار دﯾﮕﺮان و دروغ ﻧﻔﺮت دارد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ.
ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﺼﺮی وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻃﻮری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﺑـﺎن ﺑﺪﺷـﻨﺎم ﮔـﺸﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ ای ﻓﺮﻋـﻮن ﺗـﻮ
ﻣﻠﻌﻮنﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑﺪﺳـﺖ
دژﺧﯿﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﭙﺎرد آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐﻫﺎ را ﺑﮕﺮدن اﻻغﻫﺎ و اﺳﺐﻫﺎی ﺧﻮد آوﯾﺨﺘﻨﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﺗﻮ
را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اﺧﻨﺎﺗﻮن اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻓﺮﯾﺎدی زد و دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺶ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘـﺎد و ﻫـﻮش و
ﺣﻮاس از دﺳﺖ داد.
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﮐﺎخ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﺼﺮی را از ﮐﺎخ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را از دﺳﺖ داده دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ از دﺳﺖ دادن آن ﺿﺮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻧﺰاع در
ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﯿﻦ از ﺧﻮن ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﺼﺮی رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺳﺘﻢ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻊ ﺟﻬـﺖ
ﺗﻈﻠﻢ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻻﺷﻪ آﻧﺎن را در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺮاری ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ و دﺧﺘـﺮان او از اﻃـﺎق ﺧـﻮﯾﺶ آن ﮐـﺸﺘﺎر را
ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ و ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺟﻨﮓ و ﻓﺮار و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ دارد ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ﮐﺎخ ﮐﺸﺘﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺎﻃﺎق ﺑﺮدم و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آب ﺳﺮد را روی ﺳـﺮش ﮔﺬاﺷـﺘﻢ و
دواﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﻠﻘﺶ رﯾﺨﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎو دﺳﺖ داد ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﺑﯿﺮﻧﮓ و ﭼﺸﻢﻫﺎﺋﯽ ﺑﯽﺣﺎل ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﺑـﻞ دوام ﻧﯿـﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
ﻣﻦ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو را ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﻧﺰد او
ﺑﺮو و ﺑﺎ وی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری ﺻﻠﺢ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮑﻦ و ﻫﺮ ﻗﺪر زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ در ازای ﺻﻠﺢ ﺑﭙﺬﯾﺮ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺗﻤـﺎم زر و ﺳـﯿﻢ
ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺻﻠﺢ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
او اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﻮچﺳﺮ ﺑﺴﺎزد و ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮی ﮐـﻪ ﺻـﻠﺢ
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮ ﻫﻢ دﭼﺎر ﺧﻔﺖ و ﺣﻘﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮدن او ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪان ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﯿﻨﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺳﺒﺐ ﺧﻮنرﯾﺰیﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد .و ﻫـﺮ
دﻓﻌﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﮐﯿﻨﻪ و اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺜﻤـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ
ﻣﯿﮑﺎرﻧﺪ .و اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻔﺖ و ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰو ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از روح ﮐﯿﻨـﻪﺗـﻮزی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ...آﻧﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﺮو و ﺑﺎو ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﻫﺮ ﻗﺪر زر ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻫﻢ و ﺻﻠﺢ را از او ﺧﺮﯾـﺪاری
ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﺻﻠﺢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﻮاﻧﻪوار اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺻـﻠﺢ وﻗﺘـﯽ زر و ﺳـﯿﻢ ﻣـﺼﺮ را
ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺟﺮﺋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن را از اﯾـﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮد واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮم ﮔﻔﺘﻢ :اﺧﻨﺎﺗﻮن از ﺑﺲ ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐـﺮدی و ﺟﻨـﮓ را ﺗﺤـﺮﯾﻢ
ﻧﻤﻮدی ﻣﻦ ﻋﺎدت ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ و ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت را ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ از دﺳﺖ دادهام و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ و اراﺑـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮوم .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﺮﺳﻢ ﺳﺮﺑﺎزان وی دﺳـﺘﻬﺎی ﻣـﺮا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﺮﯾـﺪ و
ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را از ﮐﺎﺳﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑـﺎ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﮐـﻮدﮐﯽ دروغ و
ﺗﺰوﯾﺮ را آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻢ و ﺳﮑﺘﻪ آﻣﻮرو ﻣﺮدﻣﯽ دروﻏﮕﻮ و ﻣﺰور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻟﺬا ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮو و ﺻﻠﺢ را از ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎ.
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﻃﺎق ﻓﺮﻋﻮن ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻋﺪه از ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺘﺎد ودﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺸﻢ و
دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوم ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﻮرﯾﻪ دو دﺳﺘﻢ را ﻗﻄـﻊ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و
ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را از ﮐﺎﺳﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
ﺑﻬﺘﺮ آن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮوم و ﺧﻮد را ﺑﻨﺎﺧﻮﺷﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮس ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺰام ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ از دروازه ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪم ﺑﯿﺮون ﻧﻬﺎدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮوم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮم ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣـﻦ ﭼـﻮن ﻓﮑـﺮ
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻣﺸﺐ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻢ .ﭘﺮﺳـﯿﺪم ﺧﺒـﺮ ﺟﺪﯾـﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ از ﻃﺒﺲ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و زﻧﯽ از آن ﻓﺮود آﻣﺪه و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ زن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ دوﺷﯿﺰﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ آراﺳـﺘﻪ و ﺻـﻮرﺗﺶ را رﻧﮕـﯿﻦ
ﮐﺮده و ﺑﻮی ﻋﻄﺮی ﺗﻨﺪ از او اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .او ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ و در ﺣﺴﺮت دﯾﺪار ﻣـﻦ اﺷـﮏ
ﻣﯽرﯾﺰد!
از ﻧﻮﮐﺮم ﺳﺌﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﻧﮕﻔﺖ .ﻧﻮﮐﺮم ﺟﻮاب داد ﭼﺮا او ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آﻣـﺪهام
ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻦ زﯾﺮا ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ در ﻗﻔﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ از ﻃﺒﺲ ﺑﺸﻬﺮ اﻓﻖ آﻣﺪه از ﻓﺮط ﺑﯿﻢ و ﻧﻔﺮت ﻟﺮزﯾﺪم.
آﻧﻮﻗﺖ ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﺮ ﺗﻮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻄﺮف ﺳـﻮرﯾﻪ ﺣﺮﮐـﺖ
ﮐﻨﻢ و زودﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﻟﻮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﻤﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻦ از
ﻃﺮف ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﻮاح ﻣﺮا ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻟﻮاح ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻃـﻼ ﺟﻬـﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﺒﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻔﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺗﻤﺲ واﻗـﻊ در ﮐـﺎخ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻟﻮاح و ﻃﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﮕﻮ آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﺮوم دﯾﺪم ﻧﻮﮐﺮم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ زن ﭘﯿﺮ ﮐﻪ از
ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮد
و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺑﻨﻮﮐﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهام ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﺟﻌﺖ ﺑـﺪﻫﯽ
و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ از ﻣﻨﺰل ﺑﺮود ﺑﺰور او را ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدان و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زن در ﺧﺎﻧـﻪ
ﻣﻦ ﯾﺎ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ اﺳﺖ ﮔﻮش ﺗﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻧﻮﮐﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن ﺗﻬﺪﯾﺪ را از دﻫﻦ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺗﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
زن ﻣﺰﺑﻮر را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و از اﻓﻖ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮم دﺳﺘﻮر ﻣﺮا اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد وارد ﮐﺎرﮔﺎه دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺗﻤﺲ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪم.
ﺗﻮﺗﻤﺲ در ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺠﺴﻤﻪای از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در آن روز ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﮐﺎرﮔﺎﻫﺶ ﮔﺮدﯾﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪای دﯾﮕﺮ از ﺳﻨﮓ
ﺧﺮﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪ از وی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده ﺑـﻮد و ﺑﺨـﺼﻮص ﻋـﻀﻼت ﺳـﯿﻨﻪ و
ﺑﺎزوﻫﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﻘﺪری ﮐﻠﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﮏ ﮐـﺸﺘﯽﮔﯿـﺮ اﺳـﺖ ﻧـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ.
وﻟﯽ اﺳﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ دارد ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﺷـﺘﯽ ﺑـﯿﺶ از
زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﭽﺸﻢ ﺑﺨﻮرد.
در ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻮب را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺎﺳﻦ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻌﺎﯾﺐ در آﯾﺪ.
ﭼﻮن ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻄﻮط و اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و زﯾﺒﺎﺋﯽ در ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾـﻦ ﻋـﺼﺮ ﺑـﺪون
ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﻮط و اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺑﺎ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد.
ﻫﻨﺮ ﻗﺪﯾﻢ اﻧﺴﺎن را زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻬﺎن و ﺑﻄﺮﯾﻖ
اوﻟﯽ زﺷﺖﺗﺮ از ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺟﻤﺎدات اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﻣﺮا دﯾﺪ ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﺮﻃﻮب را ﺑﺮداﺷﺖ و روی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤـﻦ ﻧـﺸﺎن ﺑﺪﻫـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻋـﻀﻼت
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮق ﻣﯿﺰﻧﺪ و وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺑﺮوم ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺖ ﻧﺖ ﺳﻮت ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را در ﻧﻘﻄﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ واﻗﻊ در آن ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و در
ﺿﻤﻦ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﯿﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮدهام و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﮔﺸﺖ ﺟﻬﺖ
ﻣﻦ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ اﻟﻮاح و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت را آوردﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻄﺮف ﻫﺖ ﻧﺖ ﺳﻮت ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوم) .ﻫﺖ ﻧﺖ ﺳﻮت ﺷﻬﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم اﻟﻤﯿﻨـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪه
ﻣﯿﺸﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﮑﺸﻮری ﻣﯿﺮوی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺻﺮﻓﻪﺟـﻮﺋﯽ ﻣﮑـﻦ
زﯾﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﯾﺎم ﻓﺮﺻﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻦ از اﻧﺪرز ﺗﻮﺗﻤﺲ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدم و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﻞ ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺐ آن ﻣﯿﺮﻓﺖ در ﻧﻮﺷـﯿﺪن ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﺋﯽ
ﻧﻨﻤﻮدم.
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فصل سی و هشتم
عزیمت به سوریه بدستور فرعون
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮود و ﮔﻨﺪم ﻣﺮا ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ آﺗﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ را ﮐـﺮد و
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ اداﻣﻪاﯾﻦ روش ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از ﻏﺬای ﻟﺬﯾﺬ و ﺧﺎﻧﻪ راﺣﺖ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﺮم ﻣﺤﺮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻄﺮف ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ راﺣـﺖ و ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﻧـﺮم
ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪهام و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﻨﺪم ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﺬا و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮب ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ ﺑﺎز ﺟﺎﻧﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣـﻦ
ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺪون دﺳﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ دو.
اﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺪ را ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺪ زود اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪوث وﻗـﺎﯾﻊ ﺧـﻮب
ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
در راه ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم وﻟﯽ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش و ﺑﮕﺬار ﺗـﺎ ﻣـﻦ
ﺷﮑﻞ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ.
آﻧﮕﺎه ﺷﮑﻞ ﻣﺮا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﺪم ﺧﯿﻠﯽ زﺷﺖ ﺷﺪهام او را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮا اﮔـﺮ
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮا اﯾﻦ ﻃﻮر زﺷﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪی.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ دوﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﮐـﺴﯽ
و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﺠﺴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺰودی ﻣﺎ ﺑﺸﻬﺮ ﻫﺖ ﻧﺖ ﺳﻮت رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﺪهای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﻧﯿﻞ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺼﺒﻪ ﻧﺪارد زﯾـﺮا دﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺒﺪ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺼﺎدر اﻣﻮر ﺷﻬﺮ وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮﺗﻤﺲ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳـﺖ ﻣـﺎ را ﺑـﺎ اﺣﺘـﺮام
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺗﻤﺲ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را در ﻣﻌﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﻫﻮروس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻮروس ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻮش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﺮد آن ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﻪاﺗﻮن اﺧﺘﺼﺎص دادﻧـﺪ و ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﺧـﺪای ﻫـﻮروس را از آﻧﺠـﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﻫﻮروس دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از دﯾﺪن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪاو را ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺠﺎی ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .زﯾـﺮا ﺳـﮑﻨﻪاﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ ﺑـﯽﺳـﻮاد ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺪون ﺷﮑﻞ و ﻣﺠﺴﻤﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧـﺪای ﻓﺮﻋـﻮن آﺗـﻮن ﺷـﮑﻞ و ﻣﺠـﺴﻤﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ.
در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻮرمﻫﺐ را ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ داﺋﻤﯽ آﻧﺎن در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮد دﯾﺪﯾﻢ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻋـﻮاماﻟﻨـﺎس ﻣﺤـﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﯾﺪ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺟﺰو ﻧﺠﺒﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮزﻧﺪ اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎء ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻘﺪری ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺮب داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪاز او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗـﺸﻮن ﻣـﺼﺮ ﭘـﺪر ﺧـﻮد را
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻀﻮ درﺑﺎر ﮐﺮد و ﻣﺎدرش را ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺎوﭼﺮان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻀﻮ درﺑﺎر ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻣﺎد او ﻏﯿﺮ از ﭼﺮاﻧﯿﺪن
ﮔﺎوﻫﺎ و دوﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ و ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ روی او ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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و اﻣﺎ ﭘﺪر ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪ ﭼﻮن او ﻫﻢ ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آﺗﻮن را در ﺑﻌﻀﯽ
از ﻗﺮاء ﻣﺼﺮ ،ﺑﻮی واﮔﺬار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﻐﻞ او ﻓﻘﻂ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﻮد و ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽداد و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﻨﺎﻫـﺎ ﺑﺎﻧﺠـﺎم
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺟﺰو ﻧﺠﺒﺎ ﺷﺪﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻧـﮋاد
ﻧﺠﺒﺎ و اﺷﺮاف اﺳﺖ.
روز و ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ روی ﻧﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻣﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮم رﺷﺘﻪ زرﯾﻦ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣـﻮج ﻣﯿـﺰد.
)رﺷﺘﻪ زرﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﮏ ﺑﯿﺮق ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻢ ﻋﺮض ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺑﯿﺮقﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ از دﮐﻞ ﮐـﺸﺘﯽ ﻣﯿĤوﯾﺨﺘﻨـﺪ و ﻫﻨـﻮز در ﺑﻌـﻀﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻢ ﻋﺮض روی دﮐﻞﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎد ﻣﯿﻮزد وﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑĤن رﺷﺘﻪ و ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﺪﻫـﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﯿﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺷﻂ و ﭘﺮواز ﻃﯿﻮر و ﺟﺮﯾﺎن آب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم و وﻗﺘﯽ آﻓﺘـﺎب ﮔـﺮم
ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﮕﺲﻫﺎ ﻣﺮا ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﺸﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪه زﯾﺎد ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﮔﻮش از ﺷـﻨﯿﺪن ﺳـﺨﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و روح ﻫﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺘﻤﺎم آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ و ﮐﺴﯽ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺘﻤﺎم آرزوﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪم.
در ﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در آن اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ دﻟﺘﻨـﮓ ﺑﺎﺷـﺪ .و اﮔـﺮ
دﯾﮕﺮان از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺮگ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا آﻧﻘﺪر ﻣﺮگ را دﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی ﺷﺪه و ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻘﺎت و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿـﺮود و ﯾـﮏ
روز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪاﻧﺴﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ در ﻗﺒﺮ ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻮن در آن اﺑﺪﯾﺖ ﮐﻪاﻧـﺴﺎن در ﻗﺒـﺮ ﺟـﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع درد و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺸﺪم آﺷﭙﺰ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻢ و ﺑﺎﺗﻔـﺎق ﺗـﻮﺗﻤﺲ ﻏـﺬا
ﻣﯿﺨﻮردﯾﻢ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪم.
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﺳﯿﺪ) .ﻣﻤﻔﯿﺲ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ اﺳـﺖ و ﻣﺤـﻞ آن در ﺟﻨـﻮب ﻗـﺎﻫﺮه ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑـﻮده و
ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی آن ﺷﻬﺮ ﻫﻨﻮز در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺷﺪهام ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷـﺎه ﮐـﺸﻮر آﻣـﻮرو در
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و دﯾﺪم ﮐﻪ در رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام اﻓﺮاط ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺮاری از ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﺮﯾﺎﻧﯿﻬﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺼﺮ ﮐﻪاز آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ
در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺮوم ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪاﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣـﺼﺮ
آﻧﻘﺪر ﻗﻮی و ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﮕﻮﻧﻪاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاو ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم دﺳﺘﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ رﮐﻮع ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم رﻓﺘﻨﺪ و وی ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﻗﺪم ﺑﺎﻃﺎق ﻧﻬﺎدم ﺧﺪﻣﻪ را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﻮد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻼق دﺳﺘﻪ ﻃـﻼی
ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﻣﯿﺮوی ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐـﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻮ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮑﯽ از دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺷﺮح ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺖ ﺻﻠﺢ را از آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ آورد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎز ﺟﻨـﻮن ﻓﺮﻋـﻮن
ﺷﺪت ﮐﺮده وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﻗﺪر دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ داد زر و ﺳـﯿﻢ ﺧﺮﯾـﺪاری ﮐـﺮد زﯾـﺮا
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زر و ﺳﯿﻢ ﺻﻠﺢ را از ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻠﺢ وﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻫﻢ زر و ﺳﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻫﻢ ﮐﺸﻮر و ﻫﻢ ﺧﻮد را
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ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪازﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎهاﻣﻮرو ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺰه را ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
روزی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮرﯾﻪ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺎ و ﻣﺒﺪاء ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ .ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ
ﻫﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺴﯿﺞ ﻗﻮای ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ وﻟﯽ ﭼـﻮن
ﻣﺼﺮ را ﺑﺪون ﻗﺸﻮن و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺧﺖ و دﻣﺎر از روزﮔﺎر ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻫﺎﺗﯽ ﻗﻮی و ﻣﺼﺮ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای او ﺳﻮد ﻧـﺪارد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪاﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی آزﯾﺮو ﺑﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮد و از ﻣﺼﺮ دوری ﻣﯽﺟﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آزﯾﺮو را ﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﻏﺰه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﭼﻮن اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎی ﻣـﺼﺮ
ﻣﯿﺠﻨﮕﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺪهای از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺎ )ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ( ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺎرﮔﯿﺮ و ﺣﻘﻪﺑﺎز و ﻓﺮوﺷﻨﺪهاﺑﺠﻮ و ﺧﺮﯾـﺪار اﻣـﻮال ﻏـﺎرت
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آزﯾﺮو ﻫﻢ دارای ﻋﺪهای ﺟﺎﺳﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﺣﻘﻪﺑﺎز و ﻣﺎرﮔﯿﺮ و ﻓﺮوﺷﻨﺪهاﺑﺠﻮ و ﺧﺮﯾـﺪار ﮐﻨﯿـﺰ و ﻏـﻼم ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬـﺎ را ﺗﻌﻘﯿـﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪی ﻣﺼﺮ ﮔﺮم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻋﺪهاز ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آزﯾﺮو ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﻣﺼﺮ و ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻨﺠـﺎ از وﺿـﻊ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻣـﺼﺮ ﮐـﺴﺐ اﻃـﻼع ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ زﻧﻬﺎی ﺟﻮان و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ و ﺳﯿﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪاز ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ زﻧﻬﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﭼﻮن اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ ﺑـﺎ
آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪاﻓﺴﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎزی را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼع ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و اﻓﺴﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ از
او ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪاﯾﻦ زﻧﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭼﻮن ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺳﺌﻮاﻻت
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪاﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻋﺪه ﺟﺎﺳﻮس زرﻧﮓ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای آزﯾـﺮو و از ﻫـﺮ دو اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﻬـﺮ دو ﺧﯿﺎﻧـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن از اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دو رﻧـﮓ را ﺗﺤﻤـﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد از وﺿﻊ ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪاز ﭼﻪ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪازﯾﺮو ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ
و ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ از راه درﯾﺎ ﯾﺎ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻐﺰه ﺑﺮوی زﯾﺮا ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ آزﯾﺮو ﺑﯿﻦ ﻏﺰه و ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ.
اﮔﺮ از راه درﯾﺎ ﺑﻐﺰه ﺑﺮوی ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺮت ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺴﻔﺎﯾﻦ
ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهاﻧﻬﺎ زﯾﺎد و ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮ را
رﻫﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮی .اﮔﺮ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮ را ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺗﻮ در آب ﺧﻔﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮی ﺗﻮ را واﻣﯿﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﯽ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺿﺮب ﺷﻼق ﺗﻮ را وادار ﺑﻪ
ﭘﺎروزدن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز از ﻓﺮط ﺿﻌﻒ و درد ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎری.
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ را ﭘﺸﺖ ﭘﺎرو ﻧﻤﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺎ
ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﺧﺖ و ﻗﻄﻌﺎت زر و ﺳﯿﻢ را در آن ﮐﯿﺴﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن از ﻣﻦ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﺮدی ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ از ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮی وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪاز ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪازﯾﺮو ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺟﻨﮓ در ﻏﺰه وﺿﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘـﻮاﻧﻢ اﮐﻨـﻮن ﺑﺘـﻮ
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ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ وی در ﮐﺠﺎﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺗﻮ وارد ﻏﺰه ﻣﯿﺸﻮی در ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪاز راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﻌﻨـﯽ از
راه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺑﺮوم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﺮﺑﺎز و ﭼﻨﺪ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪاز راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺑﺮوی وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮ را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﺗﻮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺮدم ﻫﺎﺗﯽ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﯽ داد.
اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎرﺗﯿﺰانﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﯽ و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻞ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻪ داری از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪاﺳﯿﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ و ﺗﻮ ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﺳـﯿﺎب آﻧﻬـﺎ را ﺑﮕﺮداﻧـﯽ ﺗـﺎ ﮔﻨـﺪم
ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ آرد ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﮐﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮار ﻧﯿﻔﺘﯽ و آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻫـﺎی اول ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﺑﮑﺎر آﺳﯿﺎب ﻧﮑﺮدهای و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﯿﺎب را ﺑﮕﺮداﻧﯽ آﻧﻘﺪر ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧـﻮاﻫﯽ
ﺳﭙﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد ﻣﻦ از ﺷﻨﯿﺪن اﻇﻬﺎرات ﻫﻮرمﻫﺐ ﻟﺮزﯾﺪم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺮوم و ﺑﺎ آزﯾﺮو ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﯾﻢ و رﺳﯿﺪن ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻫﻢ آن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪاﯾﻦ ﮐﺎر زودﺗﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﭼﺎرهای ﻏﯿﺮ
از رﻓﺘﻦ ﻧﺪارم و ﻟﺬا از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺗﻮ ﻋﺪهای ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ
ﻣﻦ اﺳﯿﺮ ﺷﺪهام ﺑﮕﻮ ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﭼﺎﻧﻪ زدن ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺮا ﺑﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪاﺳﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﺮا آزاد ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣـﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ
ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪاﯾﻨﮏ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر زر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣـﻦ ﻟـﺰوم داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮ ﮐﺎﭘﺘﺎ و از داراﺋﯽ ﺗﻮ ﻣﻘﺪاری زر ﺑﻮام ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭼﻮن
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﯽ.
وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺼﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﻮ را ﻫﻢ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و اﮔـﺮ روزی ﺗـﻮ از
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زر ﻧﻤﺎﺋﯽ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
اﮐﻨﻮن راه ﺑﯿﻔﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪی ﯾﮏ اﺳﮑﻮرت از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﮐﻪ آن ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮدار و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ و اﮔﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪی ﻣﻦ
از ﮐﺎﭘﺘﺎ زر ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺑﺨﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ ﻋـﺪهای ﮐﺜﯿـﺮ از ﻗـﺎﺗﻠﯿﻦ ﺗـﻮ را
ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ را ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺗﻮ در ﺷﮑﻤﺖ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎش و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﻮ ﻫﺪر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ﻻﺷﻪام در ﺻـﺤﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭼﯿﺰی از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺪر آب ﻧﯿﻞ ﺧـﻮن روی
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰی اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺶ زده ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﯿﺸﯽ ﺑﺎو ﺑﺰﻧﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ﺳﻼم ﻣـﺮا
ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺳﺎن زﯾﺮا وی زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺪری ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ و روزی ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻣﺮد ﺑﺎﻻی
ﺳﺮ ﺟﻨﺎزه ﻣﺎدر راﺟﻊ ﺑﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﺣﺮف ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﻫﻮرمﻫﺐ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﻃﻼع داﺷﺘﻢ ﮐﻪ وی ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﻣـﻦ ﻫـﻮرمﻫـﺐ را ﺗـﺮک
ﻧﻤﻮدم و ﺑﻄﺮف دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﺎﻧﻢ و در آن ﺟﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬارم.
در آن وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﺪم ﮐﻪاﮔﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪم ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﻮت ﻣﺮگ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺮﯾﺖ دوﺳﺖ
ﻣﻦ و ﻫﻮرمﻫﺐ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و آن وﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮی ﻣﺮگ ﻧﺪارد ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪم
و راه ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ از ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﺎ ﺗﺨﺖروان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪم.
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آن ﺟﺎ در ﯾﮏ دژ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻـﺮف ﻧﻮﺷـﯿﺪن آﺑﺠـﻮ و ﺷـﮑﺎر
ﺟﺎﻧﻮران ﺻﺤﺮا و ﺑﺨﺼﻮص آﻫﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮار ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪه زن از ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ زﻧﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ارزان
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ روز و ﺷﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ آرزوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و در آن ﺟﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺷـﻮﻧﺪ
و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ را ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ .و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪاﺳﮑﻮرت ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻣﯿﺸﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪم ﮐـﻪ در آن دژ ﯾـﮏ
اﻧﻀﺒﺎط دﻗﯿﻖ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺒﺎدرت ﺑـﺎﯾﻦ
اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﮏ ﻫﺴﺖ ﺗﻤﺎم اوﻗﺎﺗﺶ ﺻﺮف ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﯿﮕﺎری و ﻣﺸﻖ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻻﯾﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارد ﺳـﺮﺑﺎزان او ﯾـﮏ ﻣﯿـﺰان )ﯾﻌﻨـﯽ ﯾﮑـﺴﺎﻋﺖ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﯽﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﺋﻢ آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺸﻖ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﯿﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﻮری اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان روز و ﺷﺐ ﻣﺠﺒﻮر از ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی داﺋﻤﯽ و ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ورزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﺣـﺴﺎس ﺧـﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺑﺮوﻧﺪ ﻃﻮری از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻦ ﺑﻘﺪر
ﯾﮏ ﻫﺮم ﺑĤﻧﻬﺎ زر داده ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎروﯾﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺟﻨﮓ و رﻓﺘﻦ ﺑﻤﯿﺪان ﻗﺘﺎل ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﯿـﺪان
ﺟﻨﮓ آﻧﻬﺎ را از اﻧﻀﺒﺎط و ﮐﺎر داﺋﻤﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪاﻧﻬﺎ را از اﻧـﻀﺒﺎط
و ﮐﺎر داﺋﻤﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ اﺣﺴﺎت ﻣﺴﺮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان او ﻫﺮﮔـﺰ
ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﻮ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎری ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان او در ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ دهاراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اراﺑﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ دو اﺳـﺐ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﯾﮏ اﺳﺐ ﻫﻢ ذﺧﯿﺮه داﺷﺖ و در ﻫﺮ اراﺑﻪ ﻏﯿﺮ از راﻧﻨﺪه دو ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰه دار و دﯾﮕﺮی ﺳﭙﺮدار.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهاﯾﻦ ده اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﯾﮏ ﻟﻨﮓ ﺑﮑﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﻧـﺪارد و وی ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﮔﺮدﯾﺪ دﺳﺘﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎد و رﮐﻮع ﮐﺮد.
ﻧﺎم او را ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻢ ژو – ژو ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و وی ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾـﺮو
از آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو را دﯾﺪی روی ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﯽ زﯾﺮا ﺷـﺎﺧﻪ
ﻧﺨﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺨﻞ را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪاری.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ژو – ژو ﻣﻘﺪاری ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺷﺠﺎر ﻧﺨﻞ را ﮐﻪاﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮد ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﺨﺖروان ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ژو ژو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖروان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ ﻗﺎه ﻗﺎه ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﺑﯿﺎﺑـﺎن
ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻃﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑـﺎ ﺗﺨـﺖروان ﮐـﻪ آﻫـﺴﺘﻪ ﻣﯿـﺮود
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺮ راه ﻣﺎ آذوﻗﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺒﺮﯾﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻖ اﺳـﺒﻬﺎ را ﻧﯿـﺰ ﺣﻤـﻞ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻮال ﻋﻠﯿﻖ در اراﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ روی آن ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و از ﺗﮑﺎن اراﺑﻪ زﯾﺎد آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪاراﺑﻪ ﺳﻮاری ﮐﺮده و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﻮر آﻣﻮرو رﻓﺘﻪام وﻟﯽ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺟﻮان ﺑـﻮدم و از ﺗﮑـﺎن
اراﺑﻪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪاﻣﺮوز ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﻧﻬﺎدهام ﻣﻌﻬﺬا ﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﺗﮑﺎن اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ.

۲۸۵

۱٥۲

ژو ژو ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ را ﮐﻪ ﺑﺪواٌ در ﺗﺨﺖروان ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از آﻧﺠﺎ ﺑﺎراﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺧﻪﻫـﺎی ﻧﺨـﻞ را
ﺑﺎراﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﺪم و اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ روی ﺟﺎده ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ.
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فصل سی و نهم
گرفتاری دردناک من
روز اول ﺟﺎدهای ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺻﺎف ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺗﮑﺎن اراﺑﻪ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻣﻦ روی ﯾﮏ ﺟﻮال ﻋﻠﯿﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.
وﻟﯽ روز دوم ﺟﺎده ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ وارد ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺟﺎده ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ و ﻃﻮری ﺗﮑﺎن اراﺑﻪ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻢ و
اﯾﺴﺘﺎدم.
وﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ روز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﮑﺎن ﺷﺪﯾﺪ دو ﭘﺎی ﻣﻦ از ﮐﻒ اراﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺨﺎرج ﭘﺮت ﮔﺮدﯾﺪم و روی زﻣـﯿﻦ ﺷـﻦزار اﻓﺘـﺎدم و
ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺎر ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺒﻬﺎ و ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ژو ژو ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﺎ آب ﺷﺴﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ راه ﻃـﯽ
ﮐﻨﯿﻢ روز ﭼﻬﺎرم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﺑﺮﺳﯿﻢ.
روز ﺳﻮم از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﻨﻈﺮهای ﻓﺠﯿﻊ دﯾﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﯿﮏ اردوﮔﺎه ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﻓﺮاد آن ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ اﻃﻔﺎل را ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺰرگ ﻻﺷﺨﻮار ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن اﻣﻮات ﺑﻮدﻧﺪ و وﺿﻊ ﻻﺷﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از دو روز از
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو دور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا دو روز ﻗﺒﻞ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ آن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﻮﻟﻨﺎک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺐ ﭼﻬﺎرم در آﻏﺎز ﺷﺐ از دور آﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ژو ژو ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ آن آﺗﺶ از اردوﮔﺎه ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾـﺮو ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻮن در آﻧﭽـﺎ
ﻗﺮﯾﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو آن را آﺗﺶ زدهاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ ژو ژو ﻣﺎ ﻗﺪری ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه در ﻧﻮر ﻣﺎه ﺑﺮاه اﻓﺘـﺎدﯾﻢ و آﻫـﺴﺘﻪ
ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ.
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ اراﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ روی ﺟﻮال ﻋﻠﯿﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ژو ژو ﻣﺮا از ﺧﻮاب ﺑﯿـﺪار
ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻣﯿﺪه و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ژو ژو ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ وی ﻣﻦ و ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﺘﻮی
اﻟﻮاح و ﻗﻄﻌﺎت زر و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ ﻣﺮا از اراﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮد را روی ﺷﻦﻫﺎی ﺻﺤﺮا دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ
اراﺑﻪ ژو ژو و اراﺑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻤﻦ و رو ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دور ﺷﺪﻧﺪ.
از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ژو ژو ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪم وﻟﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺮت ﻣﻦ رﻓﻊ ﺷﺪ زﯾﺮا دﯾﺪم از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ژو ژو را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﯿﺎد آوردم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻆ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻮ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اراﺑﻪﻫﺎی را دﯾﺪم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ را )ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺑﺮداﺷﺘﻢ و روی ﺳﺮ ﺗﮑﺎن دادم ﺗﺎ ﺳـﺮﺑﺎزان
آزﯾﺮو ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪارم وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ژو ژو را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ژو ژو و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﻃﻮری ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ اراﺑﻪﻫﺎی آزﯾﺮو ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪادم.
از اراﺑﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ و ﻣﻠﻘﺐ ﺑـﻪ اﺑـﻦاﻟﺤﻤـﺎر ﻫـﺴﺘﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و آﻣﺪهام ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ و در اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ اﻟﻮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﻣـﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ .ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎء ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮاح ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺮا ﻋﺮﯾﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼـﻪ زر و ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮ
داﺷﺘﻢ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﯾﮑﯽ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
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اﮔﺮ اردوﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪوم ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﯿﺰان روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣـﯽﺷـﺪم و
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎﻟﺒﺪم را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮد و آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زود ﺑﺎردوﮔﺎه ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ اردوﮔﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﭘﺮ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و اراﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎو ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ داﺷﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎ
ﻃﻨﺎب ﺑﺎراﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم از ﺣﺎل رﻓﺘﻢ و زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم.
ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺨﻮد آﻣﺪم و ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ روی ﻣﻦ آب ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺪﻧﻢ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪﻧـﺪ و ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از
اﻓﺴﺮان اردوﮔﺎه ﮐﻪ ﺳﻮاد داﺷﺘﻪ اﻟﻮاح ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﻬﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﮐﻨﻨﺪ
وﻟﺒﺎﺳﻢ را ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ راه ﺑﺮوم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺰد آزﯾﺮو ﺑﺒﺮﻧﺪ.
آزﯾﺮو در ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺮا دﯾﺪ از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻼده زر از ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ
رﯾﺶ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ از ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
آزﯾﺮو در ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺮا ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮا دﯾﺪی ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮدی و ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﺮا ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ را ﺗﮑﺎن ﻧﺪادی ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪاری.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪی ﺑﺎ ﮐﺎرد ﺑĤﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪی و درﺻﺪد ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪی و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣـﻦ ﺑـﺮای
ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻨﻮز درد ﻣﯿﮑﺮد و ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﺪﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ
و ﺑﻪ آزﯾﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ آﻧﻬﻢ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ در اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕـﯽ و ﻣـﺴﻠﺢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ.
آﻧﻬﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻤﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ را ﺑﺤﺮﮐـﺖ
در آوردم و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و اﻟﻮاح ﻓﺮﻋﻮن را ﺑĤﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادم وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و روی اﻟـﻮاح آب دﻫـﺎن
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﻋﻘﺐ اراﺑﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺷـﻼق ﺑﺰﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻓﺮﻋﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردهای و دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺖ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻢ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ در ﮔﻮش ﻣﻦ وزوز ﻣﮕﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ آزﯾﺮو ﺗﻮ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﻮدی و اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺷـﺎه
ﺷﺎﻫﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ اﺣﺘﺮام ﺳﻼﻃﯿﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ و ﻻزﻣﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﺳﻼﻃﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎری .ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣـﺮوز
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ اردوﮔﺎه ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﻧﺪارم و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ واﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﺑﮑﻨـﯽ ﻓﺮﻋـﻮن را ﻣـﻮرد
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار دادهای و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺧﻔﯿﻒ و ﺧﻮار ﮐﻨﯽ ﺧﻮدت را ﺧﻮار ﮐﺮدهای زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﺪ ﻧﻔﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺧﻮار ﮐﺮده و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯽ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﭘﺸﺖ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﭙﺎی اراﺑﻪ دوﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﮐـﺸﯿﺪه
ﻧﺸﻮم ﻣﺮدی ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮک ﻧﯿﺰه ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﻣﺮا ﺳﻮراخ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﺗـﻮ اﮔـﺮ ﻧﻤـﯽﺧـﻮاﻫﯽ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ را ﺑﺠﺮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﺮا ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮد ﺑﺸﻼق ﺑﺒﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻃﺮف
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺰرگ ﻣﯽآورم و آن ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺻﻠﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ.
آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ ﺻﻠﺢ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی در ﺑﺎﻃﻦ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻـﻠﺢ ﺧﯿﻠـﯽ ﺧﻮﺷـﻮﻗﺖ
اﺳﺖ( ﭼﻮن ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﻦ او را وادار ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺻﻮرت روی ﺧﺎک ﺑﮕﺬارد و در ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣـﺮد
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ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺳﻮراخ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﺣﻖ را ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ و او ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑـﺎ
ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن او را ﺷﻼق ﻣﯽزﻧﻢ.
ﻫﻤﺎن روز آزﯾﺮو اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ آن ﻣﺮد را ﺑﺸﻼق ﺑﺴﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾـﺮو
از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻼق ﺧﻮردن ﻫﻤﻘﻄﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﯽﺳﻮاد و ﺳـﺎده
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﻼق ﺧﻮردن ﻫﻤﻘﻄـﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮن از ﺑﺪن آن ﻣﺮد ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﻼق ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن را ﺟﺪا ﮐـﺮد دﺳـﺖ ﺑﻠﻨـﺪ ﮐـﺮدم و از آزﯾـﺮو
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻌﺪ وی را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ آزﯾﺮو اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ داده ﺑﻮد ﺑﺮدم و ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﻣﻦ آن ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮدهام ﺑﻪ ﺗﺼﻮر
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارم وی را در آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ زﺧﻢﻫﺎی آن ﻣﺮد را ﺑﺴﺘﻢ و داروی ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻌﺪ از
آن آﺑﺠﻮ ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪم و آن ﻣﺮد ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ آزﯾﺮو ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻣﻦ وارد ﺧﯿﻤﻪ او ﺷﺪم و ﻏﺬا آوردﻧﺪ .ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻓـﺴﺮان ﻗـﺸﻮن
آزﯾﺮو ﻋﺪهای از اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد دو ﺗﺒﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﺑـﺎﻻی ﺗﺒـﺮ ﺷـﮑﻞ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻟﺪار را ﻧﻘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻏﺬا ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﯾﺎن و ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺲ ﻣﯿﻨﻤـﻮدم ﮐـﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺑĤﻧﻬﺎ ﺻﻠﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﺮد آزﯾﺮو ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺮف ﺷﺮاب اﻓﺮاط ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ واﻗﻌـﻪای ﺳـﻮء رو
ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ و اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو )ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آن آزﯾﺮو ﺑـﻮد( ﻣـﺸﺎﺟﺮه
ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و در ﮔﻠﻮی ﯾﮏ اﻓﺴﺮ آﻣﻮرو ﻓﺮو ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻣﺮد ﻣﺠﺮوح را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد و زﺧﻢ او را ﺑﺴﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪم وﻟﯽ آﻧﻤﺮد ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد
را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از اﯾﻦ اﻓﺴﺮ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ و آن اﻓـﺴﺮ را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو از آن واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪ ﻣﺮد ﻣﺠﺮوح را از دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار آوﯾﺨﺖ و آﻧﻘﺪ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟـﺎن
داد.
زﯾﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آزﯾﺮو از اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻀﺒﺎط را در ﻗﺸﻮن
ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﻣﺎ در آﻧﺸﺐ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان آﻣﻮرو را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻏﺎﺋﻠﻪ و رﻓـﺘﻦ اﻓـﺴﺮان و ﺧﻠـﻮت ﺷـﺪن
ﺧﯿﻤﻪ آزﯾﺮو ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺰﺑﻮر از ﺑﻄﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ آن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو اﻫـﺪاء
ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﯿﺮﻓﺖ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺮ آزﯾﺮو ﺳﺮخ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻮ دارای ﮐﺮک ﺑﻮد و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﻣﺠﻌﺪ ﻣﺜﻞ رﯾﺶ ﭘﺪر داﺷﺖ و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳـﯿﻨﻪ او را
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺳﻔﯿﺪ را از ﻣﺎدرش ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﺳﺖ.
آزﯾﺮو در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ را دﯾﺪهای ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ از ﭘﺴﺮ
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻃﻮری ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا در داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻤﺎم روﺳﺎی ﻃﻮاﯾﻒ و ﺳﻼﻃﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﭘﺴﺮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهام ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻏﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺠﻨﮓ ﻣﯿﺒﺮم و در ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ او را در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻐﺎرت و
وﯾﺮان ﮐﺮدن آﺑﺎدﯾﻬﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ آزﯾﺮو راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎو اﻫﺪاء ﮐﺮده ﺑﻮدم و زن وی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎم ﮐﻔﺘﯿﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ وی
اﮐﻨﻮن در آﻣﻮرو ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﻦ از دوری او ﻣﻠﻮل ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا اﺣﺘﯿﺎج دارم ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﻟﺬﺗﯽ دﯾﮕﺮ دارد و ﻣﻦ از ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺑـﺎ ﻫـﯿﭻ زن
ﺑﻘﺪر ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮم و اﯾﻨﮏ ﺑﻘﺪری زﯾﺒﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ وی را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﯾﻢ از دور ﺻﺪای ﺟﯿﻎ زﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮش رﺳﯿﺪ و آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺑـﺪرﻓﺘﺎری از
ﻃﺮف اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی اﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻫﺎی ﻋﺎدی رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﻬـﺎ
را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳـﻢ ﮐـﻪ
اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﺧﻮی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ آزﯾﺮو دوﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺿﺮر ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫـﺎﺗﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ را
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺼﺮف ﮐﺮدهای از دﺳﺘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻫﺎﺗﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮی.
اﮐﻨﻮن ﻫﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎﺑﻞ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ وارد ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻨﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و در آﯾﻨﺪه ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮگ ﮔﺮﺳـﻨﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آوردهای ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮔﻨﺪم ﺑﺨﻮاﻫﯽ از ﻓﺮﻋﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد.
آزﯾﺮو در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک وﻟﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ دوﺳـﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﻦ و آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎن اﺗﺤﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻢ و دوﺳـﺖ ﺷـﻮم و ﭘﺎدﺷـﺎه
ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺨﺼﻮص اﺳﻠﺤﻪای ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ارﺳﺎل ﻣﯿﺪارد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑـﺎ ﻓﻠـﺰی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮ از ﻣﺲ و ﻣﻔﺮغ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﻫﺎﺗﯽ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺟﺰو ﻗﻠﻤـﺮو ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻣـﻦ اﺳـﺖ
ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺑĤﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﮔﻔﺘﻢ آزﯾﺮو آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر را از ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ دﺷﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ آزﯾﺮو ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎ در آوردن ﻫﺎﺗﯽ از ﻃﺮف ﺗـﻮ
اﮔﺮ ﻣﺤﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻫﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ دور از ﺳﻮرﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﺎﺗﯽ را از ﭘﺎ در آوری ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺮی و آﻧﻬﺎ در راﻫﻬﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺸﻮن ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﺮد
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻫﻦ اﺳﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺪری ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﮐﻤﺎن رﻫﺎ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻧﺸـﺴﺖ اﮔـﺮ از ﺳـﯿﻨﻪ داﺧـﻞ
ﮔﺮدد از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺪر ﻣﯽآورد.

۲۹۰

۱٥۷

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ آﻧﻘﺪر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻈﻮر ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣﯿﺮوﻧـﺪ و ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺗـﻮ را در درهﻫـﺎ و راﻫﻬـﺎی
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺮودت ﺷﺪﯾﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ.
زﯾﺮا در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎﺗﯽ آن ﻗﺪر ﺳﺮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗـﻮان آﺗـﺶ اﻓﺮوﺧـﺖ و در آن
ﺑﺮودت ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ آزﯾﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺘﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ
ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺒﺎل ﻫﺎﺗﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯽ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدی ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﺘﻮ ﺳـﺮﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﯽ.
آزﯾﺮو ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻـﻠﺢ ﻫـﺴﺘﻢ و ﺻـﻠﺢ را ﺑـﺮ
ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺠﻨﮕﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺻﻠﺤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺰه را ﮐـﻪ

ﺑﺤﯿﻠﻪ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﮔﻨﺪم و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ و زر ﺧﺴﺎرات ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ )زﯾﺮا ﺧﺴﺎرت اﯾـﻦ
ﺟﻨﮓ را ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ( ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ دﯾﺪم آزﯾﺮو ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺴﺎرت ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪد داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :آزﯾـﺮو ای
ﻣﺮد راﻫﺰن و ای ﺟﻼد ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ دم از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯽزﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﭙﺎدﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮدی و ﻣﺮدﻫﺎ و اﻃﻔﺎل را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی و زﻧﻬﺎ را ﺑﺎﺳﺎرت ﺑﺮدی و اﯾﻨﮏ زﻧﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﮐـﺮدهای ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ
زﻧﻬﺎی ﺑﺪﺑﺨﺖ را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺗﻮ از اﯾﻨﺠﻬﺖ دم از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﯿﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﺼﺮ ﺿـﻌﯿﻒ اﺳـﺖ در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ اﮐﻨـﻮن در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻣـﺼﺮ ﺳـﻔﻠﯽ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﺎرد و ﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺗﻮ او را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﻤﺶ را
ﺷﻨﯿﺪهای ﺑﯽﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺮﺑﺎزان زر ﻣﯿﺪﻫﺪ و روزی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ و در ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﮐـﻨﻢ ﻃـﻮری ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﺪای ﺧﻮد آﺗﻮن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ اﺳﺖ و از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﻔﺮت دارد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻢ.
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻏﺰه ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮﻋﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻗﺪرت در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺠﺎ را ﺑﺘﻮ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗـﻮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﺰﻧﺎن ﻏﺰه را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی و آﻧﺠﺎ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﺰﻧﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺗﻮ از ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ از ﺗﻮ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮای ﻣﺼﺮی را آزاد ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرات ﭘﺎدﮔـﺎن ﻣـﺼﺮی را
ﺑﮑﻨﯽ.
آزﯾﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻮداﮔﺮ ﻃﻤﺎع ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎﻧﻪ زدن ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﺮﯾﺒﺎن را ﭼﺎک زد و ﺑﺎﻧﮓ ﺑـﺮآورد :ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ
ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﮓ دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﻮ را ﮔﺰﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯿﺰﻧﯽ؟ ﻏﺰه ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮی ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ در اﺳﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ رﺳﻮم ﺟﺎری رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﻔﺮوﺷﯿﻢ و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫـﺎن اﺳـﺮاء ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮای
ﺧﺮﯾﺪاری آﻧﻬﺎ زر دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺗﻮ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮓ ﻫﺎر او را ﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯿﺰﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪﻧﺪ؟ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ وارد ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺮ اﺛـﺮ
وورد ﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﺣﻖ داﺷﺘﯽ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓـﺮض ﮐﺮدﻧـﺪ و در ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی ﻣـﺎ ﻧﺸـﺴﺘﻨﺪ و
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ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰارع ﻣﺎ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮی را از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺎ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و روز ﺑـﺮوز آﻧﻬـﺎ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ در ازای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮی ﮐﻪ از
ﮔﻨﺪم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺒﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺼﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ اﯾﻦ روش در ﺳﻮرﯾﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب و ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮﻏﻮب و ﯾـﮏ
ﻗﻨﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺼﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ وی در آن ﺳﻬﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺤﻖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪهاﻧـﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺼﺮی زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣـﺮف ﺧـﻮد را
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮم.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم و ﮔﻔﺘﻢ آزﯾﺮو ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧـﻮد ﺣـﺼﺎرﻫﺎی ﺑﻠﻨـﺪ
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎوری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺘﻮ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻠﺰی و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺘﻮ ﺗﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻓﺰودم آزﯾﺮو ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی را در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻤﯿﺎن ﺑﯿﺎوری و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳـﻮرﯾﻪ
ﺑﻀﺮر ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهای و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮ
دوره از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن دارای ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ اﻣـﺮوز ﻓﺮﻋـﻮن ﺑﺘـﻮ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺻﻠﺤﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺴﻮد ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن از ﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ را ﮐـﻪ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮدهای ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﺗﻮ را در ﻗﺒﺎل ﻫﺎﺗﯽ ﻗﻮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮات آن ﺷﺐ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز و ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻣﻦ ﺑﺎ آزﯾﺮو راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﭼﻨـﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ وی ﻣﺜﻞ ﺳﻮداﮔﺮان ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن درﯾﺪ و ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮداد و ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن درﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﺴﺮم را از ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض از ﺧﯿﻤﻪ او ﺧﺎرج ﺷﺪم و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ دارم و ﺑـﺮاﯾﺶ ﭘﯿﻐـﺎم ﻓﺮﺳـﺘﺎدم ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﺗﺨﺖروان و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز را ﻣﺎﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم.
آزﯾﺮو ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎز ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫـﺮ روز
ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ در اردوﮔﺎه آزﯾﺮو اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ و اﻓﺴﺮان آﻣﻮرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ و اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ اﻓـﺴﺮان ارﺗـﺶ آزﯾـﺮو را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎ.
در ﺧﻮد ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ آزﯾﺮو و ﺳﻼﻃﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻗـﺪرت و اﻗﺒـﺎل آزﯾـﺮو رﺷـﮏ
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻄﯿﻊ او ﺷﻮﻧﺪ.
آزﯾﺮو ﺑﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﯿﻦ او و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺟﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺰه وﺟﻮد ﻧـﺪارد وﺿـﻊ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﻣﺰﺑﻮر را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﻏﺰه )ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺰه ﺑﻨﺎم آن ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد( وﯾﺮان ﮔﺮدد.
ﺑﻌﺪ از ﻃﺮف آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻏﺰه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺻﻮاب دﯾﺪ ﻣﺸﺎوری ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد در
ﻏﺰه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ وارد ﻏﺰه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ آزادی در
آﻧﺠﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﯾﺮو از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻏﺰه را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد و آﻧﮕﻬﯽ وﻗﺘﯽ ﺣﺼﺎر ﻏـﺰه را
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ارزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺰه از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﮕﯽ دارای ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۹۲

۱٥۹

ﻣﻦ اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﻏﺰه اﺻﻼٌ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣـﺼﺎر
ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوری ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺰه ﮐﻪ وی اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﮕﻤﺎرد.
آزﯾﺮو از اﯾﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻃﻮری ﺑﺨﺸﻢ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤـﻮد ﺑـﺪون
اﯾﻨﮑﻪ رای ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ در اردوﮔﺎه او ﻣﺎﻧﺪم و اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤـﺎران و
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺨﺼﻮص زﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس رﻧﺞ در ﯾﮏ ﺧﻮاب ﺧﻮش و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺟـﺎن ﺑـﺴﭙﺎرﻧﺪ و از
ﺷﮑﻨﺠﻪ آن زﻧﺪﮔﯽ آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ادوﯾﻪای ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدن ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﯽآزارﺗﺮ از ﺗﺮﯾﺎک ﻧﯿـﺴﺖ ﭼـﻮن
ﻓﻘﻂ ﺗﺮﯾﺎک و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آزار و رﻧﺞ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺪﯾﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﯾـﺎک ﻫﺮﮔـﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس زﻧﻬﺎ و ﺟﻮاﻧﻬﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺠﺎن ﺧﻮد ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و آﺳﻮده ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎ از ﺷﮑﻨﺠﻪ در آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در اردوﮔﺎه آزﯾﺮو ﺑﻮدم ﻋـﺪهای از
اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮی را ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪاری و آزاد ﻧﻤﻮدم.
ﯾﮏ ﺷﺐ دو ﻧﻔﺮ درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آزﯾﺮو ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ او ﻣﺠـﺮوح
ﺷﺪ .روز ﺑﻌﺪ آزﯾﺮو ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪواٌ اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻢ.
ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻫﻤﺎن روز ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف و آزﯾﺮو و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و آزﯾﺮو ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﻃﺮف ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ آن ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻏﺰه ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن از ﻟﺤﺎظ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ راﻫﺰﻧﺎن ﻏﺰه ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻧﮕﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮی را از آزﯾﺮو ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
در ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن و آزﯾﺮو ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ دوام ﭘﯿﻤﺎن آن را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ
از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮی از ﺟﻤﻠﻪ آﺗﻮن و ﻫﺰار ﺗﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎن روی اﻟﻮاح ﺧﺎک رﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ آزﯾﺮو ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﻣﻬﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺮ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻟﻮح اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻠﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺿﺮری ﺑﺰرگ ﮐﺮده و ﻣﻦ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻬﺎدم ﮔﺮﯾﺒﺎن درﯾﺪم و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ آزﯾـﺮو ﺑﺪاﻧـﺪ
ﮐﻪ از آن ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ .وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ او راﺿﯽ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﻦ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم آزﯾﺮو ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻤﻦ داد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اوﻟـﯿﻦ
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﺑﻄﺮف ﻏﺰه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﺟﻬﺖ وی و زن وی و ﻓﺮزﻧﺪش ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ آزﯾﺮو ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ ﭘﺴﺮ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻮﺳﯿﺪم وﻟـﯽ ﻫـﺮ دو
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ آن ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن و آزﯾﺮو ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﺪر ﺧﺎکرﺳﺘﯽ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ارزش ﻧﺪارد.
آزﯾﺮو از ﺑﯿﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺒﻨﺪد و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺮار ﺧﺪای ﺧﻮد آﺗﻮن آن ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺴﺖ.
وﻟﯽ دوام ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻫﺎﺗﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای آزﯾﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮد وی ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣـﺼﺮ وارد
در ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺸﺪ از ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻊ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮت ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﮐﺮت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻣـﺼﺮ
درﯾﻎ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﺰه ﮔﻨﺪم و زر و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﺰه ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
آزﯾﺮو ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﻣﺮﺧﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻐﺰه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در
ﺿﻤﻦ آزﯾﺮو ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن دﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻗﻮای ﺧﻮد در ﻏﺰه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺑﺪﻫﻨـﺪ زﯾـﺮا ﺻـﻠﺢ
ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻐﺰه رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺤﺼﺎر ﻏﺰه اﻓﺘﺎد ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﺮا آزﯾﺮو آﻧﻬﻤﻪ اﺻﺮار ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺰه را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد ﯾـﺎ ﺣـﺼﺎر
آن وﯾﺮان ﮔﺮدد.
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ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﯾﮑﯽ از دژﻫﺎی ﻣﺘﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﺷﻬﺮ از ﻃﺮف آزﯾﺮو ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮرﯾﻦ ﮐﻪ از راه درﯾـﺎ
آذوﻗﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ را روی ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪادم ﺧﻮاﺳﺘﻢ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮم وﻟﯽ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑـﻪ
دروازه ﺷﻬﺮ را ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﻃﻮری ﺑﺎران ﺗﯿﺮ و زوﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈـﻪ زﻧـﺪﮔﯽام ﻓـﺮا رﺳـﯿﺪه
اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ زﯾﺮ آن ﺳﭙﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﯾﻢ وﮔﺮﻧﻪ
ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻏﺰه ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤـﯽﺧـﻮرﯾﻢ و ﺑﻬـﯿﭻ ﻋـﺬر و ﺑﻬﺎﻧـﻪ
دروازه ﺷﻬﺮ را ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﺋﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻃﺒﯿﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ زﻧﺒﯿﻞ او را ﺑﺒﺎﻻی ﺣﺼﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ زﻧﺒﯿﻞ ﺑﺎﻻی ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻦ وارد ﺷـﻬﺮ ﺷـﺪم و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻏﺰه ﮔﻔﺖ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر از ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ دروغ و ﺣﯿﻠﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و آﻧﻮﻗﺖ داﻧﺴﺘﻢ ﭼـﺮا ﺷـﻬﺮ
ﻏﺰه ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻗﺒﺎل ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ و دﯾﮕﺮان ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ دﻟﯿﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺑﺎﻫﻮش ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و ﻧﻪ از ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﻣﺼﺮ ﺑﺮد و وﻗﺘﯽ وارد ﻧﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ و ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾـﺪه ﺧﯿﻠـﯽ
اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻣﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻢ و ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﺑـﺮﺧﻼف
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ او را ﻫﻢ ﺷﺎدﻣﺎن دﯾﺪم.
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﮐﺮت دﯾﮕﺮ از ﺳﻔﺎﯾﻦ ﻣﺼﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ آن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺮت رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ در ﻏﺰه اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺳﻘﻮط ﻣﯿﮑﺮد زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺷـﻬﺮ از راه درﯾـﺎ آذوﻗـﻪ و
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮی ﺣﺎﻣﻞ آذوﻗﻪ و اﺳﻠﺤﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﻏﺮق ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺰه ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮور ﺷﺪ و ﻓﻮری ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ آذوﻗﻪ و ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎدﮔﺎن ﻏﺰه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎی ﻏﺰه را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻮدم ﺳﻔﯿﺮی از ﻃﺮف ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و ﻣـﻦ او را در ﮐـﺸﺘﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺸﺘﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﺟﺎ دادم و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﺎزم درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪﯾﻢ و ﭼﻮن ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯿﺮﻣـﺮدی داﻧـﺸﻤﻨﺪ ﺑـﻮد در راه ﻣـﻦ از ﺻـﺤﺒﺖ او در
ﺧﺼﻮص ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻃﺎﻟﻊ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه ﻟﺬت ﺑﺮدم.
ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﻧﯿﺮوی روز اﻓﺰون ﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﻢ دارم و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻗـﺪرت
ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺪی دارد زﯾﺮا ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎﺗﯽ رو ﺑﺎﻧﺤﻄﺎط ﻣﯿﮕﺬارد و از ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ و وﺣﺸﯽ ﺑﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﻗﺪرت ﻫﺎﺗﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ و وﺣﺸﯽ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘـﺎد وﻟـﯽ در
وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻏﯿﺮ از درﯾﺎ و ﺟﺰاﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ ﺑﻬﻔﻤـﻢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻗﺒﺎﯾـﻞ
وﺣﺸﯽ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻫﺎﺗﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ درﺳﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد در ﺑﺎﺑﻞ از آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﺮﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و در
ﻋﺼﺮ ﻧﻮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻠﻞ اﻣﺮوز از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎﺗﯽ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺖ و ﺧـﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻫـﻢ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز دارای
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

۲۹۴

۱٦۱

آﻧﮕﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و او را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮده ﮐـﻪ در ﻣـﺼﺮ
ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺟﻨﮓ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰدم ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﻮازش ﻣﯿﺪاد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺧـﺪا ﯾﮑـﯽ از
دﻻﺋﻞ اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑـﺮای از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

۲۹۵

۱٦۲

فصل چهلم
سوء قصد به فرعون
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﻦ از درﺑﺎر ﻣﺼﺮ دور ﺑﻮدم ﺳﺮدرد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮ روح او ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪ .آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑـﺰرگ ﻣﻌﺒـﺪ آﺗـﻮن
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن را آرام ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﯾـﮏ ﺟـﺸﻦ
ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺟﺸﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا از ﻣﺪﺗﯽ ﭘـﯿﺶ
در ﻣﺼﺮ رﺳﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارد ﺟﺸﻦ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪم ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و زارﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﻠﻪ راﺿﯽﺗﺮ از ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ راﺿﯽﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا داﻧﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﮑﻪ داﺷﺖ و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و وﺣﺸﺖ ﮔﻨﺪم را ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮ از اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن و آزﯾﺮو ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺛـﺮ ﻋﻘـﺪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه
ﺻﻠﺢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ورود ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﺴﺐ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﮐﺮد زﯾﺮا ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﻣﯿـĤورد
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺰوﺟﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﺑﺪﻫﺪ.
دادن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮی از اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺼﺪ دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﻫـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣﺘﺤـﺪ
ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮای زوﺟﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﺷـﻌﺎﺋﺮ ﺧـﻮن ﻣﻘـﺪس
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐـﻪ
در ﺑﺎﻃﻦ از اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮ او از ﻣﺼﺮ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﻣﺘﺎﺳﻒ اﺳﺖ .زﯾـﺮا ﻓﺮﻋـﻮن ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻣﯿـﺎورد ﮐـﻪ ﺑـﺪﻓﻌﺎت
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﺠﺎ ﻣﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ او ﻫﻢ در ﺑﺎﺑـﻞ ﺑﻤﯿـﺮد
ﻣﻌﻬﺬا ﻓﺮﻋﻮن دوﺳﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻘﺪری ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﯿﺸﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
اﻣﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ زوﺟﻪ ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮد در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺧﺘـﺮ
ﺧﻮد را در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪداد و ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻓﺮﻋﻮن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻮﮐﺎﻟﺖ از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑـﻞ و
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻮزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر زن اوﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ رﺷﺪ رﺳﯿﺪ او را رواﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﻦ وارد ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺷﺪم ﻓﺮﻋﻮن از ﺳﺮدرد ﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺪ وﻟﯽ وﺻﻮل ﺧﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ آزﯾﺮو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ اﺗﺤﺎد ﺑﺎﺑﻞ و
ﻣﺼﺮ در ﻣﺰاج ﻓﺮﻋﻮن اﺛﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮد و او را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.
آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺗﺪارک ﺟﺸﻦ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺑﺎ ﺷﮑﻮه زﯾﺎد دﯾﺪ .و از ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻻغ ﻫﺎی ﻣﺨﻄﻂ )ﮔﻮرﺧﺮ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( و زراﻓﻪﻫﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻃﻮﻃﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

۲۹۶
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻃﺮف ﺳﮑﻨﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻃﻼ و ﻋﺎج و ﻗﻮﻃﯽﻫـﺎﺋﯽ از
ﭼﻮب آﺑﻨﻮس و ﭘﺮ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻣﯽ اﺷﯿﺎء ﻣﺰﺑﻮر را از ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧـﺎرج ﮐـﺮده و ﺑـﺮای ﻇـﺎﻫﺮ
ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﻮب داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺳﺒﺪﻫﺎی دردار زﯾﺒﺎ را ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺪﻫﺎ ﭘﺮ از ﻃﻼ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﺒﺪﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ آن ﻫﺪاﯾﺎ را ﺑﻮی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از وﻓﺎداری آﻧﻬﺎ و اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺪاﯾﺎ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ واﻗﻌﯽ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻔﺮاﺋﯽ از ﻃﺮف ﮐﺮت و آزﯾﺮو آﻣﺪﻧﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺮت ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻨﺎ و ﺟﺎم ﻃﻼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺸﻨﮓ ﻣﺮﺻﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﻫﺪاء ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﮐﻮزه روﻏﻦ ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﻟﺬﯾـﺬ و
ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻪ ﻧﻮع آن ﻓﻘﻂ در ﮐﺮت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد.
آزﯾﺮو ﻫﻢ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭼﻮن اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻼوه ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﺧـﻮد
ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎ را ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮد از وﺿﻊ ﻣﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻓﺮﻋﻮن )ﭼﻮن وی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮﻋﻮن دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ( ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺻﺤﺖ دارد.
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺟﺸﻦ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺎﺗﻔﺎق دﺧﺘﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻋﺎزم ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ وی رﻓﺘﻢ .در ﻣﻌﺒـﺪ ﻓﺮﻋـﻮن
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داد و آﻧﻮﻗﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻃﺒﻖ رﺳﻮم زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﻮزهای را ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮزه ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﺳﻔﯿﺮ آزﯾﺮو از ﻓﺮط اﻧﺪوه ﺗﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪه زﯾﺮا او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻮزه اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ آزﯾﺮو ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻠﯿﻪ آزﯾﺮو وارد در ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮزه ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻄﻌﻪای از ﮐﻮزه ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ در آﯾﻨﺪه وی زﻧﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن را واداﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ و ﺑﻘﺪری ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎو داروی ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮراﻧﯿﺪم ﺗﺎ از اﺿﻄﺮاﺑﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ دارو در وی اﺛﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ ﻣﯿﮕﻔـﺖ
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﺗﻮن ﺑـﺎ ﻧﯿـﺮوی ﺧـﻮد اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺰارع را ﺳﺒﺰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آب ﻧﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟـﺎری ﮐـﺮده آﻧﻬـﺎ را ﺳـﯿﺮاب
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺖ را ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮد و ﻃﻮری ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﺎ ﺗﮑـﺎن دادن دﺳـﺖ ﺧـﻮد ﻇﻠﻤـﺖ و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای آﺗﻮن ﺗﻮ ﻫﻨﮕﺎم روز ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﺎﺑﯽ و ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻘـﺪر
درﺧﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺘﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزد وﮔﺮﻧﻪ از درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷـﺪی و
ﺷﺐ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و دﯾﺪه ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ آن وﻗﺖ درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮ از روز ﺑﺮ روح ﻣﻦ ﻣﯿﺘﺎﺑﯽ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮری ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﺪای ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و از ﻓﺮط اﻟﺘﻬﺎب ﮔﺮﯾﺴﺖ و آﻧﮕﺎه دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ آواز را ﺑﺮای آﺗﻮن ﺧﻮاﻧﺪ:
)ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ – ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ – و ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ او ﻣﯿﺘﺎﺑﯽ و ﺷﺒﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
روزﻫﺎ دارای ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺴﺘﯽ(.
)ﺗﻮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺴﺮت اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﯽ – ﺟﻬﺎن در دﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ – و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ آﻓﺮﯾـﺪهای و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را اداره ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد(.
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)وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻃﻠﻮع ﻣﯿﮑﻨﯽ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد – وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻏﺮوب ﻣﯿﮑﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﻤﯿﺮد – ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﻌﯿـﺎر زﻧـﺪﮔﯽ اﻧـﺴﺎن را در دﺳـﺖ
داری -و اﻧﺴﺎن ﺟﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮ ﻗﺎدر ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮری اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ او ﺑﻮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮔﻮش ﺑﻪ ﺳﺮود او ﺑﺪﻫﻢ و ﻫﺮ ﻃﻮر ﺑﻮد او را روی ﺑﺴﺘﺮ دراز ﮐﺮدم وﻟـﯽ ﺑـﺎز
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰد.
ﻣﻦ آﻧﺸﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺜﻞ او ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم.
ﻓﺮﻋﻮن در ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺒﺎغ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻘﺪم زدن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻪای ﺑﺰرگ ﮐﻪ وﺳﻂ ﺑـﺎغ ﺑـﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪ و ﭘﺮواز ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮد.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از روز ﺑﺎﻻ آﻣﺪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮﮐﻪ ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﺗـﻮﺗﻤﺲ
اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﻮران را از روی ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻧﻪ از روی اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎء ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻘﺎش ﻣﺰﺑﻮر وﻗﺘﯽ دﯾﺪ دوﻧﻔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮﻋﻮن را دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن را ﻃﻠﺒﯿﺪ.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻘﺎش ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﺮگ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻧﻪاش ﻗﺪری ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻘﺎش ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﯿﺪ و ﺧـﻮن او
ﻟﺒﺎس ﻓﺮﻋﻮن را رﻧﮕﯿﻦ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﺒﻨﺪم آن دو ﻧﻔﺮ را دﯾﺪم.
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺣﺪس زدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﯾﺪان ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮی دو ﮔﻮش ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻮشﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ.
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﮐﺎخ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﮑﺮ ﻗﺘﻞ ﻓﺮﻋﻮن اﻓﺘﺎدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را زدﻧﺪ وﻟﯽ آن دو ﻧﻔـﺮ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ از درد
ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع ﻧﺎم آﻣﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن آن دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮﻣـﻮز ﺧـﻮد در
ﻗﺒﺎل درد ﻓﺎﻗﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻗﺘﻞ وی واﻗﻌﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
از روزی ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ در آن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺮوز اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻋﻠﻨﯽ درﺻﺪد ﻗﺘﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮآﯾﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ در ﮐﺎخﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ زﻫﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺷﺐ در ﮐﺎخ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾـﺎ ﺟﻤﺠﻤـﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺸﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ دارﻧﺪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻗﺘﻞﻫـﺎ ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ درون
ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯿﺸﺪ.
وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺷﻮد و درﺻﺪد ﻫﻼک ﮐﺮدن وی ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﺼﺮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﺷـﺮوع
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺠﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آن دو ﻧﻔﺮ را در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﻄﺎق ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻣﻮر ﻗﺘﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧـﺪ
و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻼق آن دو ﻧﻔﺮ را زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﮐﯿﻦ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺮﺑﺎن ﻣـﯽآوردﻧـﺪ و ﺧـﺪای
ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن آﺗﻮن را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ای ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت اﻋﻤﺎل ﺧـﻮد ﺧـﻮاﻫﯽ رﺳـﯿﺪ و
ﻣﻠﻌﻮن اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
آﻧﻘﺪر آن دو ﻧﻔﺮ آﺗﻮن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آﻣﺪ و دﺳﺘﻮر داد آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﺣﺘـﯽ ﮐـﺸﯿﺪن
دﻧﺪانﻫﺎ در آن اﺛﺮ ﻧﮑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺗﻮن را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ای ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ از ﺗـﻮ و ﺧـﺪای
ﻣﻠﻌﻮﻧﺖ ﺑﯿﻢ دارﯾﻢ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ آﻣﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ درد را اﺣـﺴﺎس
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ درد را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن آن دو ﻧﻔﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ
آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درد را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻮرد دﺷﻨﺎم ﻗﺮار
دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ای ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب و ﺣﻘﻪﺑﺎز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﮐﺎخ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰور آﻧﻬﺎ را از آن ﺟﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﻮری ﺑـﺎ ﺳـﺮ ﺑـﺪﯾﻮار ﺣﻤﻠـﻪور
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮدﻧﺪ.
آن روز ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻣﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدﯾﺪه ﭼﻘﺪر ﻧﻔﻮذ دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﻪ ارواح
ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﻋﻮن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ از وی ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﺸﻮد وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از آن روز دوﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ در ﺑﺎغ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧـﺪ و از او
ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﻃﻼع ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻃﺮﻓﺪاران آﺗﻮن اﻓﺰود و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺪای ﺳـﺎﺑﻖ و
ﻫﺮدو اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آزار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮوﮔﺰاری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در روز ﺟﺸﻦ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن )ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﻮد( در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﺮدم از ﻣﺸﺎﻫﺪه زراﻓﻪﻫﺎ
و اﻻغﻫﺎی ﻣﺨﻄﻂ و ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ و ﻃﻮﻃﯽﻫﺎ اﺑﺮاز ﻧﺸﺎط ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﺰاعﻫﺎﺋﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ روی داد و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﺎ )ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت( ﻣـﯽدﯾﺪﻧـﺪ
ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻫﻨﺎن آﺗﻮن ﮐﻪ وﺳﻂ ﻣﺮدم ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺪﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻔﺮای ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ ﺑـﺮﺧﻼف
ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ درﺻﺪد ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان و ﻣﯽﺗﻮان او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﻃﻮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﻧﯿﺎ وﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ آزﯾﺮو ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬـﺖ
آزﯾﺮو ﺑﺮد.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای آزﯾﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮش ارﺳﺎل داﺷﺘﻢ و آن ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻋﺪهای ﺳﺮﺑﺎزان
ﮐﻤﺎندار و ﻧﯿﺰه دار ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮرﯾﻪ و ﻧﯿﻤـﯽ
را ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻠﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ آزﯾﺮو ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺠﻨﮓ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﺷﯿﺪن آن ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎش ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻮر ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻦ در ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻏﻨﯿﺎء زورق و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﻮر ﺧـﻮد ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب ﺳﻮار زورق ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ رﺳﻢ ﻧﻬﺎدن زورق و ﺧﺪﻣﻪ ﭼﻮﺑﯽ در ﻗﺒﻮر ﻣﺘﺮوک ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮان آﻣـﻮن ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮءﻗﺼﺪ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ اﻋﻼم و اﺧﻄﺎر از ﻃﺮف آﺗﻮن ﺑـﻮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ او
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻌﻢ اﻧﺘﻘﺎم )وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮای آﺗﻮن ﻧﻪ ﺧﻮد او( در ﮐﺎم اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮه ﮐﺮد و ﺑﻨﺎم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻘﺎﯾـﺪ
ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﺪاران آﻣﻮن را ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﺮاء و ﺿﻌﻔﺎء و ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﻮران ﻏﻼظ و ﺷﺪاد ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺑﺪام ﻧﯿﻔﺘﺎدﻧﺪ.
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ﭼﻮن آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻣﻮران ﻏﻼظ و ﺷﺪاد اﻃـﻼع داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن دارای ﻃﺮﻓﺪاران و ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺪاﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﺠﺎن ﻓﻘﺮاء و ﺿﻌﻔﺎء ﻣـﯽاﻓﺘﺎدﻧـﺪ و اﺷـﺨﺺ
ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﺑﺠﺮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻣﻮن ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎری ﺷﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌـﻪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ دﺳـﺘﻪ از
ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺠـﻮش ﻣـﯽآﻣـﺪ و در دل از آﻣـﻮن ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺘﻢ او آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻮن ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑـﻪ دو ﻧﻔـﺮ از اﺷـﺮاف
ﻣﺼﺮ داد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﻣﺮﯾﺘﺎﺗﻮن را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﻦ ﺧﮑﺮ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻮان زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ آﺗﻮن ﺑﻮد و او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﺧﻠﺴﻪ ﻣﯿـﺸﺪ و در ﺣـﺎل ﺧﻠـﺴﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آﺗﻮن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣﯽﺷﻨﻮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺳﻤﻦﺧﮑﺮ را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻣﻦ دﯾﺪ ﻃﻮری از او راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﺎو داد دﯾﻬﯿﻢ ﺑـﺮ ﺳـﺮش ﻧﻬـﺎد و وی را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺳﻤﻦﺧﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺳﻢ آﻧﮑﺲﺗﺎﺗﻮن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻮت ﮐﻪ ﭘﺴﺮی از اﺷﺮاف ﻣﺼﺮ ﺑﻮد دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮت
ﺑﺮادر آﻧﮑﺲﺗﺎﺗﻮن ﺷﺪ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﯿﺮ اﺻﻄﺒﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻮی واﮔﺬار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮت ﻫﻢ ﻣﺜﻞ داﻣﺎد دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن زﯾﺒﺎ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺴﺖ ﺑﻮد و ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺮوﺳـﮏ ﺑـﺎزی ﻣﯿﮑـﺮد و
ﻫﻤﻮاره ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم دو ﺟﻮان ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻨﻘﺎد و ﺑﺪون اراده را ﺟﻬﺖ داﻣﺎدی ﺧﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺒﺎل رای او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن دو ﺟﻮان داد .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺻﻤﯿﻤﯽ آﺗﻮن
ﺑﻮدﻧﺪ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺟﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ از اﺷﺮاف درﺟﻪ اول ﻣﺼﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ اﺻـﻠﯽ
آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ دو وﺻﻠﺖ دو ﺧﺎﻧﻮاده درﺟﻪ اول و ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮد.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن دو ﺟﻮان در ﻗﺒﺎل ﻓﺮﻋﻮن اراده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف رای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو وﺻﻠﺖ آﺗﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋـﻮن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪای او آﺗـﻮن و
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻏﻼظ و ﺷﺪاد او ﻣﺮدم را در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﺴﺘﻮه آورد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﺎ ﺗﺨﺖروان از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺪواٌ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﮑﻮت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻫﻨﮓ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﮕﻮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻏـﺮق در ﺳـﮑﻮت و ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ
اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد وﺣﺸﺖزده ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮد و آﻧﻬـﺎ راه را
ﺑﺮ او ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ زر ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﺪه وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎﺗﻬﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﻌﺪ وﺣﺸﺖ ﻃﻮری ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ ﺻﺪای ﺷﻬﺮ
را ﺑﺸﻨﻮم و در ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻘﺪری ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺻﺪای رﯾﺰش آب ﻣﯿﺰان ﻣﻦ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﮕﻮش ﻧﻤﯽرﺳـﺪ و ﻓﻘـﻂ ﺻـﺪای
ﻣﯿﺰان ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ دارد وﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﻣﯽﺷﻤﺎرم.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺮده ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ اراﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺻﺪای آن ﻃﻮری ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺻﺪای رﻋﺪ ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﺮﮔﺎه آﺷﭙﺰ ﻣﻦ ﻏﺎزی را ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﺪای ﻏﺎز در آن ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻣﯿﻠﺮزاﻧﯿﺪ.
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در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و دلاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼد ﺟﻬﺎن ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ وارد آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷـﺪ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯿﮑﺮد ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﻠﺪهای ﻧﻬﺎده ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺮﻣﯽ و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺮم وﻗﺘﯽ درون ﻣﯿﻮه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد و ﯾﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﯽ و
ﺷﺎدی را زاﺋﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻇﻠﻢ و اﺟﺤﺎف ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺮور زﻣﺎن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد ﺷﺎدی و ﺳﻌﺎدت زودﺗﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.
ﻃﻮری ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻏﻢآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آرزوی ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ را ﻣﯿﮑﺮدم .ﻋﺪهای از اﺷـﺮاف ﺳـﺎﮐﻦ اﻓـﻖ ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻟﺰوم ﺷﻮﻫﺮ دادن دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﻀﻮب
ﻓﺮﻋﻮن واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ آﻧﻬﺎ از آﻣﻮن ﺑﯿﺶ از ﻓﺮﻋﻮن و آﺗﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﻣـﻦ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ و از اﻓﻖ ﺧﺎرج ﺷﻮم.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺸﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮوم و او ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪم و ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺗﻢزده و ﻣﺮده اﻓﻖ را در ﭘﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﺲ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم.
وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻂ ﺳﯿﺮ آب ﻧﯿﻞ راه ﺟﻨﻮب را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ رﺳﻮب ﺣﯿﺎب ﺑﺨﺶ آن زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار ﻣﻌـﺸﻮﻗﻊ ﺑـﯽﺗـﺎب ﺑﺎﺷـﺪ
ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻢ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ) .ﭼﻮن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی رود ﻧﯿﻞ در ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺮﯾﻘﺎ )ﮐﻮهﻫﺎی ﺣﺒﺸﻪ( و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﮐﺰی آن ﻗﺎره اﺳﺖ و در آن ﻧﻘﺎط ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎرانﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎرد ﻟﺬا ﻧﯿﻞ ﺑﺮﺧﻼف رودﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ در ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﺋﯿﺰ ﻃﻐﯿـﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آب آن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﺮود و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﻧﺴﺎن ﻏﻼم اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮده آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﺧﻮاه اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﻧﺒﺎت و ﺟﻤﺎد.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻃﺒﺲ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﺴﻘﻂاﻟﺮاس ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪم و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم .و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج
از ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ از ﻗﻔﺲ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدم و ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ آزاد ﺷﺪهام.
ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﯿﺶ از ﺳﮑﻨﻪ آن ﺷﻬﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮد را در ﻗﯿﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣـﺼﺮ ﭼـﻮن ﻓﺮﻋـﻮن را
ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺪ او را ﺑﭽﺸﻢ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ او ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﯾﮏ اﻣـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ زﯾـﺮا ﻓﮑـﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ او ﻫﺴﺘﻢ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ او را ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﻌﻬﺬا در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﻣﻄﯿﻊ اواﻣﺮ او ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪم زﯾﺮا دﯾﮕﺮان از ﯾﮏ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و
ﻣﻦ از ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﻮد.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دو روز از ﺳﻔﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ از ﺷﻬﺮ اﻓﻖ دور ﺷﺪم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ واﻗﻊ در ﺧﺎرج از آن ﺷﻬﺮ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﺮدی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او را ﺑﺰرگ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪای او و ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد.
ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﻮد ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﺨﻮار و ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﺣﺎﻣﯽ اﻏﻨﯿﺎء و زورﮔﻮ.
ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮑﺴﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ و اﯾﻦ را ﮐﻔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑـﺮای
ﭼﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﺒﺪاد و زور او ﻧﻤﯿﺮوﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮدم را آزاد ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺎزازﻧﺪ.
ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮدم را از ﺧﺮاﻓﺎت و ﺟﻬﻞ و ﺗﺮس ﻧﺠﺎت داد وﻟﯽ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺟﻬﻞ و ﺗﺮس ﻃﻮری ﺑﺮ روح ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ از
دﺳﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ.

۳۰۱

۱٦۸

اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ دارای ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﻣﺮدم زودﺗﺮ آن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺪون ﺷﮑﻞ و
ﻣﺠﺴﻤﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد وﻟﯽ ﮐﺴﯽ او را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﺛﺮ او در ﻫﻤﻪ ﺟـﺎ
ﻫﺴﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻣﺪهاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻣﻮر دﻧﯿﻮی آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آﺗﻮن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻣـﻮر
دﻧﯿﻮی ﺳﻌﺎدت ﺳﺮﻣﺪی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﻮن در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ و درون ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻧﻪ در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ در ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺟﻤﻠﻪ درون ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻘﺪر او ﺷﻌﻮر و ادراک دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ وی ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺰار
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻫﺮام ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻞ و ﻣﻮﻫﻮمﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ دوره ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬـﻞ و ﺧﺮاﻓـﻪﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻣـﺮدم را از
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﺑﯽﺷﻌﻮرﺗﺮ ﮐﺮده و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼٌ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد دارد و ﺑﺸﻤﺎره اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ و
ﻫﺮ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺸﻤﺎره اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺧﺪا ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺲ
ﺧﺪاﯾﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا آﻧﻘﺪر ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﺮ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮم ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎزد وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻢ از روح ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و دور ﮐﺮدن ﺧﺮاﻓﺎت از روح ﯾﮏ ﻣﻠﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮم ﺑﺰرگ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در آن ﻣـﺴﺎﻓﺮت ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰارع ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮب ﻧﯿﻞ ﻟﻢﯾﺰرع ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺠﺎی ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪم از آن ﺗﻠﺦ داﻧﻪ و ﮔﺰﻧـﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻠـﻒﻫـﺎی
ﻫﺮزه روﺋﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺸﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﻮد زارﻋﯿﻦ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻧﻤﯽاﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﻣﺰارع را رﻫـﺎ
ﮐﺮده راه ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰارع آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف آﻣﻮن ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﯿﺮ از ﮔﻨﺪم آﻓﺖزده
از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ روﺋﯿﺪ.
از ﺑﻌﻀﯽ از زارﻋﯿﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺬر ﻧﻤﯽاﻓﺸﺎﻧﯿﺪ و ﭼﺮا ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻨﺒﻠـﯽ ﺧـﻮد را
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﺑﺬر اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺼﺎد رﺳﯿﺪ ﻏﯿﺮ از ﮔﻨﺪم ﺗﺎشدار )ﮔﻨﺪم ﻟﮑﻪدار( ﭼﯿﺰی
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردن ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻃﺒﺦ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺮدﻧﺪ.
در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺪم ﻟﮑﻪدار ﮐﺴﯽ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در آﻧﺠﺎ وﺻﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺷﻨﯿﺪم.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻃﻔﺎل ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ از آن ﻣﺼﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮرم ﻣﯿﺸﺪ و اﻃﺒﺎء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻨـﺪم ﻟﮑـﻪدار
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﯾﮑﯽ از اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی آب ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﻓـﺮاوان اﺳـﺖ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ وﻟـﯽ
زارﻋﯿﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر از ﺧﻮردن ﮔﻨﺪم ﻟﮑﻪدار در اﻃﻔﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا وی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨـﺎه از آﻣـﻮن
ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺳﺒﺐ آن ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻦ ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎروزﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺳﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادم ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧـﻮد
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

۳۰۲
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ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺎروزﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺜـﻞ ﯾـﮏ
ﺧﻮک ﻓﺮﺑﻪ اﺳﺖ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ؟
او ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺨﺪاﺋﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺰد او ﻫﻤﻪ دارای ﺗﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن و ﯾﮏ ﭘﺎروزن ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد راﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات دارد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﻮد ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺶ آﺑﻠﻪ در ﺑﯿﺎورد و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﺑﻠﻪ دﺳﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ
ﻗﻄﺮه ﯾﺎ ﻗﺪری ﺳﯿﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ وارد ﺑﯿﺎورم وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ
و ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮏ ﭘﺎرو ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای راﻧﺪن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.
آﻧﻬﺎ ﭘﺎروﺋﯽ ﺑﻤﻦ دادﻧﺪ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺮ ﭘﺎرو را در آب ﮐﺮدم و ﺳﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﺎرو زدم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ده ﻣﺮﺗﺒـﻪ
ﭘﺎروی ﻣﻦ وارد آب ﺷﺪ و ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎرو زدن ﮐﺎری اﺳﺖ دﺷﻮار و ﺑﺰودی اﻧﺴﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻓﻘـﻂ ﮐـﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و از زدن ﭘﺎرو ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﻒ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ ﺗﺎول ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﭘﺸﺘﻢ درد ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻮری درد ﺑﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
از ﺣﺎل ﺑﺮوم.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﭘﺎرو ﺑﺮدارم وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﭘﺎروزﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗـﺎ ورود ﺑـﻪ ﻃـﺒﺲ ﺑﻤـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺧﻨﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻘﺪر در آن روز ﭘﺎرو زدم ﮐﻪ از ﺣﺎل رﻓﺘﻢ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﺎﻃﺎﻗﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و روی ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﭘﯿﻨﻪ داﺷﺖ و ﭘﺸﺘﻢ از ﭘﺎروزﻧﯽ روز ﻗﺒﻞ درد ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺎز ﭘﺸﺖ ﭘﺎرو ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭘﺎرو زدم.
در آن روز ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺎروزﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ارﺑﺎب ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺎ ﻏﻼم ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎرو
ﺑﺰﻧﯽ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﺑﺴﻘﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﺑﻄﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ راه ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎروزﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺎی ﻫﺮ ﮐﺲ را در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺎی ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﭘﺎرو ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ارﺑﺎب ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺎ
ﮐﻪ ﻏﻼم ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎرو ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری آﻧﻬﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎرو ﻣﯿﺰدم و از روز ﺳﻮم ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺎروزدن ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳـﺎن ﺷـﺪه و دﯾﮕـﺮ ﮐﻤـﺮ و
ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺸﺪت درد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ دردﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎرو زدن رﻓﻊ ﺷﺪ و ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﻟـﯽ در ﻋـﻮض ﺑـﻪ آﺳـﻮدﮔﯽ راه
ﻣﯿﺮوم و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽاﻓﺘﻢ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪام.
ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻘﺮب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ را ﻧﯿﺶ زده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮑﻨﻪ
اﻓﻖ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرو زﻧﺎن ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﭘﺎرو ﻧﻤﯽزﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﻮدم زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ دﺳﺖ از ﭘﺎرو زدن ﺑـﺮ ﺧـﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وزش ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮص آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻤﻦ ﻟـﺬت
داد زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﭼﺸﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮده ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮص آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ و ﺑﺪن را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺳﺎﺋﯿﺪم و ﻟﺒﺎس ﺧﻮب در ﺑﺮ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاخ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﺪﻣـﻪ
ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻻﻏﺮ ﺷﺪهام ﻣﺘﺎﺳﻒ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﺒﻮدم.
ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ در ﻃﺒﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ورود ﻣﺮا ﺑﺎﻃﻼع ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺪم و ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﭼﺮا ﺑﯽﺧﺒﺮ آﻣﺪهام ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐـﺮدم ﮐـﻪ ﺑـﺪون
اﻃﻼع ﻗﺪم ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارم.
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ﭘﺲ از آن زر و ﺳﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﭘﺎرو زﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ اﻧﻌﺎم ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﻮارا ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ زﯾـﺮا
آﺗﻮن ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎده را از ﻃﺮف ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻘﺮاء ﺑﯿﺶ از اﻏﻨﯿﺎء ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﺮاء ﺑـﺴﺎدﮔﯽ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺎروزﻧﺎن از ﻣﻦ زر و ﺳﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ از زر و ﺳﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ؟ وی ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎم آﺗﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن آوردی و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ دارﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻧﻬﺎ ﭘﺎرو زدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﺒـﺖ و
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و آن را ﺑـﺎ ﻣـﺲ ﺷـﻬﺮ اﻓـﻖ ﻣﺨﻠـﻮط
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻢ دارﯾﺪ ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ زودﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﻮارا و ﻏﺬای ﺧـﻮب ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ وﻟـﯽ
وﺣﺸﺖ ﺷﻤﺎ از آﺗﻮن ﺑﯿﻤﻮرد اﺳﺖ زﯾﺮا آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ وﺣﺸﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺎ از آﺗﻮن ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﯾﮏ ﺧﺪای ﻧﺎﺗﻮان وﺣﺸﺖ ﻧﺪارد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﻢ دارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ اﮔﺮ وی ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪای او را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
آﻧﻮﻗﺖ ﭘﺎروزﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آواز ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ راه ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ آواز ﺑﺨﻮاﻧﻢ وﻟﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻣﻘﺎم ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم از ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮم ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﺨﺖروان ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺨﺖروان ﻧﺸﺪم و ﭘﯿﺎده راه ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوری ﻣﺮﯾﺖ را در آن ﻣﯿﮑﺪه دﯾﺪم.
ﻣﺮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮان ﻧﺒﻮد وﻟﯽ زﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ او را دﯾﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗـﺖ او را آن اﻧـﺪازه
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪام.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﺮا دﯾﺪ دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎد و رﮐﻮع ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺸﺖ و ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ ﻣﺮا ﻟﻤـﺲ ﮐـﺮد
وﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺗﻮ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻻﻏﺮ ﺷﺪهای و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ درﺧﺸﯿﺪن ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮق ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻻﻏﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻧﺴﺎن را ﻻﻏﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﭘﯿﻪ ﺑﺪن او ذوب ﻣﯿﺸﻮد و او را ﻻﻏﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﺗﻮ دروغ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ از دروغ ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ دروغ ﻟﺬتﺑﺨـﺶ
اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺪی زﯾﺮا ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و در ﺑﻬﺎر زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪار را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻻﻏﺮ ﺷﺪم در ﻋﻮض ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﺪم ﺟﺎﻣﻪای ﻓﺎﺧﺮ در ﺑﺮ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﻃﻮق زر ﺑﮕﺮدن
آوﯾﺨﺘﻪ و روی ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زر ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و روی زر ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ از ﺷﺎدی ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺎﻧﮓ زد ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ اﻣﺮوز زﯾﺮا آﻗﺎی ﻣﻦ در اﯾﻦ روز ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻃﺎقﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﮑﺪه ﺑﺮد و روی ﻓﺮش ﺿﺨﯿﻢ و ﻧﺮم ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻏﺬﯾﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻣـﺎ
آورد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ روزی ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﺗـﻮ را ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺑـﺬر
زارﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻣﻦ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫـﺴﺘﯽ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻣﺎ را از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺠﺎت داد زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﺗﻮ را ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺮدم و آﻧﻬـﺎ ﮐﺎﺷـﺘﻨﺪ آﻣـﯽ
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ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺼﺮی در ﻏﺰه ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺪم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان از ﻃﺮف آﻣﯽ ﺑﺤﮑﻢ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪای او ﻣﺼﺎدره ﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﻮ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣـﺎ
آﻧﺮا ﺑﺰارﻋﯿﻦ داده ﺑﻮدﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻨﺪم را ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﮔﻨﺪم را از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺮدم و
اﯾﻦ ﻣﺎلاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺒﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﭘﺲ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺘﻪای و ﺧﺒﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ از ﺑﻬﺎی ﮔﻨﺪم ﮐﺎﺳﺖ و
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯿﺰدم ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد ﺗـﺎ
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﺎ داﺷﺖ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی و وارد اﻓﻖ ﺷﺪی و ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ را ﺑـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم راه ﺳﻮرﯾﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺎز ﮔﻨﺪم ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا اﻣﺴﺎل زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن زارﻋـﯿﻦ ﻣـﺼﺮی از ﮐـﺸﺖ ﮔﻨـﺪم
ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن ﻣﺰارع و ﻏﻼت را ﻣﻠﻌﻮن ﻧﻤﻮده ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻣﻌﻠﻮن ﺷﺪن ﮔﻨﺪم ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد و ﻟﮑﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی ﮔﻨﺪم دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮن ﯾﺎ ﻣﺎده دﯾﮕﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﻣﺮﯾﺪان آﻧﻬﺎ روی ﮔﻨﺪم زارﻋﯿﻦ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔـﺮ ﻣـﻦ و ﺗـﻮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را
ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺰارع آﻧﻬﺎ را ﻣﻠﻌﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺎ درد دورهای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺎ اﻧﻮاع وﺳﺎﺋﻞ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘـﯽ از ﺳـﺒﻮی
ﮐﻬﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ زر و ﺳﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﺑﺎر ﯾﮑـﺼﺪ ﺑـﺎر ﺳـﺒﻮی ﮐﻬﻨـﻪ
ﻓﺮوﺧﺘﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺒﻮی ﮐﻬﻨﻪ را از ﮐﺠﺎ آورده ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﯽ؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﯾﺪاری ﺳﺒﻮی ﮐﻬﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و در
وﻻﯾﺎت ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زورق ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ آﻧﻬـﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم و در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﭽﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﻬﺮت دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﺎﻫﯽ در آب ﺷﻮر ﻃﺮﯾﻘﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮی ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿـﺮد
ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﺒﻮی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﭽﻪ درد ﻣﯿﺨﻮرد.
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐـﻪ
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ از ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺼﺮی ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم و ﺑـﻪ
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ وﻟﯽ ﮔﻨﺪﻣﯽ را اﺑﺘﯿﺎع ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از زﻣﯿﻦ ﻧﺮوﺋﯿﺪه
ﯾﺎ روﺋﯿﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﺤﺘﺎج زر و ﺳﯿﻢ ﺷﺪی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ دارم ﺑﻔﺮوش و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎور زﯾـﺮا ﭼـﻮن ﻣـﻦ
ﺧﻮد ﻣﺰارع ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺼﺮ را دﯾﺪم ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه ﻗﺤﻄﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ و ﭼـﻮن ﺷـﻨﯿﺪهام
ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد ﮔﻨﺪم ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﮔﻨﺪمﻫﺎ را از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدان.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﻮ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ و اﮔﺮ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ در آﯾﻨﺪه ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺛﺮوت ﺗﻮ
ﺑﯿﺶ از ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﺎ را ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده از ﺗﺼﺮف ﻣﺎ ﺑﺪر آوردهاﻧـﺪ و از ﻣـﺎ زرﻧـﮓﺗـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد و آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ و ده ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ
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ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و اﯾﻦ آﻣﯽ اﺣﻤﻖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ آﺗﻮن اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ آﻧﻬﻤﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺴﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﮐـﺸﻮر
را ﺧﺎﻟﯽ از ﻏﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﯾﺖ وارد اﻃﺎق ﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻨﺪم و ﻗﺤﻄﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺼﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم.
ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﻣﺮﯾﺖ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ از اﻃﺎق رﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾـﺖ اﻃـﺎق را ﺗـﺮک ﻣﯿﮑـﺮد ﺗـﺎ ﻣـﻦ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ زن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ را دﯾﺪم و وی ﺑﻄﺮف ﻣﻦ دوﯾﺪ و دﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮی
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮا ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮی ﻃﻔﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدم.
ﻣﺮﯾﺖ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻃﻔﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﻪ و ﭼﻮن ﻣﻦ او را ﺑﺮدم و ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدم ﺗﮑﻔﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣـﻦ از
ﺑﭽﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺰودی ﺗﻬﻮت در دﮐﻪ دمﺗﻤﺴﺎح ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﻣﯿﮑﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﯾﺖ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪ
ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ و ﺑﺎزﯾﭽﻪ ای ﺟﻬﺖ ﻃﻔﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺗﻬﻮت ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺷﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪه وی ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺗﻬﻮت را ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ زﯾﺮ درﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﮐﻮﭼﻪ دوﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎد دوره ﮐـﻮدﮐﯽ ﺧـﻮد در ﻃـﺒﺲ
ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدم و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿĤوردم ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﻮت در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺑﺎزﯾﮕﻮش ﺑﻮدم.
ﺗﻬﻮت ﻃﻮری از ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻃﻔﻞ را ﮐﻨﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﻨﺸﺎﻧﯿﺪم و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎو درس ﻣﯿﺪادم.
ﺑﺰودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻬﻮت ﻃﻔﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻮش و ﻧﻘﻮش و ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﺰودی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﺴﭙﺎرد و ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮔـﺮﻓﺘﻢ ﮐـﻪ او را ﺑﯿﮑـﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪارس ﻃﺒﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﻧﺠﺒﺎء در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﯾﺖ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺗﻬﻮت ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﭘﺨﺖ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﺑﻮی ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪ و او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺼﻪ
ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
اﮔﺮ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﺲ ﻣﻐﺸﻮش ﻧﺒﻮد ﻣﻦ از آن زﻧﺪﮔﯽ آرام اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻣﯿﮑﺮدم.
وﻟﯽ وﺿﻊ ﻃﺒﺲ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و روزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮن و آﺗﻮن ﻧﺰاع ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺠﺮوح ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮن در ﻧﺰاع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾـﺎ
از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﮔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺰارع آﺗﻮن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ و زرع ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدﻋﺎ و زﻧﻬﺎ را از ﻃﺒﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷﻬﯿﺪ راه ﻣﻌﺎدن و ﻣﺰارع را ﭘﯿﺶ ﻣـﯽﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻣـﺮدم
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و رﮐﻮع ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن دﺳﺖﻫﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد و
ﺧﻮن آﺗﻮن را ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﯾﺨﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ را در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ و ﻣﺜﻞ آﺑﺠﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ.
ﻃﻮری ﻣﺮدم از ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣـﻀﺮوب
ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دم ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ

ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ و ﺷﺎخ در ﻃﺒﺲ
ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﺸﮑﻞ ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﺑﮕﺮدن ﻣﯿĤوﯾﺨﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﻟﺒـﺎس
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺎخ را ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺎخ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا از
روزی ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﺎخ ﯾﮑﯽ از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﺧﺪا و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ زﯾﻨﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮدﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﺎخ و ﮔﺎﻫﯽ دو ﺷﺎخ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﺎخ ﯾﺎ ﺷﺎخﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻧﺰاع و ﭘﯿﮑﺎر ﺳﻼﺣﯽ ﻣﺨﻮف ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺷﺎخ را ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷـﺎخ ﯾﮑـﯽ از اﺳـﻤﺎء اﻋﻈـﻢ
آﻣﻮن اﺳﺖ) .در ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ دو ﻧﻮع اﺳﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑـﺪان وﺳـﯿﻠﻪ ﺧـﺪا را
ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮی اﺳﻢ ﺧﺎص ﯾﺎ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ آن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﻃﺮف ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ
ﺑﯿﺴﺖ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺑﺪرب دﮐﺎن ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺪﻫﺎی ﭘـﺮ از ﻣﯿـﻮه و ﺳـﺒﺰی و ﻣـﺎﻫﯽ را
واژﮔﻮن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﻣﺎ ﺷﺎخ دارﯾﻢ و ﺷﮑﻢ آﺗﻮن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ...ﻣﺎ ﭘﯿﺮو آﻣﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻣﻮن ﺑﻤﺎ ﺷﺎخ داده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ دﺷﻤﻨﺎن او را ﺑﺪرﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺻـﻠﯿﺐﻫـﺎﺋﯽ از ﻓﻠـﺰ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪ آن ﻣﺜﻞ ﮐﺎرد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺷﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻀﻪ آن ﻣﺜﻞ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺻﻠﯿﺐ و ﺧﻮد دﺷﻨﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪ آن ﺑﻮد و اﯾﻦ دﺷﻨﻪﻫﺎ را زﯾﺮ ﻟﻨﮓ ﯾـﺎ
ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺪاران درﺻﺪد اذﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ دﺷﻨﻪﻫـﺎ را ﺑﯿـﺮون ﻣﯿĤوردﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺪاران
ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ) .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﻨﺠﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ ﺑﺸﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺳـﻢ از ﻣـﺼﺮ و ﮐـﺮت
ﺑﺠﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺬاﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻠﻞ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﺧﺘﻼف آﻣﻮن و آﺗﻮن و ﺷﺎخ و ﺻﻠﯿﺐ ﻃﻮری در ﻃﺒﺲ وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ از ﭘﺪر و زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺟـﺪا
ﻣﯽﺷﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪم ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻃﺒﺲ ﺷﻬﺮ آﻣﻮن اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران آﺗﻮن در آن وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﭼﻨﺪ روز اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ در ﻃـﺒﺲ دارای ﻃﺮﻓـﺪاران زﯾـﺎد
ﺑﻮﯾﮋه ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣـﯽﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺬاق اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﺎت
ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮان ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ اﻏﻨﯿـﺎء ﺑﺨـﺪای
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﯿﻦ ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر ﻃﺒﺲ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﯽ و دﺑﺎغﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻼﻣﺎن دارای ﻃﺮﻓـﺪاران ﻣﺘﻌـﺼﺐ
ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪای
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾـﻦ آﻧﻬـﺎ
ﺛﺮوت اﻏﻨﯿﺎء را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻏﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻘﻪ را وﻓﺎدارﺗﺮ از ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻣﻮات )ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﺪﯾﺪم .ﺳـﺎرﻗﯿﻦ
ﻗﺒﻮر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ دارد دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻮر اﻣﻮات را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ روی ﻗﺒﻮر و ﻇﺮوف و اﻟﺒﺴﻪ و زورقﻫﺎی اﻣﻮات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻢ آﻣﻮن را در ﻗﺒﻮر ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ ﯾﻐﻤﺎی اﺷﯿﺎء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻗﺒﻮر ﺑـﻮد و اﺷـﯿﺎء
ﺳﺒﮏ وزن را ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽآوردﻧﺪ و در اﻃﺎقﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ اﺷﯿﺎء ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﻮداﮔﺮان
را ﺑﻪ آن اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺛﻤﻦﺑﺨﺲ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﺪای ﺳـﺎﺑﻖ را ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوز ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ .و آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی وﺿﻊ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدد
و ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .و ﺿﻌﻔﺎء و ﻓﻘﺮا را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓـﺪار ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺪاران ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺐ ﻓﻘﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎم آﻣﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣـﯽآورد
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺷﺐ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎخ ﯾﺎ ﺻﻠﯿﺐ از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺮوان ﺷﺎخ و ﺻﻠﯿﺐ در ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﺨﻮد آﺑﺠﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﭼﺮاغﻫﺎی را ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ را ﺧـﺎﻣﻮش
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﮔﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﯿﮑﺎر در ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺷﺎخ و ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﻮﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺪار اﺳﺖ ﺷﺎخ را ﺑﻮی ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻـﻠﯿﺐ
دارد ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺮو ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺪهای وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از آﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫـﻢ از آﺗـﻮن .آﻧﻬـﺎ آرزو
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا از دو ﻃﺮف ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺟﺒﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﺎﻣﯿﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎخ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻮاﺧﻮاه ﺻﻠﯿﺐ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای دﮐﻪ ﺧﻮد ﻏﻼﻣﺘﯽ ﻧﻨﻤـﻮد .وی دمﺗﻤـﺴﺎح را ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺎج ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻢ از ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ.
وﻟﯽ ﺷﺎﺧﺪاران ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ او ﭘﺎﺗﻮق ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻗﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ را آﺳﻮده ﻧﻤـﯽﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬـﺎ ﺟﺮﺋـﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روز ﯾﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ وی ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﻗﻮی دارد ﮐـﻪ از ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ وی دﻓـﺎع
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ روی دﯾﻮار ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎخ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮد ﺑﻮد
ﮐﻪ آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺰ ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻗﺒﻞ از آن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ روز دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪای ﺧﻠﻮت ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮ رﻧﺠﺶ ﻧﺪارﯾﻢ و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﺎ
ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﻄﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺻـﻠﯿﺐ ﺣﯿـﺎت را از
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ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪای ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻃﺮﻓـﺪاران ﺷـﺎخ ﻗـﺮار ﺧـﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎ از ﻟﻌﻦ آﻣﻮن ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ زﯾﺮا از ﺟﻨﮓ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهاﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن از ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﺮا ﻣـﺎ را
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻣﯿﻞ دارﯾﻢ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺗﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻔﺎل ﻣﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻀﺮوب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ درب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤـﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﭘﺰﺷـﮏ
ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن و ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪای ﻣﻌﺮف ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺷﺎﺧﺪاران و ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن وﻟﻮ ﺑﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﻏﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻮب و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را روی ﭘـﺸﺖ ﺧـﻮد
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدهای وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﻤﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﻮض ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آﺑﺠﻮ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮد آزاد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺳﺎده و ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و روزی ﮐﻪ در
ﻃﺒﺲ ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران آﻣﻮن و آﺗﻮن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻮن اﯾﻦ روز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ( ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨـﺪری ﺑﯿـﺎ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺟﺮح ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﯽ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻪ روی در و دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣـﻦ ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﻣـﺴﺘﻬﺠﻦ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻘﺪری ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد او اﺣﺘﺮام داﺷﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻣﯽ ﻣـﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺪاران ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮑﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻣﯽ دارد ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﺗﻬﻮت ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن از ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﻣﻮﺗﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﯽ ﻃﻔﻞ ﺧﻮن ﻣﯿﺮﯾﺰد و ﯾﮏ دﻧﺪان او را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﯽ ﻃﻔﻞ را ﻣﯽﺷﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮنﻫﺎی ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪاش را ﺑﺰداﯾﺪ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه؟ ﺗﻬـﻮت ﮔﻔـﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮد ﻧﺴﺎج ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺎزی ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ و دﻧﺪاﻧﻢ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻃﺮﻓـﺪار آﺗـﻮن ﻫـﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺘـﮏ
ﺑﺨﻮری.
ﻣﻮﺗﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺎج ﭼﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﻣﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮب ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺑﺰودی ﻓﺮﯾﺎد ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﻧﺴﺎج از ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر و ﭘﺪر اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﻣﻮﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﻫـﻢ ﭼـﻮب
زد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﻣﻦ دﯾﺪم از ﺧﺸﻢ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺶ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎو ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﺧﻮب ﻧﯿـﺴﺖ
زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻏﻀﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺴﺨﻦ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪاد.
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﯽ از ﻏﻀﺐ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﻧﺴﺎج و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﺦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮد و ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺻـﻠﺢ
ﮐﺮد.
از آن ﺑﺒﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺎج ﺑﺎ ﻣﻮﺗﯽ و ﺗﻬﻮت دوﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺎج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻮت ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣـﻀﺮوب
و ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺗﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻮت ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺪاد ﺳﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺎج ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮑﺎخ زرﯾﻦ )ﮐﺎخ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ( آن ﺷـﻬﺮ رﻓـﺘﻢ و اﮔـﺮ ﻓﺮﻋـﻮن
دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوم از ﺑﯿﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﻗﺪم ﺑﻪ آن ﮐﺎخ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ .وﻟﯽ ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐـﻪ ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﯽاﻃﻼع ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ وارد ﮐﺎخ ﺷﻮم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ آﺗﻮن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ.
روزی ﮐﻪ وارد ﮐﺎخ ﮔﺮدﯾﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﯾﮏ ﺑﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﺮﯾﺰد ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺑﯿﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺧﻮد را زﯾﺮ
درﺧﺖﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ را دﯾﺪم.
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ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ آﺗﻮن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﻫﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣـﺮد ﻣﺜـﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ او را ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐـﻦ و اﮔـﺮ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داروﻫﺎی ﺧﻮابآور وی را ﺑﺨﻮاﺑﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اواﻣﺮ ﻋﺠﯿﺐ را ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﺮرات ﺣﯿﺮتآور ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﮕـﺮ
دﺳﺖ ﺳﺎرﻗﯿﻦ و ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮاری را ﺑﻪ ﺷﻼق ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ آﻧﻬﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻮس ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﮐـﻨﻢ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوﻧﺪ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘـﯽ از او ﻣـﯽﭘﺮﺳـﻢ ﭼـﺮا
ﻧﻤﯽﮔﺬاری ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.
اﯾﮑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﺨﺴﺖ از ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪم و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮگ او ﺑﻮدی ﺑﻔﮑـﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻤﯽدﯾﺪم.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺬت ﻗﺪرت را ادراک ﮐﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺮاﺋﺰ ﺑﺸﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه وﺟﻮد دارد آﻧﻬﺎ را آﺳﻮده ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺎهﻃﻠـﺐ ﺑـﺮای ﺗﺤـﺼﯿﻞ
ﻣﻘﺎم و ﻗﺪرت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﺑﻪ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت
ﻣﻤﮑﻦ را از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ دارای ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﺪم ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼﻓـﺎت را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدم و ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻣﻮن و آﺗﻮن ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽاﻓﺰودم و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی واﺟﺐ ﻣﻦ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
آﺗﻮن را دارای ﺷﮑﻞ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺪارد و دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ .ﻣـﻦ از آﻣـﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﮑﺮی ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺠﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
آﻣﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮف در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ درﺻـﺪد ﺑـﺮ آﯾـﻢ ﻓﺮﻋـﻮن را از
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯿﻨﺪازم و دﯾﮕﺮی را ﺑﺠﺎی او ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﻧﻪ واژﮔﻮن ﮐﺮدن ﺗﺨـﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ وی .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ دارد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد .اﯾـﻦ ﻣـﺮد
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺰه اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺼﺮ ﻓﻘـﻂ ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ دارای ﺧـﻮن
ﻓﺮﻋﻮن و از ﻧﮋاد ﺳﻼﻃﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد و ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻧﮋاد ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ در ﻓﮑﺮ آﺗﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫـﺴﺘﻢ
و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن از روی ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﻔﺮﺗﯽﺗـﯽ ﻣﻠﮑـﻪ ﻣـﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷـﻢ و واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮم .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم ﺟﻠﻮس ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را در ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺮان ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ و ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﮔﺮ آن ﻣﺮد اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را در ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﺮت اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﻮد روزی ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺷﺪ
او را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻓﻘﺮا را در ﺑﺮ دارد و ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻗﻮش ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
آﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﯿﺰ و ﮔﻮد اﻓﺘﺎده زﯾﺮا اﺑﺮواﻧﯽ ﭘﻬﻦ و اﻧﺒﻮه داﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳـﺮار
دﯾﮕﺮی را در روح او ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ وی در ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﮐﻨﺪ ﻣﻦ او را از آﺳﻤﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﺨﺎک ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻦ از آﻣﯽ وداع ﮐﺮدم و ﺑﺎز ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت زن ﺟﻮان او ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑـﺮای وی
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺗﻮﮐﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭼﻨﺪ روز آن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ
در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ را از اﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در ﮐﺎخ زرﯾـﻦ
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ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ .زﯾﺮا ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ اﮔﺮ در اﻓﻖ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﺎ وی
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﺎردار ﺷﻮد و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺰاﯾﺪ.
ﻣﻦ وارد اﻃﺎق او ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪهام ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺪری زﺑﺎن ﻣﺼﺮی را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪای ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﻢ زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻟﺒﺎس در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ؟
و ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﻓﺮﻋﻮن از ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻨﻤﻮد .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دوﺷﯿﺰه ﻧﺒﺎﺷﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪهام در ﻣﺼﺮ زﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮاب داد ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﭼﻨﺪ زن ﺷﻨﯿﺪم و آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ زن ﻣﺼﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯿـﻞ دارد ﺗﻔـﺮﯾﺢ
ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﻧﺒﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘـﯽ
ﻧﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط زود ﺑﺎﻃﻼع دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﺮ ﺷـﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢ ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از
ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ دارای ﯾﮏ ﻋﺪه ﺧﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ روز و ﺷﺐ اﻃﺮاف وی ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺎﺷـﺮان او را ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ و
ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار او ﺑﮑﺎخ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﺮدﻫﺎ آﻣﯿﺰش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﺬا ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی آﻣﯿﺰش ﮐﻨﯽ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺘﻮم ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮ ﭼﻮن ﺑﯿﻦ ﻣـﻦ و او ﮐـﻮزه ﺷﮑـﺴﺘﻪ
ﺷﺪه دوﺷﯿﺰه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه و ﮐﺴﺎﻟﺖآور اﺳﺖ و او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در اﻓﻖ ﺑﻮدم از زﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ و ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﯽ و
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯽ؟ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻪ وﻟﯽ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺪن ﺧﻮد دارای ﯾﮏ ﺧﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺗﻮ از ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﺮا ﻧﺒﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪﯾﺪن ﺧﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮی و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﺎل را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻘـﺪری
در ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﺎرت داری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد اﯾﻨﮏ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻤﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از آن ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ در اﻃﺎق ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﯾﮏ زن ﺟﻮان وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺮدی را ﻓﺮﯾﻔﺘـﻪ ﺧـﻮد ﮐﻨـﺪ
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﻣﯿﺰان )ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ او را ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﻪ اول ﺑﮕﺮﯾﺰد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﺣـﺘﻢ واﻗﻌـﻪای اﺗﻔـﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن و دوﺷﯿﺰه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎوردهام و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ از اﻃﺎﻗﺶ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و از ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺮار ﮐﺮدم.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻮای ﻃﺒﺲ ﮔﺮم ﺷﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻬﺮ اﻓـﻖ
ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﺳﺮدرد او ﺷﺪت ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوای ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﭘﯿﻐﺎم داده ﮐﻪ ﺳﺮدردش ﺷﺪت ﻧﻤﻮده و ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن دروﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﺪروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﺎزم اﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮم.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﻏﻠﻪ را در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮدم ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر ﯾﮏ ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﻣﻦ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﻘﺪاری از ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ آﯾﻨـﺪه ،ﻣﻮﺟـﻮدی ﺗﻤـﺎم
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮاء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﮔﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺎز ﺗﻮ دارای ﻣﻘﺪاری ﮔﻨـﺪم ﻫـﺴﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﻮادث وﺧﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺪور ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨـﻪ و ﺧـﺎﻟﯽ را ﺑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ
ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪور ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺻﺪور ﮔﻨﺪم را ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺎز در
ﻣﺼﺮ ﮐﺴﯽ درﺻﺪد ﺻﺪور ﮔﻨﺪم ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد زﯾﺮا در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮ ﮔﻨﺪم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ آن را اﺑﺘﯿﺎع ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺴﻮرﯾﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺻﺪور ﺳﺒﻮی ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده ﻣﺎ را از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗـﻮان اﯾـﻦ
ﻗﺪﻏﻦ را ﺷﮑﺴﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﺒﻮﻫﺎ را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان ﺳﺒﻮی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ ﺣﻤـﻞ
ﮐﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﺒﻮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم از ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧـﻮد
ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺒﺮم زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﮔﺮدم و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮدن ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدی ﺑﺎز ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮی.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺻﺤﺮاﺋﯽ را از ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎوری و در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻗﻮت ﺑﮑﺎری و ﻫـﺮ روز ﺑـĤن آب
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮔﯿﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﻮا و آﻓﺘﺎب و ﺑﻮی ﺻﺤﺮا دارد؟
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺷﻮد زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﻧﻬﺎی درﺑﺎر را ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯽ و آﻧﻬـﺎ
داﺋﻢ ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و آﻧﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ زﯾﺎد وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم و ﺷﺎن ﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﺎ زﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮد را آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از ﮐﻨﺎر ﺗﻮ دور ﻣﯽﺷﻮم ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻨﻪای
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺘﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارم و ﺑﯿﻦ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﮐﻨـﺎر او ﺧـﻮد را ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﺰد زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺰودی ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدم و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮم.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوی از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدم ﺣﺮﻓﯽ دروغ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورم.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ دروﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪهای از ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ
او را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در روز ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﺮک ﮐﻨﯽ و ﻟﺬا در اﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮوم و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﺗﻬﻮت ﺑﺴﻌﺎدت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣـﻦ از ﺟﻨـﮓ ﺧـﺪای
ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ و دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺮﯾﺖ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری وﻟﯽ ﺗـﻮ
در ﻣﻮﻗﻊ ادای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﮑﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ را ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺴﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و آب ﻧﯿﻞ را ﺧﻮرد ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ در ﻃﺒﺲ
ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺟﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻮ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﻢ ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﻣﯿـﻮه ﺧـﺸﮑﯿﺪه
ﭼﺮوک ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺎﻧﺪازی وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻦ از
ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪی و ﺳﻌﺎدت و راﺣﺘﯽ ﺧﻮد را در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺪای ﯾﮏ ﻫﻮس ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﻤﻮدی.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ وﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آب ﻧﯿﻞ وﻗﺘﯽ در ﮐﺎم ﻣﻦ ﮔﻮارا اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗـﻮ ﺑﺎﺷـﻢ .ﺗـﻮ
ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪی ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺮف ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺼﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﻤـﻮدهام.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪه دوﺳﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﻬﺎ و ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
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ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺑﯿﻮﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و روزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮم ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗـﻮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم .ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑـﺮای زﻧـﺪﮔﯽ ﯾـﮏ ﻧﻮاﺧـﺖ و
ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات اﺳﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ،ﻣﺮد اﯾﻨﻄﻮر از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮﯾﻦ اﻏﺬﯾﻪ را
ﺗﻨﺎول ﮐﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬاﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮرد وﻟﻮ ﺑﺪﺗﺮ از ﻏﺬای روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ از ﻏـﺬای ﻣﺘـﺸﺎﺑﻪ ﺳـﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ آن زن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﺑﻪ و ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻬﺬا اﮔﺮ ﯾﮏ راز
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽآﻣﺪم ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ راز ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾـﻦ ﺟـﺎ
ﺑﺮوم و ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺗﻮ از اﯾﻦ راز واﻗﻒ ﺷﻮی زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ راز ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم رازش ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺖ از اﻓﺸﺎی آن ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ راز را از درون ﺧـﻮد
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻦ از او و ﺗﻬﻮت وداع ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ راه اﻓﻖ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف زدم در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم واﻗﻌﻪای ﻣﻬﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ از ﺧﺎﻃﺮات دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎﻗﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻃﺮات را ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ
ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و دوم

ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺤﺘﺎج درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﮔﺮدﻧﺶ از ﺑﺎرﯾﮑﯽ دراز ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وزن دﯾﻬﯿﻢ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿـﺎ و ﻣـﺼﺮ ﺳـﻔﻠﯽ را
روی ﺳﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮ را ﻓﺮود ﻣﯽآورد.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ رانﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪری ورم ﮐﺮده روی ران ﺗﺎولﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﭻ ﭘﺎﻫﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﺪه و اﻃﺮاف ﭼﺸﻢﻫـﺎی او ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﯿﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻃﻮری در ﻓﮑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت اﺷﺨﺎص را ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺮدرد ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺪون ﮐﻼه و ﭼﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺰﯾﺪ ﺳﺮدرد ﻣﯿـﺸﺪ و وﻗﺘـﯽ ﻣـﻦ او را ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻣﯿﮑـﺮدم
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را از اﺷﻌﻪ او ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ اﺷﻌﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ﻃﻮری اذﯾﺘﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن دﭼﺎر ﻫﺬﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻨﻈﺮش ﻣﯽرﺳـﯿﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮاﺣﻢ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﯾﮕﺮان اﻋﻄﺎء ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ او را روی ﺑﺴﺘﺮ دراز ﻣﯿﮑﺮدم و ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑـﺎ آب ﺳـﺮد روی ﭘﯿـﺸﺎﻧﯿﺶ ﻣﯿﮕﺬاﺷـﺘﻢ و داروﻫـﺎی ﻣـﺴﮑﻦ ﺑـﻮی
ﻣﯿﺨﻮراﻧﺪم از ﺑﺮق ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮد ﻃﻮری ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺛﺮ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮدی ﺑﯿﻤﺎر و ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮد در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﻦ وی را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و آرزوﻣﻨﺪ ﺑﻮدم
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ او ﻣﺎﯾﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن در آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺪﯾـﺪم دروغ ﺑـﻮد؟ اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻮفﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎن اداره ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿـﺮوی
ﻣﻬﯿﺐ ﻣﻮذی دﻧﯿﺎ را اداره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی دﯾﻮاﻧﻪ و ﻣﻮذی ﺟﻬﺎن را اداره ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ آﻧﭽـﻪ
ﺑﻤﻦ اﻟﻬﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﻓﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﻣﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻤﻦ اﻟﻬـﺎم ﻣﯿﮕﺮدﯾـﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﺑﺮ اﺛﺮ اﻟﻬﺎﻣﺎت آﺗﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﭘﯽ ﺑﺒﺮم و ﻣﺜﻼٌ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺨﺸﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗـﻮ از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻮدی ﮐـﻪ ﻧـﻮر
ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺗﻮن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﯿﺪ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ درد او را آزار ﻣﯿﺪاد و ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ در ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺠﺮوح ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از رﻧـﺞ او ﺑﮑﺎﻫﻨـﺪ
ﺣﯿﻮان را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ رﻧـﺞ او را ﻗﻄـﻊ ﮐﻨـﺪ ﻣـﻦ از ﻣـﺮگ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺨﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم و
ﻫﻨﻮز آﺗﻮن ﻣﺼﺮ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪت آﻓﺘﺎب و ﺧﻨﮑﯽ ﻫﻮا و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮐـﻪ اﮔـﺮ
آزادی داﺷﺘﻢ او را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ درد او را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺠﺎز
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺮد ﺗﺒﻪ ﮐﺎر را ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨـﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻬﺮ دو رﻓﯿﻖ و دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺨﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘـﺎد
ﺑﻪ آﺗﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎﯾﻞ او ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ.
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در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ را زاﺋﯿﺪ و از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻃﻮری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿـﺮد زﯾـﺮا
ﻓﺮﻋﻮن را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻌﻤﺪ دارد ﮐﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺰاﯾﺪ.
اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ از ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎردار ﮔﺮدﯾﺪ آن ﻓﺮزﻧﺪ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﻮد زﯾـﺮا
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺬر ﺧﺎرﺟﯽ او را ﺑﺎردار ﻧﻤﺎﯾﺪ .و او ﻃﻮری ﮔﺴﺘﺎخ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﻤﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮد آﻧﺰن ﺑﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﯾﺒـﺎﺋﯽ ﺧـﻮﯾﺶ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺤﺎرم ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻓﺮﻋﻮن دور ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد از زﯾﺒﺎﺋﯽاش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﻮن ﺧﻮن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻋﺮوﻗﺶ ﺟﺮﯾـﺎن ﻧﺪاﺷـﺖ
)ﭼﻮن وی دﺧﺘﺮ آﻣﯽ ﺑﻮد( اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪاد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زﻧﯽ ﺑﻮد ﻋﻔﯿﻒ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻫﻮاﺧﻮاه او ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻮی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وی ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﺷﻮﻫﺮش ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪاد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص اﻧﺤﺮاف ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺎل ﺷﻮم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ و
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﺟﺎل درﺑـﺎری ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻟﯿﺒـﯽ و
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻫﻢ ﺑﺎﻃﺎق ﺧﻮد راه ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏـﺮاق ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ و
زﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺎن را ﺑﺪﻧﺎمﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن از ﺳﺒﮏﺳﺮیﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت زن ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻏﯿﺮ از ﻧﺎن و آب ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺨﻮرد و ﻧﻤﯽآﺷﺎﻣﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﺴﺎک در ﻏـﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾـﺬ ﺧـﻮد را
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﺮاب و آﺑﺠﻮ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪ.
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﯿﺪ و آزﯾﺮو در اﻟﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻣـﻦ ﻣﯿـﻞ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺪه راﻫﺰن ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻏﺰه و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺴﺮان ﻣﺼﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ
ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﯾﮏ ﺧﻄﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺘﻦ و روح ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣـﺎﻧﻊ از ورود
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﺎروانﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ و اﯾﻦ اﻋﻤـﺎل ﺧـﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﺎﺗﺒـﺎع
ﺳﻮرﯾﻪ ﺿﺮر ﻣﯿﺰﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻨﺎن ﺻﺒﺮ را از دﺳﺖ داده ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﻣﺎ ﭼـﻮن ﺧﻮاﻫـﺎن ﺻـﻠﺢ ﻫـﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﻣﻌﻬﺬا ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺣﺪی دارد و وﻗﺘﯽ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳـﻮرﯾﻪ
را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻔﺮوﺷﺪ از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮ در ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺪم ﻣـﺼﺮ
ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽرﻓﺖ آﻧﻘﺪر ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮی در ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﺼﺮ رﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﮕﻔﺖ :آﻗﺎی ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨـﺎم ﺧـﻮد
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﻮا را ﻣﯿﺒﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ وزش ﻧﺴﯿﻢ از ﮐﺪام ﻃﺮف ﺑﻮی ﻃﻌﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺴﯿﻢ ﻣـﺼﺮ را ﺑﻮﺋﯿـﺪ
اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای او ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻗﺎی ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺳﻮدی ﻧﺒﺮده
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﺑﻞ زر ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﻮی را اﺳـﺘﺨﺪام ﮐﻨـﺪ و اراﺑـﻪﻫـﺎی
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﺎزد ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
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آﻗﺎی ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺮ ﻗﻮی و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻗﻮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮان از اﺗﺤﺎد آﻧﻬـﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳـﻨﺪ و ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻮدی ﺑﺮای ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ دوش ﺑﺎﺑﻞ اﺳـﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ آن ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ آزﯾﺮو و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻫﺎﺗﯽ وی واﮔﺬاﺷـﺖ ﻣﺒﻬـﻮت
ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺼﺮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و ﺳﻌﺎدت ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﻠﺘﺶ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮا از ﻣﺼﺮ اﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﻦ اﯾـﻦ ﺟـﺎ
ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺮدم زﯾﺮا ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑـﻞ از ﺟﻨﺒـﻪ
ﺣﺮف ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻞ در آﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ و ﺿﻐﯿﻒ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد.
ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮای زن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد )دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن( ﺑﺎزﯾﭽﻪ و ﺗﺨﻢﻣـﺮغ رﻧـﮓ ﮐـﺮده ﻣﯿﻔﺮﺳـﺘﺎد از
ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐـﻪ در ﻋـﺮوق ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﺼﺮی ﺧﻮن ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ) .ﺣﯿﺮت ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای زن ﺳﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮد
ﺗﺨﻢﻣﺮغ رﻧﮓ ﮐﺮده ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎن ﻧﺒﻮد و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﺮغ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧـﻪ ﻣـﺮغ را دﯾـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرت ﻫﺎﺗﯽ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﻋﺪهای از ﻧﺠﺒﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ دوﺳـﺘﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺼﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺧﻼق و آداب ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از اﻧﻀﺒﺎط و
ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ درسﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺧﻮش اﺧﻼق و دارای ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮﺟﺎل درﺑﺎری دادﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرد از ﻓﻠـﺰ ﺟﺪﯾـﺪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﻮت داﻣﺎد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮت از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ زﯾﺮا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرد
ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎردﻫﺎی ﻣﺼﺮی را دو ﻧﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﯾﮏ ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ آورده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺗﻮت ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ و ﺑﺮﻧـﺪه
ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺜﻞ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ زر و ﺳﯿﻢ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮت ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﯿﻞ دارد ﮐﻪ آن ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ را در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد
زﯾﺮا ﺗﻮت ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ زود ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻗﻮی دارای ﭼﺸﻢﻫﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ ﺳﺒﺎع درﺧﺸﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد زﻧﻬﺎی اﻓﻖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا
زﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و رﺟﺎل درﺑﺎر ﻣﺼﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن در ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﮑﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ وﺣﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣـﺎ
رﺷﮏ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻫﺎت را ﺟﻌﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ﻏـﺬای ﻣـﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم و ﺧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﺬﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮی را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺮدﻣـﯽ آرام و ﺻـﻠﺢ دوﺳـﺖ ﻫـﺴﺘﯿﻢ و از
ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮت دارﯾﻢ و در ازای ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ دادهاﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺻـﻨﻌﺖ
ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و
دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮر اراﺑﻪﻫﺎی زرﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎ در ﻗﺒﻞ اراﺑﻪﻫﺎی ﺷـﻤﺎ ﺳـﻨﮕﯿﻦ و
ﮐﻨﺪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻤﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی وﺣﺸﺖآور زدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﺣﺮﻓﻬﺎی آﻧﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و اﮔـﺮ اﯾـﻦ
اﺷﺨﺎص ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﻫـﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﮑـﺸﻮر ﺧـﻮد
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ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ از اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺎ زدﻧﺪ رﻧﺠﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در ﺻﺪد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﺋﯿﻢ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻓﺮط ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻤﺎ اﻓﺘﺮاء زدﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﻔﻮس ﮐﺸﻮر ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳـﺖ و ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣـﺎ ﻋﻼﻗـﻪ دارد ﮐـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﺖ او اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﯽ ﻓﻀﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ و زرع ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ دام ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ و در ﺧـﻮد ﮐـﺸﻮر ﻣـﺎ اﯾـﻦ
اراﺿﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و در ﻋﻮض در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اراﺿﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ زﯾﺒﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺳﮑﻨﻪ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ و در
آﻧﺠﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارد و از اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻇﻠﻢ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮدم در ﻓﺸﺎر ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺘﻢ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﻣـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻣـﺎ وارد
ﻣﺘﯿﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﺗﺢ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ وارد ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨـﺪه ﻣﻠـﺖ ﻣﺰﺑـﻮر از ﻇﻠـﻢ زﻣﺎﻣـﺪاران
ﺑﯿﺮﺣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﺮوز ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و زرع و ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﯿﺪن دام دارﯾﻢ و ﻟﺬا ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿـﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ وارد
اراﺿﯽ دﯾﮕﺮان ﺷﻮﯾﻢ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﺻﻠﺢﺟﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮاب را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻃﻮری آﺛﺎر ﺻﺪاﻗﺖ از اﻇﻬﺎرات آﻧﻬﺎ اﺣـﺴﺎس ﻣﯿـﺸﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﺠﺬوب ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﺑﺰودی ﺗﻤﺎم رﺟﺎل درﺑﺎر ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻪ ﺟﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن
را ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﺎور ﮐﻨﻢ و از ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﺼﺮ راﺿﯽ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ
ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼع ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻀﺮر ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ وﺿﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ از اﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺣﺎل ﻋﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و از دﮐﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎدی ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ اﺷـﺮاف ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﺳـﺮور ﻣﻨﻌﻘـﺪ
ﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﻮﮐﺮﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن در ﺷﺎدی ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ آن ﻋﯿﺶ و ﺷﺎدی ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺮورو ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑĤﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺎﯾﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اوﻗﺎت را ﺑﺨﻮﺷﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﭼﺮا از ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺷـﺪ و دﯾﮕـﺮ آوازی
ﺑﮕﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﻣﺮدم در وﺳﻂ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﯿﻪای وﺧﯿﻢ در ﭘـﯿﺶ دارﻧـﺪ و از ﺑـﯿﻢ آﯾﻨـﺪه
ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻧﮕﺮان دﭼﺎر ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﮕﺎر ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻮﺟـﻮد ﻧﯿﺎورﻧـﺪ
زﻣﺎن از ﻻی اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﻨﺮی را ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﻧﯿﺘﺠﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺮدم ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر در ﻣﯽآﻣﺪ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﻃﻮری ﺳﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ و ﻧﻘﻄـﻪ را
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻋﻮن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻗﯿﺎﻓﻪ و اﻧﺪاﻣﺶ ﺑﺸﮑﻠﯽ در ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺪﯾـﺪ
ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯿﺸﺪ.
ﯾﮑﺮوز ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد و ﺗﻮ را از ﺧﺎک ﺑﺮداﺷﺖ و دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد
و ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ او را ﻃﻮری ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎ وی دﺷﻤﻨﯽ داری؟
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ و از ﻫﻨﺮ اﻃﻼع ﻧﺪاری و در ﺧﺼﻮص ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻧﮑﻦ.
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ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻦ ﻧﺪارد.
ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺣﺎل دﺷـﻤﻨﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮی
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ در ﺣﺎل دوﺳﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﯾﺠﺎد آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و آﻧﭽﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻢ ﻫﻨﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورم ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﻤﯿﺮد و آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻨﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﺻﻮرت و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وی ﭼﻮن از ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﺮاب ﻧﻮﺷـﯿﺪه دارای
ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺣﺮﻓﻬﺎ را از روی ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺮاب ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻟﺬا از ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم وﻧﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم.
ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ آﻣﺪ و آب ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ رﺳﯿﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺼﺮ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎی وﺣﺸﺖآور رﺳﯿﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آزﯾﺮو دروازه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺮوی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺸﻮد و اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﺳـﺒﮏ ارﺗـﺶ ﻫـﺎﺗﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه ﺗﻤﺎم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را وﯾﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ وﺻﻮل اﯾﻦ اﺧﺒﺎر وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻣﯽ از ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻪ اﻓﻖ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺧـﺼﻮص اﯾـﻦ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﺎ
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻨﯿﺪن اﻇﻬﺎرات آن دو ﻧﻔﺮ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮرد او
را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ای اﺧﻨﺎﺗﻮن اﻣﺴﺎل ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺮاج ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ
ﻃﻮری ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺎدﯾﻪ ﺧﺮاج را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺎﻟﯽ اﺳـﺖ و ﻧﻤﯿﺘـﻮان از اﯾـﻦ اﻧﺒﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮای
ﺳﺪﺟﻮع ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺮدم از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﯾﺸﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻠﺦ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺪهای
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد زﯾﺮا ﻏﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻘﺪری ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر از ﻣﯿﺰان ﺟﯿـﺮه اﻫـﺎﻟﯽ ﺑﮑـﺎﻫﯿﻢ ﺑـﺎز
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮداﮔﺮان دارای ﻏﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﺪری ﮔﺮان ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از
آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﮑﻨﻪ ﻗﺮاء و ﻣﺰارع از ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮﻫﺎ رو ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﺻﺤﺮا ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻫﻤـﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﯾﻦ آﻣﻮن ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﻣـﻦ ﺑﺘـﻮ ای ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت آﻣﻮن را ﺑﺮﮔﺮدان و او را ﺧﺪای ﻣﺼﺮ ﺑﺪان ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﻣﺮدم از وﺣﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و زارﻋﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در اراﺿﯽ آﻣﻮن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ در اراﺿﯽ ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺸﺎورزان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐـﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﻮری ﺑﺎ آﻣﻮن آﺷﺘﯽ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺨﻮف از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم از ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣـﺮد و ﻣـﻦ ﻫـﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ او ﺻـﻠﺢ ﮐـﺮده و
آزﯾﺮو ﻫﻢ از ﺑﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺮوﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺪر ﺷﻤﺎره رﯾﮓﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻤﺎره اراﺑﻪﻫﺎی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﺪازه ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﻤﻠﻪای ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺻـﺤﺮای ﻓﯿﻤـﺎﺑﯿﻦ ﺳـﻮرﯾﻪ و ﻣـﺼﺮ
ﺳﺒﻮﻫﺎی آب ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺮا ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺒﻮﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﻫﻢ از ﻣﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺒﻮی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻘﺪری ﺟﺴﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ وﮔﺮﭼﻪ در آﻧﺠﺎ زﯾـﺎد ﺧﺮاﺑـﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺮت دادم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﻋﻠﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰم و
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ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ای ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻨﻮز وﻗﺖ از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺘﻮان ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ و آزﯾﺮو را ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ای اﺧﻨﺎﺗﻮن اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺼﺪا در آورﻧﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ وارد ﻗﺸﻮن ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﺑﺪه
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرد و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮوع ﺑﺠﻨﮓ ﮐﻨـﯽ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮی ﻫﻢ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕـﺮ
ﻫﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺠﻨﮓ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ آﻣﻮن و آﺗﻮن و ﻗﺤﻄﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻣﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ﻗﺪری ﻣﺮدد ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ای ﻓﺮﻋﻮن اﻇﻬﺎرات ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻗﺒـﻮل ﻧﮑـﻦ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ را دارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮ را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺼﺮ ﺑﺮﮐﻨـﺎر
ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﻮری ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن آﺷﺘﯽ ﮐﻦ و زﻣﯿﻦﻫﺎی آﻧﺎن را ﭘﺲ ﺑﺪه و ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ آزﯾﺮو و ﻫـﺎﺗﯽ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ واﮔﺬار ﻧﻨﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺗﺠﺮﺑـﻪ آﻣﻮﺧﺘـﻪ را
ﮐﻪ از ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺻﻮل ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ را در ﭘﺎﭘﯿﺮوسﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﺎ ﮐـﻪ
ﺑﺪاﻧﯽ وی درﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻣﯿﺰدم ﺗﻮ آﻣﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ دروﻏﮕﻮ و ﻣﺤﯿـﻞ
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻣﺬﮐﺮه ﮐﺮده ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ وﻋـﺪه دادهای ﮐـﻪ
ﻓﺮﻋﻮن را واداری ﮐﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﻣﻮن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻧﺪارم و ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ او ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد او را از ﺑﺮودت ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻣﺮد )اﺷﺎره ﺑﻤﻦ( در ﻫﻤﺎن ﺻﺤﺮا آن ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﭘﻮش وی ﮐﺮدم و ﻫﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ
ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﺮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ؟ آن دو ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮای ﻓـﺮدا
ﻣﺮدم را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم و ﺣﺘﯽ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﺮدا ﻣـﻦ
ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻼع او ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل راه رﻓﺘﻦ در ﮐﺎخ ﺑﻮد و ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺮف ﻧﺰد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺒـﺎدا
ﺣﺎل او ﮐﺴﺐ ﺷﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ وی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻـﻮرﺗﺶ از ﻫﯿﺠـﺎن
ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺧـﺼﻢ
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و اﮐﻨﻮن ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه )ﺧﺎک
ﻣﺼﺮ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﺪای ﺧﻮد را درﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪم و او را ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﻧﺪﯾﺪم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و
آﺗﺶ او در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮐـﺮدن
آﻣﻮن ﺧﺪای دروﻏﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺪاﯾﺎن
ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺼﺮ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ آﺗﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﻮن ﺑĤﺳـﻮدﮔﯽ در
ﻣﺼﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺧـﺎک
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ﺳﯿﺎه را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ از اﻣﺮوز ﺑﺒﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺪا در ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن آﺗﻮن اﺳﺖ
و ﻏﯿﺮ از روﺷﻨﺎﺋﯽ آﺗﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ.
ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد از ﺑﯿﻢ ﺑﻠﺮزه در آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ را ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﻧﮓ زد :ای ﻣﻠﺖ ﻣـﺼﺮ ...ای ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮا دوﺳـﺖ
ﻣﯿﺪارﯾﺪ ...در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ....از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ...ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺮابﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﮑﻮﺑﯿـﺪ و
ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮی آب ﯾﺎ روﻏﻦ ﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺎﺻﺐ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻫﯿﭻ
ﻣﻌﺒﺪ و ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺎﺻﺐ ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﻧﺒﺶ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻣﺠـﺴﻤﻪﻫـﺎی
آﻧﺎن را درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ از ﺳﺘﻢ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی و ﺧﺸﻢ و ﻃﻤﻊ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ای اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎء ﮔﺮز
و ﺗﺨﻤﺎق ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز و ﻧﻘﺎش ﻗﻠﻢﺣﺠﺎری و ﻗﻠﻢﻣﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﻗﻮچ ﺳﺮ ﺑﺮدارﯾﺪ...
و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﮏ و ﭼﮑﺶ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و دﯾﻠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ای ﮐﺸﺎورزان داسﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺗﯿـﺰ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاه
ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮاء ﻣﺼﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺛﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳـﺎل در اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮر
ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﺮده زاد و وﻟﺪ ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪازادﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﭘﺮﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐـﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺿﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎوات ﺑـﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺪوم ﻧﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺎﺻﺐ و ﻃﻤﺎع ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ای ﻣﻠـﺖ
ﻣﺼﺮ از اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ارﺑﺎب اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﻼم ﻧﻪ ﮐﺴﯽ آﻗﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﮐﺮ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧـﺪارد دﯾﮕـﺮی را ﻣﺠﺒـﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ وی زراﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد دﯾﮕﺮی را وادارد ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن او ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود و ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺼﺮ در ﻗﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﻮن ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ...
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮓ زد ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم از دﻫﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻘﺪری ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮری ﺑـﺎ ﺣـﺮارت و ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ
ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﮐﻪ در ﻣﺮدم اﺛﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪای او ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﺪای او اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺻـﺎدر
ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﯿﺸﺪ و در ارواح ﻣﺎ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن اﯾﻨﮏ ﺗﻮ دﯾﻬﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را از ﺳﺮ ﺑﺮدار و ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑـﺸﮑﻦ و دور ﺑﯿﻨـﺪاز
زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮاب داد آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬـﺎن در روح اﻓـﺮاد
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ آب دﻫﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﻤﺎﯾﻢ.
آﻧﮕﺎه آﻣﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮود وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎزوی وی را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻣﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ آب دﻫﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﯽ و ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﺮف را
ﺑﺮ زﺑﺎن آوردی .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ؟
آﻣﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﻢ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ درﯾﺪ وﻟﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم ﮐﻪ ﯾـﮏ
ﻗﺸﻮن ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻋﻮن ادا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻘـﺪری ﻋﺠﯿـﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺤﺮف دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ در ﻣﺼﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾـﮏ ﺧـﺪا
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ او از ﯾﮏ ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺮﻋﻮن ﺷـﻮﻧﺪ .اﮔـﺮ او ﻓﻘـﻂ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿـﺮ
و ارﺑﺎب و ﻏﻼم از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿĤﯾﺪ.
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ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ رو ﺑﻔﺮﻋﻮن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻮاب ﻧﺪاد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻤﻦ ﮔﻨﺪم و ﻃﻼ و اﺳﻠﺤﻪ و اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ و اﺳﺐ ﺑﺪه و ﻣﺮا ﻣﺠﺎز ﮐﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز اﺳـﺘﺨﺪام ﮐـﻨﻢ و ﺑﺘـﻮ ﻗـﻮل
ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮرمﻫﺐ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐـﻪ
ﺗﻮ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﮑﻨﯽ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اراﺿﯽ ﺳﯿﺎه دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم و
ﻃﻼ و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﻧﻤﯿﺪادم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺑﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎع ﺗﺎﻧﯿﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﮑﻨﯽ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎع ﺗﺎﻧﯿﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد زﯾﺮا ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻗﺸﻮن ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﻨﺪم
دارد ﻧﻪ ﻃﻼ ﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪای دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻮ ﺧﻮد از آﻧﺠﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣـﻦ ﺗﺮدﯾـﺪ ﻧـﺪارم و
وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﺎری را ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ .اﯾﻨﮏ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ...و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ رﻓﺖ آﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و دور ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺳﺮخ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮد را زدهام اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣـﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ .ﺳـﭙﺲ
ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری؟ ﮔﻔﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم .ﺗﻮ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨـﯽ اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﺗـﻮ را دوﺳـﺖ
ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﺗﻮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .زﯾﺮا وی اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺗﺒﺎع وی ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺑﺮوﻧـﺪ و ﻣﺠـﺴﻤﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﯿـﺐ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا از ﻃﺒﺲ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج داری وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐـﻪ ﻣﯿﺒﯿـﻨﻢ ﻣﯿـﻞ
ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯿﺮوم و دور ﻣﯽﺷﻮم و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزوی ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﻗﻮت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺘﮏ و ﺗﺨﻤﺎق را ﺑﺤﺮﮐـﺖ درآورم ﺑـﺮای
اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺗﻮ ﺑﺮاه ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺘﺎد و ﺑﻄﺮف ﻃﺒﺲ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا در ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮ ﺑﻘﺪر ﻃﺒﺲ ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﺲ ﺷﺮوع ﺑﺪر ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﮐﺮدم ﻣﺮدم ﺷﮑﻢ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﯾﺪ و ﺳﺮم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن از
دﯾﻮاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ آوﯾﺨﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﺮ ﺗﻮ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺠﺎن ﺧﺮﯾﺪارم.
آﻧﮕﺎه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ از ﻓﺮﻋﻮن دور ﺷﺪم و او ﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد.
ﻃﻮری ﻏﺼﻪ در روح ﻣﻦ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﺰد ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﺮوم و درد دل ﮐﻨﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺗﻮﺗﻤﺲ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻫﻮرمﻫﺐ و ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭘﯿﺮ و ﺑﺪ ﻣـﺴﺖ ﺑﺎﺳـﻢ ﺑـﮏ ﻣﯿﻨﻮﺷـﻨﺪ .ﺧﺪﻣـﻪ ﺗـﻮﺗﻤﺲ ﻣـﺸﻐﻮل
ﺟﻤﻊآوری اﺛﺎث او ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮود و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آﺗﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﻣﺼﺮ ﻧﻪ اﺷﺮاف وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻪ
ﻋﻮام اﻟﻨﺎس و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﯿﺠﺎن را روح ﺑﺒﺨﺸﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از
ﺟﺎﻧﺪاران زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا زﯾﺒﺎﺋﯽ و ارزش ﻫﻨﺮی آﻧﻬﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻤﺎق ﺑﺪﺳـﺖ ﺑﮕﯿـﺮم و ﻣﺠـﺴﻤﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ...دوﺳﺘﺎن ...از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﻠﯿﻞ از ﻋﻤـﺮ ﻣـﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪه و
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد.
ﺑﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ از اﺟﺮای اﻣﺮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣـﺮا
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻮدم و ﮐﺎﻻی ﻫﻨﺮی ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺖ از ﻟﺠﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎ آورد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ داراﺋﯽ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﻟﻨﮓ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺷﺮاب ﻣﯿﺪادم و ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯿﻤﺎﻧﺪم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ زر و ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯿﮑﺮد ﭼﺮا ﻣـﻦ ﺑـﺪون ﻓﻠـﺰ و
ﻋﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
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ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻮﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم و درﺻﺪد ﻣﺤﻮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﯾﻢ زارﻋﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ داس ﺷﮑﻢ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﯾﺪ و ﻻﺷﻪ ﻣﺮا
درون ﺷﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻦ ﺑﮑﺎم ﺗﻤﺴﺎح ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻋﻼﻗﻪ دارم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻣﺜـﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻤﯿﺮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮدم ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻃﻮری ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮگ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﻮازش اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﺎﻗﺒﺎل ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارم ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻨﺪم و ﻃﻼ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﯾﺎد و ﺻﺪای ﮐـﻮس ﺑﺘﺮﺳـﻨﺪ ﯾـﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﻼﺧﻦ آﻧﻬﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻘﻠﯽ درﺳﺖ ﻧـﺪارد و ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت
دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﯿﮕﯿﺮد او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﯾﻢ و از دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﮏ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪارد و ﺑĤﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﭼـﻮن
اﻧﺴﺎن ﺣﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ او از روی ﺻﻤﯿﻤﺖ و ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ او را دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪارم و از وی ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻗﺼﺪ داری ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨـﯽ و
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر او و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯽ.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻘﻮط ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ و دﯾﮕﺮان از دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی اﯾﻨﻤﺮد آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺗﻮ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ و از ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻔﺮت ﻧﺪاری و اﮔﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯽ وﻗﺘﯽ او را ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻧﻔﺮت ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و
ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺎی آن را ﻣﯿﮕﯿﺮد زﯾﺮا اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻃﻮری اﻧﺴﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی اﺣﺴﺎس ﮐﯿﻨـﻪ و ﺧـﺼﻮﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ وارد درﺑﺎر ﺷﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼـﺸﻢﻫـﺎ و ﺗﺒـﺴﻢ او را
دﯾﺪم ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ او دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ وی را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم.
ﻣﺎ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺗﻤﺲ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و زورقﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ روی ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ
از اﺷﺮاف ﺳﻮار ﺑﻪ زورق ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻏﻮﻏﺎ دور ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻢ ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ و ﭘﺘﮏ و ﺗﺨﻤﺎق راه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن را درﻫـﻢ ﺑـﺸﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻨـﺎن
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺰﯾﻤﺖ از اﻓﻖ ﺳﺮود آﺗﻮن را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺗﻤﺲ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺳـﺮود در
دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎ آن روز در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ وﻟﯽ در ﻣﺎ ﺑﺠﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎدی ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﻧﺪوه ﻣﯽﺷﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ
آﺗﯿﻪای ﺗﺎرﯾﮏ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .ﺷﺐ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﺑﮑﻨﺎری ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ و از آﻧﺠﺎ ﺑـﺮای
دﻓﺎع ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﻣﯿﺮوم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﻼ دارم و ﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﺮدی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻄﺮف ﻃﺒﺲ ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑĤﻧﺠﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻃﻼ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻢ ﺑـﺮای ﺗـﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻣﺼﺮ ﻻزم دارم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای او ﻃﻼ و ﮔﻨﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺎﻣﺪاد روز دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻫـﻢ ﺑﺎﺗﻔـﺎق ﺗـﻮﺗﻤﺲ راه
ﻃﺒﺲ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﻣﻐﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻻﺷﻪ ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک آورد و ﺳﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺗﺮاﺷـﯿﺪه ﺑـﻮد و ﻣـﺎ
ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺴﺎد اﻟﺒﺴﻪ ﻓﺎﺧﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو اﺷﺮاف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎی رود ﻧﯿﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻓﻮر ﻻﺷﻪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻻﺷﻪ
ﭘﯿﺮﻫﺎ را ﻧﻤﯿﺨﻮردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻻﺷﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﻬﺎی ﺟﻮان را ﻣﯿﺪرﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ.
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ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎم روز و ﺷﺐ ﺣﻤﺪ آﺗﻮن را ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ آﺗﻮن ﺑﺮ
ﺧﺪای دﯾﮕﺮ آﻧﻬﻤﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﻬﺮ اﻣﻮات )ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺳﺘﻮنﻫـﺎی ﺿـﺨﯿﻢ
دود ﺑĤﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﺮﻓﺪاران آﺗﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮر ﺣﻤﻠـﻪور ﮔﺮدﯾـﺪه ﺟﻨـﺎزهﻫـﺎی
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺷﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را در
ﻗﺒﺮی دﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺮدم ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤوردﻧﺪ و ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻦ ﻻﺷﻪ ﺧﻮد ﻫﺮم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺮم و
دﻓﻦ ﺟﻨﺎزه ﻃﻮری درب ﻫﺮم را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﯿﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در آن روز ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و اﺟﺴﺎد ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ
ﺷﺪه را از درون ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮم ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ و ﻻﺷﻪ ﻓﺮﻋﻮن را از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮم دژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ و ﻣﺨﺮج ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد آن ﺷﻮد و ﻻﺷﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﻓﺮاﻋﻨﻪ را از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ در ﻃـﺒﺲ اﺣﺘـﺮام داﺷـﺘﻨﺪ
وﻟﯽ ﻻﺷﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ دارای اﺣﺘﺮام ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را از ﻗﺒﻮر ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻟـﺬا ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻮد
روزی ﻫﻢ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻋﻨﻪ را از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آراﻣﮕﺎه ﺧـﻮد ﻫـﺮم ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎلاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻗﺒﺮ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﺒﺮد ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم

ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪﯾﻢ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮﮔﺮدن داﺷﺘﯿﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺎﺧﺪاران را در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ و آﻧﻘـﺪر ﺑـﺎ
ﭼﻮب ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺸﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺎﺗﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻨﮏ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻧـﺪارد در
ﻃﺒﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻤﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح رﻓﺖ زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ و آرام اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ راه ﻣﯿﮑـﺪه را
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و وﻗﺘﯽ وارد ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺳﺎﺑﻖ را از ﺗﻦ ﮐﻨﺪه و ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎره ﭘﻮﺷﯿﺪه و روﭘـﻮش
ﻃﻼﺋﯽ ﭼﺸﻢ را ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺮﯾﺎن ﯾﺎ ژﻧﺪه ﭘﻮش و ﺑـﺎرﺑﺮان
ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻨﺪر ﻃﺒﺲ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮادران ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ارﺑﺎب و ﻏﻼم و اﺷﺮاف و ﻓﻘﺮاء
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود و ﻫﺮﮐﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﻦ اﻣﺮوز
ﺑﻬﻤﻪ ﺷﻤﺎ آﺑﺠﻮی راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﻠﺰ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺬاب ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ
اﻏﻨﯿﺎء را ﻣﻮرد ﯾﻐﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺮج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻏﻼم ﻫﺴﺘﻢ و ﻏـﻼم ﺑـﺪﻧﯿﺎ
آﻣﺪم و ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ارﺑﺎﺑﻢ ﮐﻮر ﮐﺮد زﯾﺮا روزی ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم ﺳﺒﻮی آﺑﺠﻮی او را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪم و او ﻃﻮری ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣـﺮا زد
ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم اﺳﺖ ﭼﻮب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد و ﭼﺸﻢ او را ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺳﺒﻮ آﺑﺠﻮ ﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﻼم اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ روزی
ﮐﻪ ﻣﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﻣﺎن ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و رﻗﺼﯿﺪن و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ و ﺗﻮﺗﻤﺲ اﻓﺘﺎد و از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﺎ را از ﺻـﺤﻦ دﮐـﻪ ﺑﯿﮑـﯽ از اﻃـﺎقﻫـﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس از ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺷﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺤﻔﻆ ﺟﺎن ﺧـﻮد
دارﯾﺪ ﻟﺒﺎس را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و دﺳﺘﻬﺎ و ﺻﻮرت را ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ.
زﯾﺮا اﻣﺮوز در ﻃﺒﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ دارای ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓﺮﺑـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿـﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم ﺑـﻮدهام و دﯾﮕـﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﮔﻨﺪم ﺑﯿﻦ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺑﺠﻮ راﯾﮕﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﻢ .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ در
اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺟﺎن اﺷﺮاف در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ آﻣﺪﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ آﻣﺪهاﯾـﻢ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﻣـﺼﺮ را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒـﺮﯾﻢ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی آﻧﺎن را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم اﻣـﺮوز اﯾﻨﮑـﺎر را
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اوﺿﺎع ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﺪاران ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺎﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﻮری ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋـﺪهای از ﺣـﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻـﻠﯿﺐ ﺑـﺎ
ﺷﺎﺧﺪاران ﻫﻤﺪﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻀﺒﺎط و اﻧﺘﻈﺎم را در ﻃﺒﺲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ اﻧﺘﻈـﺎم و اﻧـﻀﺒﺎط ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎز اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺣﺘﯿـﺎج ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐـﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﭙﺎول ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺼﺮ ﮔﻨﺪم ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
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ﻣﻦ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن را آزاد ﮐﺮد از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﻋﺪه ﻏﻼم ﻣﻌﻠﻮل و ﭘﯿﺮ
آﺳﻮده ﺷﺪم و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن آﻧﻬﺎ را آزاد ﻧﻤﯿﮑﺮد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن اﺟﺒﺎر داﺷﺘﻢ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏـﺬا
ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮑﻨﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺪون ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻏـﺬا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺧـﻮرد
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﻮدن ﮔﻨﺪم و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﻏـﺎرت
ﺷﺪه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻮی را ﺑﺎ ﻣﺰدی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﮑﺎر وادارم و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻢ آﻧﺎن
را ﺟﻮاب ﮐﻨﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺟﺮت ﮐﺎر ﯾﮏ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی ﺑﺨﺎﻃﺮم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻋﺪه دادهام ﮐﻪ ﺑﺮای او ﮔﻨﺪم و زر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ
و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ از ﻣﺼﺮ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺗﻮ ﻧﺼﻒ ﮔﻨﺪم ﻣﺮا ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽﻫـﺎ
ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را ﺑﺪه ﺑﺘﺪرﯾﺞ آرد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎن ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﺗﻮ ﺑﻤﺮدم ﻧﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻓﻠﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ )اﯾﻦ ﻧﺎن از ﻃﺮف آﺗﻮن ﺑﺸﻤﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺨﻮرﯾـﺪ و
اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻣﺪح ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ(.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد و ارزش ﻧﺪاﺷﺖ درﯾﺪ و ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن دﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮان دراز ﮐﻨﯿﻢ
وﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را آرد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎن ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻤﺎ ﻣﺒﺪﻫﻨﺪ .وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
روز ﻣﻨﺤﻮس را ﺑﺒﯿﻨﻢ آﺧﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺒﻪای از آن ﻫﻤﻮزن ﺧﻮد ﻓﻠﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ آرد ﮐﻨﯽ و
ﻧﺎن ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ...آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﻧﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮردﻧﺪ از ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ؟ و اﮔـﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ از ﻗﺘﻞ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺗﻮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺗـﻮاﻧﮕﺮ ﻫـﺴﺘﯽ و ﻃﺒـﻖ ﺣﮑـﻢ
ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮی و ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ﺗﻮ را دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮرﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺑـﺪﻫﯽ از
ﯾﮏ راﻫﺰن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﯾﮏ راﻫﺰن وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را از ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎو ﻣﯿﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ
از ﻣﺎ زر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ رﺑﺢ ﻃﻼ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎو ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﭙـﺮدازد در
ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﯿﺎ و ﺑﮕﯿﺮ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻼ و ﮔﻨﺪم ارزﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دارد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻮرمﻫـﺐ ﺑـﺮای ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ارﺗﺶ ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮔﻨﺪم دارد و ﻫﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ دارای ﮔﻨﺪم ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺼﺮ
را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف ﺑﻔﺮوﺷﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و
ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻫﺰارﻫﺎ ﻃﻔﻞ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺼﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺮ اﺷﮏرﯾﺰی ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﻮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
از روز دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺮ و ﭼﮑﺶ در دﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ رﻓﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺒﯿﻨـﯿﻢ وﺿـﻊ ﺷـﻬﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﺷﺮاف و اﻏﻨﯿﺎء ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ دژ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺮده در آن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤـﺼﻮر ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﺧﻄـﺮ
ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ و ﺧﺎﻟﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻣﻌﺎﺑﺪ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
در آن ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش را ﻏﺎرت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ در آن ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن را ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺷﺮاف دژ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣـﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺪﺧﻮل در آن ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
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ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﻣﻦ و ﺗﻮﺗﻤﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎم آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و ﺷﺐ ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺴﮕﺮ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﻮد و در آن ﻣﻨﺰل ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرم ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺨﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ در ﮔﺮدﻧﻢ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎﺳﻢ ﭘﺪر ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﮑﺪه ﻧﺒﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد وﻟـﯽ ﻣـﺎ ﺷـﺐﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان و ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل اﺷﺮاف و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷـﻮﻧﺪ و اﻣـﻮال را
ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ روز ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺐ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭼﭙـﺎول ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم روز اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﻣﯽﭼﺎﭘﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺐ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻏﻮﻏـﺎی ﻋـﺪهای از آﻧﻬـﺎ روز و ﺷـﺐ
ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﭙﺎول ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا از وﻓﻮر ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾـﺮا ﻓﺮﻋـﻮن از
ﺗﻤﺎم اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون زد و
ﺧﻮرد و ﺗﺼﺎدم ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن در واﻗﻊ ﻣﻠﺖ را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت آزاد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ او در ﻃﺒﺲ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﻣـﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در آن روزﻫﺎی ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﮐﻪ دارای ﺳﺮﺑﺎزان آزﻣﻮده و زﯾﺎد و اﺳـﻠﺤﻪ ﻓـﺮاوان و
اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻋﻮاماﻟﻨﺎس را وادر ﺑﻪ اﻃﺎﻋـﺖ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣـﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد آن اوﺿﺎع ﺑﻮﺟﻮد ﯾﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯿﺪاد ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈـﻢ را
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز در ﻃﺒﺲ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎﺋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ
آﺗﻮن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻋﺪهای را ﺑﺮای آرد ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم و ﻃﺒﺦ ﻧﺎن اﺟﯿﺮ ﮐﺮد و ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪاری ﻧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪ وﻟـﯽ وی ﺑـﺮای ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻧـﺎن ﺑـﯿﻦ
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن او در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻣـﯽرﯾﺨﺘﻨـﺪ و ﻧـﺎن را
ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻧﺎن ﻣﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣـﻖ ﺑـﻪ ﺣـﻖدار
ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﻦ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﻧﺒﻮد.
ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ وﺿﻊ ﻃﺒﺲ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻼ را ﺑﺎ ﺗﺮازو وزن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺪری ﻧﺎن ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﻧـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ رﺣﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺗﻮن.
ﺑﻈﺎﻫﺮ آﺗﻮن در ﻃﺒﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﻃﺮﻓﺪاران او ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺷﺮاﻓﯽ را ﮐـﻪ ﻃﺮﻓـﺪار آﺗـﻮن
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
روز ﭼﻬﻠﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻃﺒﺲ ﺑﮕﺮﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن وی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﺲ ﺑـﻮده
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿـﺴﺖ و ﻟـﺬا
ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﺎز روزﻫﺎی ﺧﻮش در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ آﺗﻮن ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐـﻪ آﺗـﻮن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﻮ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

۳۲۶

۲۱

ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﻮ ﭼﻄﻮر از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪی؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮن ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدم زﯾﺮا ﺑĤﻧﻬﺎ ﻃﻼ وام ﻣﯿﺪادم و در ﻋـﻮض
اراﺿﯽ آﻣﻮن را وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﺳﻮد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ اول اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐـﺎﻫﻨﯿﻦ آﻣـﻮن ﻫـﻢ
وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻢ رﺑﺢ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﻋﻮض ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ داراﺋﯽ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣـﻮن ﻣـﺮا از
ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن آﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و داراﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و او و
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﺗﻤﺎم اﺷﺮاف و اﻏﻨﯿﺎء ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن
ﮔﺮﺳﻨﻪای ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﯽﻣﻀﺎﯾﻘﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎز اﺟﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و آﻣﯽ و اﺷﺮاف ﺳﺮﺑﺎزان را از ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺟﻨـﻮب ﻣـﺼﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺳـﮑﻨﻪ ﺷـﺮدن اﺟﯿـﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آﺗﻮن و ﻃﺮﻓﺪاران او را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .و ﭼﻮن ﺗـﻮ ارﺑـﺎب ﻣـﻦ ﯾﮑـﯽ از
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻌﺮوف آﺗﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص )ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت( را ﮐﻪ از ﮔﺮدن ﻣﯿﺎوﯾﺰی دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻬﺎ
ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﺗﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ از ﻓﺮﻋﻮن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ وی اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن روی ﮐـﺎر آﻣﺪﻧـﺪ و ﺧـﺪاﺋﯽ آﻣـﻮن و
ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﻤﺎم راهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ وﺻﻞ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮد ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺳـﮑﻨﻪ
آن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و آﻧﻮﻗﺖ آﻣﻮن و ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻓﻖ ﺧﺎرج ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻃـﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾـﺪ و
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻮن رﮐﻮع ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﭼﺸﻢﻫﺎی او و ﺗﺒﺴﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن در ﻧﻈﺮم ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ و دﻟﻢ ﺑﺮای او
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮﺧﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﻮن را روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎورد و ﻗﺪرت وی را ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﺪ و ﺟﻨﮓ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ
و ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎز دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺑﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ از زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﻤـﻮد و ﻧﯿﻤـﯽ از
اراﺿﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺼﺮ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ رﺳﻮاﺋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ آﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺷﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐـﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .و ای ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهام وﻟﯽ ﺗﻮ ﻏﻨـﯽ
ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردهای و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه داراﺋﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﯾـﮏ
ﻋﺪه ﺳﺮﺑﺎز اﺟﯿﺮ ﮐﻨﯽ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و ﮔﺮز ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ و از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺪهای را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮ و اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ در روزی ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان از ﺧﺪای ﺧﻮد دﻓـﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﭼﻮن اﮔﺮ اﻣﺮوز آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ رﺳﺘﮕﺎری ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
زﯾﺮا ﻫﻨﻮز زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان )از اراﺿﯽ آﻣﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿـﺮ ﺗﻔـﺎوت
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و اﻏﻨﯿﺎء ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻓﻘﯿﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ آﺗﻮن ﭼﻨﺪی ﺧـﺪاﺋﯽ
ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﻏﻨﯿﺎء ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮاء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن روز ﻫﻤﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﮐﺎر از ﺛﻤﺮ ﮐﺎر ﻏﻼﻣﺎن و زارﻋﯿﻦ ارﺗﺰاق ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدی و ﻣـﺮا ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ و اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬار و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑĤﺧﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود و ﻓﺮﻋـﻮن
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﺎط ﻇﻠﻢ ﺑﺎز ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
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وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺮزﯾﺪ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮد .اﮔﺮ او ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪﻋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن اﺷﮏ از ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼـﺸﻢ
او ﺳﺮازﯾﺮ ﻧﺸﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهام ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻧﺪارم اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺮاف ﮐـﻪ
اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ را ﺑĤﺳﯿﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑĤﺳﯿﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ و آﻧﻘﺪر ﺷﻼق ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ﮐﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﻢ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮐﺮت ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﺧﺪای ﮐﺮت ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻣﯿﻨﻮﺗﻮر ﺑﻮد ﺑـﺸﻮم و
ﻣﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻮ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺷﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ داری ﮐﻪ وارد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﺷﻮی و ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ وﺟﻮد دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﺎه ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺨﻮف را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده و ﻻﺷﻪاش ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯿﺸﻮد .زﯾﺮا ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﺧﺪای اﺧﻨﺎﺗﻮن از ﻣﯿﻨﻮﺗﻮر ﺧـﺎی
ﮐﺮت ﻣﺨﻮفﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺪای ﮐﺮت دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان زﯾﺒﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﯿﺮﻗﺼﺎﻧﯿﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎ را ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺮد وﻟـﯽ ﺧـﺪای ﺟﺪﯾـﺪ
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﺮد و زن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...ﻧﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ...اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ وارد ﮐﻨﺎم ﺧﺪای ﺳﯿﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻋﻘﯿـﺪه ﺣﻘﯿﻘـﯽ وی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮد رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و اﮔﺮ در ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻓﮑﺮ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻮ را دوﺳـﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺎش و آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دور ﮐﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا روزی ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨـﺎن آﻣـﻮن و
اﺷﺮاف ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﺰن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ .ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﮐـﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ
ﻓﺮﯾﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺴﺖ ﻣﺮدم را ﺧﻮرده ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﺪرت را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﮔـﺮ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ در ﻣﺼﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از آﻣﻮن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘـﺮ
از اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻘﺪر رﯾﮓﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮد و زن ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ از ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ زﯾﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪهای و ﻣﻦ آزﻣﻮدهام ﮐﻪ ﺛﺮوت اﻧﺴﺎن را ﺗﺮﺳﻮ و ﺑـﯽﺣﯿﺜﯿـﺖ و ﺳﺎزﺷـﮑﺎر
ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮد ﺗﻮ ﭼﻮن ﺛﺮوت داری از ﻏﻮﻏـﺎی
ﻋﻮام و ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪﮐﺎﻫﻦ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺷﺮاف ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻣـﺼﺮ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻌﻢ آزادی را ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز زﯾﺮ ﺑﺎر ﺟـﻮر
و ﺳﺘﻢ آﻣﻮن و ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺧﺪای ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ آﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﻏﻼم ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﭙﺮﺳـﻨﺪ )ﺑـﺮای
ﭼﻪ؟( اﯾﻦ ﺧﺪای ﺳﯿﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و روش ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ او اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ و درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﺮﺗﺮاﺷﯿﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ روزی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ آورد و ﺑﭙﺮﺳﺪ )ﺑـﺮای ﭼـﻪ( ﻣـﻦ
ﻓﻮری ﺳﺮش را ﺑﺠﺮم اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺨﺪاوﻧﺪ و ﺑﮕﻨﺎه ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺎق ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ
و آزادی ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮده ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻋﻠﻤـﯽ ﺟﻬـﺎن
اﺳﺖ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰم و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻄﺮ دور
ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺗﻮن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﺟﺎن ﯾﮑﺰن و ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﭼـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ
دارد و ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻃﻤﺎع ﺑﺎﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺣﺮﯾﺺ و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣـﺸﺖ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﺮﺳـﯿﺪ و آﺗـﻮن
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ارزش ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
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ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ و دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻔﮑﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾـﮏ راز ﮐﻮﭼـﮏ را ﺑﺘـﻮ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻋﻮن دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ﺷﺪهای ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ روزی
از ﻓﺮط ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺨﺘﯽ و ﺳﯿﻨﻪ و ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﺮاﺷﯿﺪی ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻧﺪه و اﮔﺮ روزی ﺑﻘﺘﻞ رﺳـﯿﺪی
ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪارم ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ وارد ﺧﺎﻧـﻪای ﺗﺎرﯾـﮏ ﻣﺜـﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ ﺷﺮاب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑـﺎرﺑﺮان ﺳـﺎﺑﻖ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻧﻤـﻮد و ﺑـﺎ ﺑﻌـﻀﯽ از
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ آﻧﻬﺎ از آﺗﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻃﺒﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺖآور ﺷـﺪه
ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮگ ﺑﯿﺪاری ﺧﻮاب و ﺣﺸﺖآور ﻣﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﯾـﻪ زن و ﻓﺮزﻧـﺪان ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺧـﻮد را
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ روز و ﺷﺐ آﺑﺠﻮ ﯾﺎ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در آن اﯾﺎم
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻤﯿﺎب ﻧﺸﺪ آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮی را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن دارد ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﮐـﻦ زﯾـﺮا ﻣـﺎ دو ﺑـﺮادر
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﺎﻣﻪ را از ﺗﻦ ﺑﮑﻦ و ﺑﻤﻦ ﺑﺪه زﯾﺮا ﻣﺘﯽ ﻣﻦ
ﺑﯽﺟﺎﻣﻪ ﺑﻮدم و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﺧﺪاران ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻻﺷـﻪاش را در ﻧﯿـﻞ ﻣـﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ و
ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻃﻮری ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺟﺴﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ درون ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﺑﺎر ﺳﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻤﺪت ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن در ﻃﺒﺲ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺖ .زﯾـﺮا ﺳـﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ و
ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺮدن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و اﺷﺮاف و آﻣﯽ اﺟﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻃﺒﺲ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐـﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ
ﺑﮕﺮﯾﺰد .در داﺧﻞ ﻃﺒﺲ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺪاران ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
ﻋﺪهای ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﻣﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﭼﻮن از ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻃـﺒﺲ ﺑﺠـﺎن آﻣﺪﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﺎﺧﺪاران ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ از ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺎورده و ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺧﺪای ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﺑﯽ ﺷﮑﻞ
ﺑﯿﺰارﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻃﻐﯿﺎن ﺷﺎﺧﺪاران ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻣﻦ در دﮐﻪ دمﺗﻤﺴﺎح ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
روزﻫﺎ ﮐﻪ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺷﺮوع ﮐﺮد ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﺪل ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ آﺳـﯿﺎب
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺰﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮان اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد زﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷـﮑﻤﯽ را
ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ رودهای ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻢ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .و ﺗﺎ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻧﮕﺮدد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺘﻢﻫـﺎ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎری ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود.
ﺗﺤﻤﻞ درد و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺤﻤﻞ درد ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر ﭼﻨـﺪ روز درد را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺑĤﺳﻮدﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺮگ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ از دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮود ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﺪون ارزش اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔـﺮ ﺷـﺎﺧﺪاران ﺑﻌـﺪ از
روی ﮐﺎر آﻣﺪن آﻣﻮن و ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم و ﺑﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ و از روی ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺪای
دﯾﮕﺮ و اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ آن ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮق دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ دروغ و ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن

۳۲۹

۲۴

ﺑﺎزار ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ
ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻼم و ا رﺑﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻋﻮنﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﮐـﺬاب
اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ارﺑﺎب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﻼم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد او اﯾﻨﮏ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻏﻼم ﯾﺎ ﺧﺎدم دارد و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺑﮑﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از درﺑﺎرﯾﻬﺎی او ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﻏﻼم و ارﺑﺎب و ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔـﺎوت
ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻦ آﻣﺪهام ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ درﺑﺎرﯾﻬﺎی او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﺴﺎوات ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و اداﻣﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ او اﯾـﻦ ﺣـﺮف اﺳـﺖ .او در ﺑـﺎﻃﻦ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺎوات ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ وی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت و ﻣﺰﯾﺖ و ﺛﺮوت ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻘﺪر او اﺣﺘﺮام و ﻓﻠﺰ و زن زﯾﺒﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺑﺎرﯾﻬﺎی او وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )زﯾﺮا وی ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ( از ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد درﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﺮام و ﻓﻠـﺰ و
زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺑﺎرﯾﻬﺎی درﺟﻪ دوم و آﻧﮕﺎه درﺑﺎرﯾﻬﺎی درﺟﻪ ﺳﻮم و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋـﻮن ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدی ﺳﺎده و ﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدهای و از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻨـﺪم ﺧـﻮد را ﻧﯿـﺰ
ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮراﻧﯿﺪی درﯾﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﮔﺮز را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪای دور ﺑﯿﻨﺪاز زﯾﺮا دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮای ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردن اﯾﻦ ﮔﺮز آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺪاران
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮز در دﺳﺖ داری ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ.
وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻘﻮل ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻓﻘﺪان آن ﺿﺮر ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ و اﮔﺮ ﺷـﺎﺧﺪاران ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﺳﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺷﺼﺖ روز و ﺷﺐ ﮐـﻪ ﻣـﺎ دﯾﮕـﺮ
ﻏﻼم و ﺑﺎرﺑﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ از ﻋﻤﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدﯾﻢ و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮردﯾﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺎ زﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ و اﮔﺮ ﮐـﺸﺘﻪ
ﺷﻮﯾﻢ ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ در ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮد و آن از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﺮز را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ادوات ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮز را از ﺧﻮد دور ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و ﺟﻌﺒﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آوردم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷـﺪ
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

۳۳۰

۲٥

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم

ﺟﻨﮓ ﻫﻮﻟﻨﺎک در ﻃﺒﺲ و ﻗﺘﻞ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ
آﻧﻮﻗﺖ در ﻃﺒﺲ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻃﺒﺲ در ﻗﺒﺎل آن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد.
ﺳﻪ ﺷﺐ و ﺳﻪ روز در ﻃﺒﺲ ﻣﺮدم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را آﺗﺶ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﯿـﺪان ﺟﻨـﮓ را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺮدن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑـﺴﺮﻗﺖ ﻣـﯽﺑﺮدﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﮐـﺲ را ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺪاران و ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ دو را ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻤﺎن ﭘﭙﯿﺖآﺗﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ ﻣﺮدم را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮد و ﺑـﺸﺪت ﺗﻈـﺎﻫﺮ ﺑـﻪ
ﻃﺮﻓﺪاری از ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ آﺗﻮن ﻣﯽﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده ﻧﺎم ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮد را آﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎه و ﺷﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻖﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮداران ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از روزی ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻣﻦ در ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدم و در آﻧﺠﺎ زﺧﻢ ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎرﺑﺮان را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ در آن روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زﺧﻢﺑﻨﺪی ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣـﻦ و ﮐﺎﭘﺘـﺎ را ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﭘﺎرﭼـﻪ
زﺧﻢﺑﻨﺪی ﭘﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه ﺑﺮوﻧﺪ آب ﻣﯿﺒﺮد.
روز ﺳﻮم ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪری ﻃﺒﺲ و ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻮری ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻼﻣـﺎن و ﺑـﺎرﺑﺮان ﮐـﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در روز ﺳﻮم روﺳﺎی ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺻﺮف آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب و ﻗﺪری ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗـﻮ در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯿﮑﺸﯽ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ زﺧﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﯿﺪ و ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﺪری ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮی و در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ در آن ﺟـﺎ ﺑﮕﯿـﺮی ﮐـﺴﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﺳﺖ دراز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎرﺑﺮان وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ از ﻣﯿﮑﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن روز ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﻣﯿﺴﻮزد و ﺷﺎﺧﺪاران ﺷﮑﻢ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺗـﻮ ﻣـﻮﺗﯽ را ﮐـﻪ
ﻗﺼﺪ داﺷﺖ از ﺧﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻟﺒﺎس ﭘﺰﺷﮏ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﭙﻮﺷـﯽ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻓﺴﺮان ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و درﺻﺪد ﻗﺘﻠﺖ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮑﻦ و اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن ﺧـﻮد
اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ.
ﺳﻪ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮاب و داروﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺧﻮد را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ.
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در آن ﺳﻪ روز اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر ﻃﺒﺲ و ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻏﻠﺒـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ در آن وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺎﺧﺪاران اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه از ﻓﺮط ﯾﺎس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮓ زدم ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ و ﺣﯿﺎت ﺗﻬﻮت و زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮدم
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺰد ﺧﻮن آﺗﻮن ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ آﺗـﻮن در
وﺟﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮﯾﺰد ﻫﻤﺎن ﺧﻮن اوﺳﺖ و اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و او را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ.
ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰم وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ
آﻣﻮن ﮐﻪ ﺳﺮ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه و روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺪرب ﻣﯿﮑﺪه رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮچ ﺳﺮ درب ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﺑﻮد ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬـﺎی آﺗـﻮن اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎم ﻣﺠـﺮوﺣﯿﻦ
ﺻﻠﯿﺒﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و آﺗﺶ اﯾﻨﺠﺎ را از وﺟﻮد آﺗﻮن ﭘﺎک ﮐﺮد و ﻧﮕﺬارﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﺴﯽ زﻧـﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﺧﯿﺰ ﺑـﺮ
ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺎ روی ﺷﮑﻢ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از زﺧﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﮔﺮز ﻣﻐﺰ ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺘﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ را ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﭼﻮن آن زن ﺑﺸﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ده ﻧﯿﺰه در ﺷـﮑﻢ و ﺳـﯿﻨﻪاش ﻓـﺮو
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﮑﻤﮏ وی دوﯾﺪم ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺧﻮد ﺿﺮﺗﺒﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم زد و ﻣﻦ از ﭘﺎ در آﻣـﺪم و دﯾﮕـﺮ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻬﻮش آﻣﺪم ﺑﺪواٌ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﻫﺴﺘﻢ )دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﺑـﻮد –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ ﮐﻮﭼﻪای را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح در آن ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺪه ﻣﯿﺴﻮزد و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ از آن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎد آوردم و ﻣﻨﻈﺮه ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ ﺗﻬﻮت و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ ﻣﺮﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﺧﻮد را روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪرب ﻣﯿﮑﺪه رﺳﯿﺪم و ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻢ وارد ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ ﮔـﺮدم و ﺑـﻪ
ﺗﻬﻮت و ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم.
در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﻣﻪام آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد و آﻣﺪ و ﻣﺮا از آﺗـﺶ ﺑﯿـﺮون ﮐـﺸﯿﺪ و روی ﺧـﺎکﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﻪ
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻣﻪام ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻤﺮد ﭘﺰﺷﮏ و ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﭘﺰﺷـﮏ ﺷـﻮد
وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ روی ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﺮ را ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ...ﻣﺮﯾﺖ ...ﺗـﻮ ﮐﺠـﺎ
ﻫﺴﺘﯽ؟ و ﭼﺮا دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش ...و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﺗﻮ زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮم و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا رازی ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕـﻮﯾﻢ و ﻧـﻪ ﻣﺮﯾـﺖ آن راز را ﮔﻔـﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدی او از ﺗﻮ ﺑﺎردار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را زاﺋﯿﺪ.
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وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ را از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد او ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﻮزه
ﺷﮑﺴﺘﻪای و وی ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻧﯽ را ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ آن
زن در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮده و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﺮا ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز در ﻃﺒﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ از دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ.
و ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدی روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﺑﺮو و ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑﺒـﺮ از اﯾﻨﺠـﺎ
ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﻗﺪری او را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف راﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻮرد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻪ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻪ دروغ آن دو ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻌﻬﺬا ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد رازی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤـﻦ ﺑﮕﻮﯾـﺪ و ﻻﺑـﺪ راز
ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮف ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا روح و اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﻣﯿﺴﻮزد و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم
ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺟﻨﺎزه ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﻬﻮت ﻫﻢ در آن ﻣﯿﮑﺪه ﻣﯿﺴﻮزد.
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآوردم ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﻻﺷﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر ﻣﯿﺴﻮزد و ﻣﺒﺪل ﺑﺨﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﮕـﺮدد از ﻓـﺮط وﺣـﺸﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮم .زﯾﺮا ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻃﻮری دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم در وﺳﻂ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻨـﺎزه
آﻧﻬﺎ را از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﺮ دو را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ.
ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺰد آﻣﯽ و ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن ﺑﺒﺮم و آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﻧﺰد
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ روی ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺠﺎزات ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺮای ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﻧﺰد آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣـﻮرد اﺳـﯿﺮان اﯾﻨﻄـﻮر اﺟـﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮد و اﺳﯿﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﺼﻠﻮب ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و او را از دﯾﻮار ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ و دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی آﻧﺎن را ﻣﯿﺒﺴﺘﻨﺪ
و در ﻧﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎی ﻋﺎدی را ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه در دﺳﺖ آﻧﻬـﺎ دﯾـﺪه ﻣﯿـﺸﺪ ﺷـﻼق ﻣﯿﺰدﻧـﺪ و آﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻌـﺪن
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
زﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن وا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻨﯿﺰی ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﭼﻮن در ﻣﻨﺎزل ﭘﯿـﺮوان ﺻـﻠﯿﺐ
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻐﺎرت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ را اﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺮای ﻓـﺮوش ﺑﺒـﺎزار
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
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ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ و در رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺷﻼق زدن ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ ﯾﮏ ﻗﺘﻠﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه
ﺑﻮد و آﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن را ﺑﻄﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮن ﮐﺜﯿﻒ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ دور ﺧـﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن ﻫﻢ ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﻼق ﻣﯽﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺪن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮوان آﺗـﻮن در
ﻃﺒﺲ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ او را ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی وی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﺪ و در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺶ را از ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ ﺑﮑﺸﺪ.
ﻣﺪت دو روز ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﮐﺸﺘﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ و روز دوم ﺗﻤﺎم دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺎزل ﻓﻘﺮاء در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن
از دﯾﻮار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﮕـﺮ
در ﻣﺼﺮ ﻗﺤﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ اﺷﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده و ﺧﺪاﺋﯽ او ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه و آﻣﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮی ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﺰارع آﻣﻮن ﺑﺬر ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻣﯿﮑﺎرﯾﺪ ﺑـﺸﻤﺎ ده ﺑـﺎر
ده ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﮔﻨﺪم در ﻣﺼﺮ ﺑﺪون ارزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻧﻪ ﻗﺤﻄﯽ از ﻣﺼﺮ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج از ﻃﺒﺲ ﺑﺮ اﻓﺘﺎد.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎن و ﻣﺎل و زﻧﻬﺎی ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زن وی
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﺰو ﺷﺎﺧﺪاران و ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
زﯾﺮا آن ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻧﻪ آﻣﻮن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ آﺗﻮن را و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻠﺰ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﻧﻪ آﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺬﺑﻮر را ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻪ ﭘﭙﯿﺖ آﻣﻮن و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻓﺮﻋـﻮن را از ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣـﻮن
رﮐﻮع ﮐﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ او را ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن در ﻃﺒﺲ روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮوم و اﺻﻼٌ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﻗﻮه ﻫﺮ ﻧﻮع اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردم وﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪهام ﮐﻪ وی در ﻧﻈﺮم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
از ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ واﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﻓﻖ ﻫـﻢ اوﺿـﺎﻋﯽ
ﻧﺎﮔﻮار ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ.
آﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮود ﭘﭙﯿﺖ آﻣﻮن را ﺣﮑﻤﺮان ﻃﺒﺲ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻋﺎزم رﺣﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از رﻓـﺘﻦ ﺑﻤـﻦ ﮔﻔـﺖ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻓﺮﻋﻮن را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﺮده و او را ﻣﻠﻌﻮن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
دﺳﺖ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮدارد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﺧﻨـﺎﺗﻮن را از ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﯿĤﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوﯾﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﻣﯽآﯾﻢ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮد و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺣﯿـﺚ ﻣﻤﺘـﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ اﯾـﻦ ﯾـﮏ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻠﺦ ﻫﻢ ﺿﺮورت دارد.
وﻟﯽ آﻣﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺎزم اﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺒﺲ ﺑﻄﺮف اﻓﻖ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ از ﺗﺎﻧﯿﺲ ﻋﺎزم اﻓﻖ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوﯾﻢ در ﻃﻮل ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻂ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد.
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ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم در ﺳﺮ راه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮن را ﮔﺸﻮده ﻣﺠﺴﻤﻪ وی را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟـﯽ
ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﺮادی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن وی ﺣﺪس ﻣﯿﺰد ﮐﻪ آﻣـﯽ ﻗـﺼﺪ دارد ﮐـﻪ در
ﻣﺼﺮ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﻞ دارای ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮدد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪه زﯾﺮا ﺗﻤﺎم راﻫﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـĤن ﺷـﻬﺮ ﻣﯿـﺸﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺮود.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از اﻓﻖ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﯿﮏ ﺷﺮط آزادی ﻋﺒﻮر داﺷﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت آﻧﻬﺎ را ﺷﻼق ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
از راه ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺮاه اﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺷﻂ ﻧﯿـﻞ
را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن آﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ زﻧﺠﯿـﺮ را
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ.
***********
وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻓﻖ ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﮔﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺰهﻫﺎ در ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و درﺧﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ را آﺑﯿﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
در ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن روی ﻧﯿﻞ از وﺳﻂ اﻓﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﺑﺎﻏﻬﺎی دو ﺳﺎﺣﻞ ﯾﻤﯿﻦ و ﯾﺴﺎر ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ آن روز ﻣﻦ ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪم و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯿﻮر از آن ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎغﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻧﺠﺒﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺠﺒﺎء و رﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﻪ وﯾـﺮان ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽ
رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺪرﺧﺘﻬﺎ آب ﺑﺪﻫﺪ.
از ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻮی ﻻﺷﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﺖ راﯾﺤﻪ را ﭘﺮﺳـﯿﺪم ﻓﻬﻤﯿـﺪم ﮐـﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾـﺎن در
اﺻﻄﺒﻞ و ﺳﮕﻬﺎ در ﮐﻠﺒﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ و ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺎﻧﻮاده او از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻓﻖ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در آﻧﺠـﺎ ﻣﯿﺰﯾـﺴﺘﻨﺪ و ﻋـﺪهای از ﺧﺪﻣـﻪ وﻓـﺎدار و درﺑﺎرﯾﻬـﺎی
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧﯿﺰ در آن ﮐﺎخ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﻓﺎداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻋـﻮن را ﺗـﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و درﺑﺎرﯾﻬـﺎی ﭘﯿـﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و درﺑﺎرﯾﻬﺎ از دو ﮔﺮدش ﻣﺎه ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺼﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از اوﺿﺎع ﺧﺎرج ﺑـﺪون
اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮارﺑﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﺪ و درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﻏﺬﯾﻪ ﺳﺎده ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
آﻣﯽ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻘﺮب ﻫﺴﺘﯽ و وی ﺑﺘﻮ اﻋﺘﻤﺎد دارد و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯽ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮو و آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺑﺎﻃﻼﻋﺶ ﺑﺮﺳﺎن.
ﻣﻦ ﺑﺎ روﺣﯽ اﻓﺴﺮده ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮوغ ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻓﺮﻋﻮن
ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ از ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهای ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻃﺒﺲ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨـﺎن
ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
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ﺑﺮ ﺗﻮ ﻟﻌﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻮ را ﻣﻠﻌﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺖ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از روی ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮی؟
ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺪری ﺳﺮخ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺎوﺿﺎع ﻃﺒﺲ از ﺗـﻮ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻧﮑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎران ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭼﮑﺎر داری؟ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺗـﻮ دارای اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ زﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و داﻣﺎدﻫﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ زن ﺗﻮ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از داﻣﺎدﻫﺎی ﺗﻮ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ در رود ﻧﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ و
داﻣﺎد دﯾﮕﺮت ﺗﻮت ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺒﺮ ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﺪ) .ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﻮری در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻗﻮت داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮوﺳﮏ ﺑـﺎزی ﻋﺮوﺳـﮏﻫـﺎ را ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﻗﺒﺮ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮ روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ از روی اﺳـﻨﺎد
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﮔﻮﺋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮگ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﯿﺮت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا اﻃﻔﺎل در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ؟ و ﮐﺠﺎﺳـﺖ اﯾـﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ ﺣﺠﺎر ﻋﻤﺮ ﺟﺎوﯾﺪ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﻧﻤﻮد؟
ﮔﻔﺘﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن او ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ و ﺧﺪای ﺗﻮ وﻓﺎدار ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﺳﻮراخ ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﺟﺴﺪش را در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ وی را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕـﻮﺋﯽ ﺑـﺴﻨﮓ ﺟـﺎن و ﻋﻤـﺮ
ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺷﻐﺎلﻫﺎ زوزه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮدهای را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت دور ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ دﺳﺖ را ﺗﮑﺎن داد و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﻋﺪهای از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐـﻪ در ﻃـﺒﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮد.
ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻫﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :او ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮ را ﻟﻌﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن از ذﮐﺮ ﻧﺎم دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪان دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و او را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ آﻣﻮن در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ رﺳﯿﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺘﻬﺎی ﻻﻏﺮ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دور دﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ازﻟـﯽ و اﺑـﺪی و
ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﯾﮏ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺪود ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﺬا ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺸﮑﻞ اول ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺟﻬﻞ و وﺣﺸﺖ و ﮐﯿﻨﻪ و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻬﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم و دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪاﺋﯽ آﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﺮس و ﻇﻠﻢ را ﻧﺒﯿﻨﻢ و اﯾﮑﺎش ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽآﻣﺪم ﺗﺎ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺤﺪود در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و اﻓﮑﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا را آوردی و او را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪی و ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﯽ...
آﺧﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪت را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ و زﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿـﺪاری ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﯾـﺪﮔﺎﻧﺖ ﺳـﻮراخ
ﺳﻮراخ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮد و ﭼﻘﺪر از ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭼﻄـﻮر ﺳـﺒﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻃﺒﻖﻫﺎی زر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺘﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎزه اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﮏﺑﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﺰﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
آﯾﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﮑﻨﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎرزﯾﺪ.
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اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﺲ را ﻧﺪﯾﺪهای و ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺪاران ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﻬﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﻋﻠﯿـﻪ
ﺷﺎﺧﺪاران ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔـﺖ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻣﯿĤﻣﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﮔﻨـﺎه را ﮐـﻪ ﮐـﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻟﺒﺪ زﻧﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎم ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﻮ ای ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺗﻮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﭼﺮا ﺣﮑﻢ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪای ﺗﻮ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻣﺮدم آزار ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻦ و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از آزارﻫﺎی
ﻣﻦ رﻧﺞ ﻧﺒﺮی ...از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮو ﺗﺎ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺪار رﺧﺴﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺮوم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻫﻨـﻮز ﻇـﺮف
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد و آﻧﮕﻬﯽ رﻓﺘﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧـﺪن
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دارد و اﮔﺮ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﺑﺘﻮ زدم ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ داﺷﺖ ﻧﺎﺷﯽ از درد درون ﻣﻦ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﻦ در ﻃـﺒﺲ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد و زﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ از دﺳﺖ دادم.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ روی ﻧﯿﻞ ﻧﻔﯿﺮ زد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣـﺴﯽ را
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی او ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد اﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان دﯾﮕﺮ ﻫﺮ دو ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺗﻠﺦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ آﻣﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و آﯾﺎ آﺗﻮن آﻧﻘﺪر ﻣﺮا واژﮔـﻮنﺑﺨـﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﺮف ﻧﺰد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ از رﺧﺴﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺮخ ﺑﻮد داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎل ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ وارد ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۳۳۷

۳۲

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﺸﺘﻢ
آﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﮑﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮑﻨـﯽ وﻟـﯽ اﮔـﺮ
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﺪه و ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ داﻣـﺎد ﺧـﻮد را ﺑـﺴﻠﻄﻨﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺎد ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮود و ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺑـﺮ ﺳـﺮش روﻏـﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺟﺎن او را ﻣـﺸﺮوط ﺑـﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮود و ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را دﯾﺪﻧﺪ ﻗـﺪری ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻏﺮﯾـﺪ
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﮑﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ و
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﻨﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧـﺪای
ﮐﺬاب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﻦ از ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻓﺮﻋﻮن داﻣﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و روی ﺻﻮرت اﻧﺪاﺧﺖ و از اﻃﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ و رﻓﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ و ﻣﻦ در
اﻃﺎق ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ و از ﻓﺮط ﺗﺎﺛﺮ ﻗﻮت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و آن دو را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ آﻣﯽ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐـﺮد و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺗﻮ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮ و ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬار.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ آﻣﯽ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻗﺪر آﺳﺎن اﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﻼه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﮕﺬاری .و
ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ او را ﺑﺪرود ﺑﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣـﺼﺮ ﺷـﻮم و اﮔـﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪن آﺳﺎن اﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﯽ .اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﮐـﺮده و
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮری ﻣﺼﺮ را ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺬری ﮐـﻪ اﺧﻨـﺎﺗﻮن ﮐﺎﺷـﺘﻪ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻗﺤﻄﯽ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﺧﻠﻒ او دور ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارم ﻣـﺮدم ﻗﺤﻄـﯽ و ﺟﻨـﮓ را از
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻠﻮی ﻗﺤﻄﯽ را ﺑﮕﯿﺮم و ﻧﻪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤـﺎﯾﻢ .و آﻧﻮﻗـﺖ ﺑـﺮای ﺗـﻮ
آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺰﯾﺮ ﺑﯿﻨﺪازی.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮی ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ داﻣﺎد اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋـﻮن ﺷـﻮد و اﮔـﺮ او ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺪ داﻣﺎد دﯾﮕﺮ ﺗﻮت ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺤﻄـﯽ از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺮود و اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داﻣﺎدﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺒـﺎل ﺗـﻮ
دارای اراده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ ﭼﻮن دارای ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻫﺴﺘﯽ از ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﯽ ﻗﻮیﺗـﺮ ﺧـﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﻻف ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺰﻧﺪ.
آﻧﺪو ﻧﻔﺮ ﻗﺪری روی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻢ
و دﺳﺘﺖ را از ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ
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ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮی و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ را ﻧﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮ
را اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺑﺎﺷﻢ و ﻗﺸﻮن ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤـﮏ
ﺗﻮ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮم ﺗﻮ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﯽ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﮑـﺬﯾﺐ
ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻟﺬا ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ دارم.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ دارای ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج آﻧﺮا ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ داد و آﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﻗـﺪرت
ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ دوامﺗﺮ از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻫﺴﺖ؟
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﺮدد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﻢ.
آﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ آه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ زﯾﺮکﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺮ
اﺧﻨﺎﺗﻮن ازدواج ﮐﻨﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از داﻣﺎدﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن اﺳﺖ.
زﯾﺮا اﺧﻨﺎﺗﻮن اﻣﺮوز ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن و ﻟﺬا در ﻋﺮوق دﺧﺘﺮان او ﮐﻪ زن داﻣﺎدﻫﺎی وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧـﻮن
ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن ﺟﺎری اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ اﺳﺖ و در ﻋﺮوق او ﺧـﻮن
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ او ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺷﻮد ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از داﻣﺎدﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧـﻮاﻫﯽ
داﺷﺖ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺑﻮد ﻋﻮض ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را روی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده و ﻟﺬا ﮐﺎﻫﻨـﺎن آﻣـﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﺷﻮد ﺗـﻮ ﺑﮑﻠـﯽ از ﺣﯿﻄـﻪ
ﻧﻈﺎرت ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ در ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ از ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺼﺮ ﺣـﻖ ﻣـﺴﻠﻢ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮانﺗـﺮ از ﺗـﻮ
ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺧﻮد ﺑﺘﻮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬاری.
آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻦ او را دوﺳـﺖ ﻣﯿـﺪارم و از ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ
روزی ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ زن را دﯾﺪم ﺧﻮاﻫﺎن او ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺎن او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﯿﻨﺪازی ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻫﻤـﺴﺮ
ﻣﻦ ﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
آﻣﯽ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭼﺮا او ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ وﺳـﯿﻠﻪای ﻧﯿﮑـﻮ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده ﮐـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﮐﻪ زﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﮐﻨـﺪ ﻫـﺮ ﻗﯿـﺪ و
ﺷﺮط را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻌﺪ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ آرزو داری ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺪری ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ .زﯾﺮا ﺗـﻮ اﯾﻨـﮏ
ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑـﺮوی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﯽ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎاﻣﺮوز ﮐﺴﯽ را ﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮی و ﺑﺮادری ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده و ﻓﮑﺮ او آﻣﺎده ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺪری وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﺗـﻮ را
ﺑﻪ ﺑﺮادری ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﻮ از ﻧﮋاد ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻫﺴﺘﯽ و وﻗﺘﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪی ﻻی ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻻی دو
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺎو ﺳﺮﮔﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ .و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﻮد و آن ﯾﮏ ﺗﻦ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزی ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدم ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﮐـﻮزه
ﺧﻮاﻫﺮی و ﺑﺮادری ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
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آﻣﯽ ﻃﻮری اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎ ﺣﺪت زد ﮐﻪ در روح ﻫﻮرمﻫﺐ اﺛﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ زودﺗـﺮ ﺑـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد.
ﻃﻮری آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﻣـﺮا دﯾـﺪ و
ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ آه ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪی .و آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗـﻮ ﺑـﻪ اﺳـﺮار ﻣـﺎ ﭘـﯽ
ﺑﺮدهای ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ وﻟﯽ اﺷﮑﺎل در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻨﺪﯾﺪم زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ ﻫﺮ دو از ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﮋادی ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن از ﻧﮋاد ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﻻﯾﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
آﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺟﺪی ﻣﯽزﻧﯿﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺒـﻮدی و
ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ اﻣﯿﺪواری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از وﺟﻮدت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺮار ﻣﺎ را ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﯽ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺻﻼح ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﮕﻮﺋﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارم و ﺗـﻮ اﮔـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ
ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮑﻨﻢ؟ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮض او ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿـﺴﺖ اﯾﻨـﮏ ﻫـﻢ
ﺑﯿﻤﺎری اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺷﺪت ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺮض ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣـﺪاوا وﺟـﻮد
دارد و آن ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎی زﯾﺎن ﺑﺨﺶ از درون ﻣﻐﺰ او ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺗﻮ ﻫﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﺴﺘﯽ و از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺣـﺬاﻗﺖ و ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺗـﻮ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد و ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎف و ﮐﺎرد ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﻓﺮو ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﻐﺰ ﻓﺮو ﺑﺮود و ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻤﯿﺮد و ﻣﺼﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ آﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮد ﻻﺷﻪ او را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ را ﺑﺮ
ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺰ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺮ ﺟﺎی آن ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﻋـﻮن را
دﯾﺪﻧﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﻐﺰ او ﻓﺮو ﮐﺮده ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهام.
اﯾﻦ ﺣﺮف در آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن دو ﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃـﺮز ﮐـﺎر آﻧﺠـﺎ را ﻧﺪﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻫﺮﮔﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐـﺰ آﻧﻬـﺎ را
ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
آری وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻻﺷﻪ ﻓﻘﺮاء را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ از ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ و
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻐﺰ را ﺑﺮدارﻧﺪ و دور ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺮ ﺟﺎی آن ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﻋﻮن و رﺟﺎل درﺑﺎری و اﺷﺮاف و اﻏﻨﯿﺎء را از راه ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد ﺑﻮدم اﯾﻦ ﻓﻦ را ﻃﻮری ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ آﻣﻮﺧﺘﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ ﮐﺎرد ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﻐﺰ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮو ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ او
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وی را ﮐﺸﺘﻪام وﻟﯽ ﻋﺬری ﮐﻪ ﻣﻦ آوردم در ﻧﻈﺮ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود زﯾﺮا ﺗـﺎ او
زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺰاج ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﺮش را ﺷﮑﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﺳﺮ را ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺷـﮑﺎﻓﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﮐﻨﻮن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﻮری ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن دوﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﻞ
ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن ﺧﺪاﯾﺶ رﻧﺞ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮد ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻮع درد و آزار ﺑﺪﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮود و اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺮﺑﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺻـﻠﯽ آن را ﺷـﯿﺮه ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﺸﺨﺎش ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪﻫﺪ.

۳۴۰

۳٥

آﻣﯽ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺗﺮﯾﺎک را ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻔﺘﻢ آری ﺗﺮﯾﺎک را ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻮاﻫﻢ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﺧـﻮاﻫﻢ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و وی ﺑﺪون درد دﭼﺎر ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .آﻣﯽ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺛﺮ اﯾﻦ زﻫﺮ را در ﺷﮑﻢ او ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎو ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﻢ در ﺷﮑﻢ او اﺛﺮ اﯾﻦ زﻫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺎک دارای ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﻮی آن را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮔﺮدد و ﻣـﻦ
ﺗﺮﯾﺎک و داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮐﺮدهام.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮ و زﻫﺮ را ﺑﺎو ﺑﺨﻮران وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻫﺮی ﺑﺎو ﺑﺨﻮراﻧﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ آن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ آﻣﯽ
ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﯿﺮ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺼﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺷﻮد وﻟﯽ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺮد و اﻧﺪرز ﻋﻘﻼء را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺮدارد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ
زﻫﺮی ﺑﺎو ﺑﺨﻮراﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﺨﺎش ﻫﯿﭻ زﻫﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درد ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺷﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮود و ﻫﯿﭻ ﻧـﻮع درد را اﺣـﺴﺎس ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ و ﻓﻘـﻂ در ﺑﻌـﻀﯽ از
اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻣﺰاﺟﯽ ﺿﻌﯿﻒ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﺪن را ﺳﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺮزه ﮐﻨﺪ.
آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن زﻫﺮ ﺑﺨﻮراﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻮرمﻫـﺐ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﮐﻪ اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن روی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮاب رﯾﺨﺘﻢ و داروی ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻓﺰودم و ﺑﺮ ﻫﻢ زدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دارو در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺑﺎﺗﻔـﺎق
آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﺮف اﻃﺎق ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﯿﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﻮﮔﺎن و ﺷﻼق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻬﺎده روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮد دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
آﻣﯽ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻗﺪری آن را وزن ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش وزن آﻧﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ داروﺋﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻃﺮح ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻈﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻤﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻟﺮزﯾﺪ.
وی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب را در دﺳﺖ ﻣﻦ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او را راﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ او را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ دارو ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ آوردهای ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮگ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﻫﺮ ﺷﺮاب ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن اﯾﻦ دارو را ﺑﻨﻮش ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯽ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داری.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدی ﻣﻦ در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺗﻮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨـﻮری؟
اﯾﻦ دارو را ﺑﯿﺎﺷﺎم و ﺑﺨﻮاب و اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﺮودت ﮐﺮدی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﺐ ﺑﺮد وﻟﯽ دﺳﺖ او ﻃﻮری ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺪس زدم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﻻﺟﺮﻋﻪ ﺑﺴﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را روی ﺗﺨﺖ ﻧﻬﺎد
و ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪری ﻣﺎ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دراز ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﮕﺎه اﺣﺴﺎس ﺑﺮودت ﮐﺮد و ﻟﺮزﯾﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
از ﺗﻦ ﮐﻨﺪ و روی ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺮز وی از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ آﻣﯽ ﺗﺎج ﺳـﻠﻄﻨﺖ او
را روی ﺳﺮ ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺮ او ﺧﻮب ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺷﺎره ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ از اﻃﺎق ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻮن اﺣﺘﯿـﺎج
ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارد و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﺧﺪﻣﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ او را ﺑﯿﺪار ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن و ﺟﺎم ﻣﺮگ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎم ﺗﺮﯾﺎک ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎو ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮد؟
آﯾﺎ ﻣﺮگ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮوز ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﺎم ﻣﺮگ را ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻢ؟
آﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻤﺮد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺤﯿﺎت وی ﺧﺎﺗﻤﻪ دادم؟
آﯾﺎ ﭼﻮن در ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻌﺎﺋﺮ رﻓﺘﺎر
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ؟
آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن او را از رﻧﺞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم؟
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﮐﻮاﮐﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ روزی ﺑﺨـﻮد ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗـﻮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ داﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ.
زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺎز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت اﻋﻤﺎﻟﯽ از وی ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از وﻗﻮع ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
روز دﯾﮕﺮ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺻﺪای ﺷﯿﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎخ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و او ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺎزه ﺷﻮﻫﺮش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺪون ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧـﻮد ﺻـﻮرت او را
ﻧﻮازش ﻣﯿﮑﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎن او ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮد و ﻣﻦ در ﭼﺸﻢﻫـﺎی او ﻋﻼﺋـﻢ
ﺧﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪم وﻟﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨـﺪ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺮم ﻣﯿﮑﺮدم.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮد را ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐـﺮد وﻟـﯽ ﻣـﻦ در اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪام و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ وﻟﻮ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﮔﺮ روزی ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدم او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم.
ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺛﺒﺖ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﺟﺎم ﻋﺼﺎره ﺗﺮﯾﺎک را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﻮراﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ رﻧﺞ و ﺗﻌﺐ او ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺠـﺎی
ﻣﻦ دﯾﮕﺮی در ﺻﺪد ﻗﺘﻞ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮآﯾﺪ او را ﺑﺎ درﻫﺎی ﺟﺎنﮔﺪاز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﻮری او را ﺑﺠﻬﺎن ﻣﻐﺮب ﻓﺮﺳﺘﺎدم
ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﺷﻮد ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ داﻣﺎد ﻓﺮﻋـﻮن را ﺑﺠـﺎی او ﻧـﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺷﻼق و ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘﺶ دادﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮان و ﺗﺎزه ﮐﺎر وﺣﺸﺖ زده ﭼﭗ و راﺳﺖ را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ زﯾﺮا ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﺧﻨـﺎﺗﻮن اﻃﺎﻋـﺖ ﮐﻨـﺪ و
ﻃﺒﻖ اراده او ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دارای رای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯿﻞ دارد ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﺷﻬﺮ اﻓﻖ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮود و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آﻣﻮن ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ ﺣﺮفﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر آﺗﻮن ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺘﺎﺑﺪ و
ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﭘﺪر زﻧﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻮن ﺧﺪای وی ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮﺳـﺘﯿﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ اﺧﻨـﺎﺗﻮن
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳۴۲
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آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ اﺻﺮار دارد آﺗﻮن را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮان ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻞ رﻓﺖ وﻟﯽ در آب اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ او را ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ در آب اﻓﺘﺎده و ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎﺣﻬﺎ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ و ﺣﺪس
ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ او را در آب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد و آﻣﯽ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ را ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎﺣﻬﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧـﻮد ﮐـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰد ﺗﻮت رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی دﻓﻦ اﻣﻮات اﺳـﺖ و زن او آﻧﮑـﺲﺗـﺎﺗﻮن
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﺗﻮت ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪهای و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺳـﺮ
ﺑﮕﺬاری و روی ﺗﺨﺖ ﭘﺪر زﻧﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ.
ﺗﻮت از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺨﺖ ﭘﺪر زﻧﺶ ﺑﺮدﻧﺪ و روی آن ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻮت ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺷﺪهام ﺣﯿﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﻼق ﻣﻦ ﺑﺪﮐﺎران را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮت ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار و ﺑﺸﻨﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؟ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺪون
اﯾﺮاد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﺎر اول ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ آﻣﻮن رﮐﻮع ﺧـﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﯾﻠﺪ و ﺗﺎج ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑـﺮ ﺳـﺮت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻮت ﻗﺪری ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آﯾﺎ در ﻗﺒﺮ ﻣـﻦ
ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﮐﺎردﻫﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ از ﻧﻮع ﮐﺎردی ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻫﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد؟ زﯾﺮا ﻣﻦ از ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮ دﯾﻮار آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﻔﺮت دارم و ﻗﺒﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در آن اﺷﯿﺎء زﯾﺎد ﻧﻬﺎد.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﯽ در ﻓﮑﺮ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮاﯾـﺖ
ﻗﺒﺮی ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر از ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﯾـﮏ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﻮتاﻧﺦآﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻃﺒﺲ ﻧـﺎﮔﻮار اﺳـﺖ زﯾـﺮا آﻧﻬـﺎ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﻣﺮوز ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮت ﮐﻮﭼﮏ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﯾﺮاد ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺳـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن را ﺑﻮی آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و او اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎو اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺧـﻮد را آراﺳـﺖ و
ﺑﺮای دﯾﺪار ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ او ﮐﻪ در ﻧﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ رﻓﺖ و وارد اﻃﺎق ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘـﺪرم آﻣـﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﯾﮏ ﮐﻮدک را ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮده ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪون ﻣﻌـﺎرض در ﻣـﺼﺮ ﺑﺎﺳـﻢ
ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪان او ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ زن ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﯽ دﻋﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺮﺳـﯽ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺘﺼﺪﯾﻖ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زن ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﻣﯿﺘـﻮاﻧﻢ در
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ و ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪه ...ﺗﻮ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ داری
و ﻣﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽ و اﺳﻢ و رﺳﻢ و ﻣﻦ و ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﺳـﻮدﻫﺎ ﻋﺎﯾـﺪ
ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ آﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی اﺣﻤﻖ و ﻃﻤﺎع اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد ﮐﺸﻮر را ﺑﺪﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ او را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺴﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ وی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش اداﻣﻪ داد.

۳۴۳
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زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ وﻟـﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻏﺮور ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺪرش آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ آﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻤﺮد
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ دو ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮد زود ﻣﺮدﻫﺎ را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺗـﺼﻮر
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻓﻦ دﻟﺒﺮی از ﻣﺮدﻫﺎ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن دﺧﺘﺮی ﺟﻮان ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﺮدﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داد.
وﻟﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ او ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ زاﺋﯿﺪن ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد اﺛﺮی در ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زﯾﺒﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮد را ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮدهام و ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺜﯿﻒﺗﺮ ﮐﻨﻢ و اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺴﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮز ﺳﯿﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺸﯽام ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺷﻨﯿﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ آورد و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ از اﻃﺎق و ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺧﻮد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ آن درﺷﺘﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاده وﻟﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ
او ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده زﯾﺮا از آن روز ﺑﺒﻌﺪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﺪارا ﻣﯿﮑﺮد و آﻧﺰن را راﺿﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﯾﮏ ﻣﺘﻔﻖ و دوﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿĤورد وﻟﯽ آﻧﻤﺮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐـﻪ
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را از ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ و ﺑﺎ زن او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻢ آن ﻓﺮﻋﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﮔﺮﭼﻪ اﺳﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن
را از ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﺮد و ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آن ﻓﺮﻋﻮن را در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ وﯾﺮان ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ روزی ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻣﯽدﯾﺪم ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ او ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را دوﺳﺖ دارد.
ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﮐﻪ در ﺷـﻬﺮ اﻓـﻖ
دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش را در ﻧﯿﻞ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از
اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻨﺎزه او را از ﻗﺒﺮش در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﯿـﺮون آورد و
در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺎدر اﺧﻨﺎﺗﻮن دﻓﻦ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺒﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن ﻻﺷﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮی از او
در ﺟﻬﺎن ﻣﻐﺮب ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
آﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و درﺑـﺎر ﺑـﺮاه
ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻃﻮری آﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل درﺑﺎر ﻣﺼﺮ از اﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺷﺘﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺮف ﻧﮕﺮدﯾـﺪ و
درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای آﻣﺎده را ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻌﻮن
اﺳﺖ و ﺗﻮﻗﻒ در آن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺷﻬﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد و رﻓﺖ.
ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎی ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ
ﺟﻨﺎزه را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا ﺑﺮﻣﯿﺨﺎﺳﺖ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﻧﺮم و رﯾﺰ را وارد ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑـﺎغﻫـﺎ را ﻣـﺴﺘﻮر از ﻣﺎﺳـﻪ ﻧﻤـﻮد .و ﺗـﺎﺑﺶ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎران ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را وﯾﺮان و ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﻧﯿﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮد .و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺎری آﺑﯿﺎری ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و
درﺧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﻋﺸﻖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ و در ﻣﻨﺎزل و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺠﺎی اﻧﺴﺎن ﺷﻐﺎلﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﺧﺎک و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮد ﮐﺴﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن اﺷﯿﺎء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑـﻮد ﺑـﻪ آن ﺷـﻬﺮ
ﺑﺮود .زﯾﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ در آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﻠﻌﻮن و آﻣﻮن ﻃﻮری آن زﻣﯿﻦ را ﻟﻌﻦ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ ﺟﺮﺋـﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑĤﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارد و اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ را از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد.
ﺗﻮ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﯾﮏ روﯾﺎ ﯾﺎ ﺳﺮاب ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و اﺛﺮی از آن ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﻂ ﻧﯿﻞ را اﻣﻦ و آرام ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو
روز در آن ﺷﻬﺮ دزدی و آدمﮐﺸﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ دزدﻫﺎ و آدمﮐﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن از دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺎوﯾﺨﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ در
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻮﭼﮏ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ را ﺑﺎ درﻓﺶﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘـﺎب
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن در روز ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺳﻮار ﺗﺨﺖروان زرﯾﻦ ﺷﺪ و در ﻋﻘﺐ او ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﻌـﺪ
از او دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در آن روز ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺑﺮﯾﺎﺳﺖ ﻫﺮیﺑﻮر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ و روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻـﻮرت زده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن روﻏﻦ ﺑﺮ ﻓﺮق ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎج ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮخ ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ زﻧﺒﻖ و ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﺑﺮ ﻓﺮق او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎج ﺧﻮد را از ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿـﺮ و
وﯾﺮان ﻣﺼﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﺮیﺑﻮر ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺪاﯾﺎ را در دﺳﺘﺮس وی ﺑﮕﺬارد
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ و از ورود ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻮد اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﭼﻮن از
روی ﻓﻄﺮت ﻣﻮﻫﻮمﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑĤﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪواری دارد و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﯾﮑـﯽ از ﻋﻠـﻞ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺮت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻬﺘـﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ دوره رﻓﺎﻫﯿـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن
ﻗﻮچﻫﺎ در ﺳﺮ راه ﻓﺮﻋﻮن ازدﺣﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز از ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی واﻗﻊ در اﺳﮑﻠﻪ ﻧﯿﻞ دود ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ و آﺳﻤﺎن ﻃﺒﺲ را در ﯾﮏ ﻃـﺮف ﺷـﻬﺮ ﺗﯿـﺮه ﻣﯿﮑـﺮد و از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﺮان ﺑﻮی ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﮐﻼﻏﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺎن ﻻﺷﺨﻮر ﮐﻪ روی ﺑﺎم ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻧﺸـﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻓـﺮط
ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ روز از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و زﻧﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮ و اﻃﻔﺎل ﺑـﯽﭘـﺪر و ﮔﺮﺳـﻨﻪ در
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪری از اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از زﯾﺮ آوار ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻃﻮری از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻻﻏﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎزه ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم آﻧﻄﻮر ﻻﻏﺮ ﻧﺪﯾﺪم و زﻧﻬـﺎ و اﻃﻔـﺎل
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺣﻢ از ﻃﺒﺲ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺷﮑﻤﺶ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از دﯾﮕﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﻠﺰ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از اﺳﮑﻠﻪ ﻧﯿﻞ دور ﺷﺪم و ﺑﻄﺮف دﮐﻪ دمﺗﻤﺴﺎح رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪم و از دﮐﻪ ﻏﯿﺮ از وﯾﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﯿـﺰی ﺑﭽـﺸﻢ
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.

۳۴۵
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آه از ﻧﻬﺎدم ﺑﺮ آﻣﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﺎد روزی اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ در آن ﻣﯿﮑﺪه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺮز ﻓﺮق ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺗﻬﻮت را ﮐﻪ
از ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﻋﻮن و ﻧﺴﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺰن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ وی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﯿﺰه در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺰدن ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﺷﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﯾﺖ ﺟﺎن داﺷﺖ ﻣﯿﮑﺪه را آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﻣﺮﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ زﻧﺪه در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ.
ای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺮد؟
اﯾﮑﺎش ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺪون ﻫﯿﭻ درد ﺑﺪﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﻫـﻢ ﺑـﺎ
ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم در آﻧﻮﻗـﺖ ﻫـﯿﭻ در ﻓﮑـﺮ
ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﻣﺮﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻧﺒﻮدم و ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﻃﻮری ﻋﻘﻞ از ﻣﻦ دور ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻣﺤﺎل اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪاﺋﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺪه ﻧﺸﻮد و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧـﺪا را ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ
ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و آﻧﻬﻢ ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دارد و اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣـﺮدم ﻓﻘـﻂ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪای
ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ را ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ ﺧﺪاﯾﺎن درﺟﻪ دوم و ﺳﻮم را ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻓﺮط اﻧﺪوه ﮔﻔﺘﻪای را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻗﻠﻢ ﺟﺎری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻٌ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﯿـﺪه ﺳـﺎﺑﻖ اوﺳـﺖ زﯾـﺮا ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺑﺨﺪای ﻧﺎدﯾﺪه و ﺑﯽﺷﮑﻞ اﯾﻤﺎن آورد و ﺛﺎﻧﯿﺎٌ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺿـﺎﻣﻦ
ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و اﺧﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ و آدﻣﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن ﺧـﺪای ﯾﮕﺎﻧـﻪ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﯾﻞ ﺑﻪ آراﻣﺶ روﺣﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭼﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﻐﺰ و ﻋﻘﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑـﻪ
ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﻮض ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧـﺪای ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ ﻫـﺴﺘﯿﻢ ﯾـﺎ از ﻃـﺮف او
آﻣﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﺻﺪای او را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﻧﺴﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺷـﮑﻞ دارﻧـﺪ و ﻣـﺮدم
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﻤﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و از زﺑﺎن او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم آن اﻧـﺴﺎن را ﺑﭙﺮﺳـﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻗـﺎدر ﻧﯿـﺴﺖ ﺟـﺰ اﻧـﺴﺎن و
ﺣﯿﻮان و ﺟﻤﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﯽﺷﺪ و آن ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﻣﻦ ﺑـﺎ آن
ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ و ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣـﻦ در ﺟﻬـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﻤﯽﺷﺪم.
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻬﺎن اﻓﮑﺎر اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا آن اﻓﮑﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﻟﻮ ﺧﯿـﺮ ﻣﺤـﺾ
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از دور ﺻﺪای ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺮاز ﺷﺎدی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم.
ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﻮﭼﮏ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ در ﻓﮑﺮ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ آراﻣﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﺮای ﺧـﻮﯾﺶ
ﺑﺴﺎزد ﻟﺬا ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﺳﺖ دادﮔﺴﺘﺮ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻋﺪل و رﻓﺎﻫﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ و ﻣﺴﺎوات و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد آن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﻣﺮدم آورد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت وای ﺑﺮ ﺣﺎل ﻣﺮدم در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن زﯾﺮا ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤـﺎن آﻣـﻮن ﺧـﺪای ﻇﻠـﻢ و
ﺧﺸﻢ و ﻃﻤﻊ اﺳﺖ و ﺗﺎزه روی ﮐﺎر آﻣﺪه و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن
او ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ وی ﺧﻮن ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

۳۴۶

۴۱

ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮگ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺮد و آﺳﻮده ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد وﻟـﯽ ﻣـﻦ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهام و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪم و ﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻠﺨـﯽ
و ﺣﺴﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح را ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻄﺮف اﺳﮑﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم اﺳﮑﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﮐﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﯿﺪ و ﯾـﮏ ﺗـﻞ از
زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﺎره و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺑﯽﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ روزی آﻧﺠﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدی ﻻﻏﺮ اﻧﺪام از زﯾﺮ ﺳﺒﺪﻫﺎ و زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی ﮔﻮد اﻓﺘﺎده و ﺑﯿﻔﺮوغ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣـﻦ
دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم آﺗﻮن زﺧﻢ ﻓﻘﺮاء را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدی؟
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮر او ﭼﯿﺴﺖ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻼم او ﺑﻮدم و آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺗـﻮ ﻫﻤـﺎن ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﯿـﺴﺘﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدی و آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻧـﺎن آﺗـﻮن اﺳـﺖ ...ﺑﺨﻮرﯾـﺪ و از اﺧﻨـﺎﺗﻮن
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدی اﻣﺮوز ﺑﻤﻦ ﻧﺎن ﺑﺪه زﯾﺮا ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺮ اﯾﻦ زﻧﺒﯿﻞﻫـﺎ و ﺳـﺒﺪﻫﺎ
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ راه رﻓﺘﻦ ﻧﺪارم.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺎن ﻧﺪارم ﺗﺎ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ زﯾﺮ زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺪﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮی؟
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﻠﺒﻪای داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و از آن ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻣﻮﻗﻊ آﻓﺘﺎب و ﺑﺎران
و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ در آن ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﻣﻦ زﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻠﺒﻪ ﻧﺪارم و ﮐﻠﺒﻪام را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ...اﻣﺮوز زن ﻧﺪارم و زﻧﻢ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن اوﻻد ﻧﺪارم و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ آﺗﻮن ﮐﻠﺒﻪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎﯾﻦ روز ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ
اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﯾﺮ زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺪﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮم از روزی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺧﺪاﺋﯽ ﺑـﯽرﺣـﻢﺗـﺮ و
ﺷﻮمﺗﺮ از ﺧﺪای ﺗﻮ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه و ﻣﻦ ﻣﯿﺪام ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾـﻦ ﻣـﺮدم
ﻣﺼﺮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف آﻧﻤﺮد روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎو ﺑﮑـﻨﻢ از وی دور ﺷـﺪم و وارد ﻣﺤﻠـﻪ ﻓﻘـﺮاء
ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﻮد.
دﯾﺪم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎزل ﻃﺒﺲ وﯾﺮان ﺷﺪه و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺣﺮﯾﻖ در آن دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و درﺧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻮد ﺧـﺸﮏ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﻨﺎر دﯾﻮار زﯾﺮا آوار ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻨﺎم اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﻮزهای ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺷﺨـﺼﯽ در آﻧﺠـﺎ
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد زﯾﺮا رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻮزه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ آب دارد.
ﻣﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻄﺮف ﮐﻨﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﯽﻟﻨﮕﺪ از
ﮐﻨﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد اﻣﺮوز ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از دﯾﺪن ﻣﻮﺗﯽ ﻃﻮری ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ روح اوﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﻮﺗﯽ آﯾﺎ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮدی؟
ﻣﻮﺗﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺻﻮرت را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﻻﻏﺮ ﺷﺪه و در ﺑﺪن وی اﺛـﺮ زﺧـﻢ ﺷـﺎخ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻦ رﻧـﺞ
او را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺳﻮال ﮐﺮدم و ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣـﻮن ﺷـﺮاب و
آﺑﺠﻮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.

۳۴۷

۴۲

وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدﯾﺪ و آﻣﻮن روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻫـﻢ
او ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ وارد آﺗﺶ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﺷﻮم و ﻻﺷﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎروم.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﺪاران ﺻﻠﯿﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻃﺒﺲ رﻓﺘﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ را زرﻧﮓﺗﺮ از آن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﻫـﺮج و
ﻣﺮج ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻮد.
ﻣﻮﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهام و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺗﻮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭼـﻪ ﻧﯿﺘﺠـﻪ
ﺑﺒﺎر آورد؟
ﺗﻮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ آﺗﻮن ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻢ او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﻫﻢ ﺗﻮ و اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهای و ﯾﻘـﯿﻦ دارم
ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن از ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ و ﭼﻮن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺪاری در اﯾﻦ ﮐﻨﺎم ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺮ
ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهام ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ از ﻣﻦ آﺑﺠﻮ و ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و اﮔـﺮ ﺑـﺰودی
ﺑﺮای ﺗﻮ آﺑﺠﻮ ﻧﯿﺎورم ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣﺮا ﻣﻀﺮوب ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ...از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ...ﺑﺮ اﺛﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺗﻮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﺮ را ﻧﺪارم و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﻫـﺴﺘﻢ
ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺟﺴﺪم را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻗﺒﺮ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻻﺷﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻧﺸﻮد در
رود ﻧﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ در ﮐﺎم ﺟﺎﻧﻮران ﻧﯿﻞ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪم زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺒﻂ ﻣﻦ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﻗﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﻮﺟﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣـﺮا
ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻌﺮض ﻣﻦ ﻗﺮار داد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮم.
اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﺮ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻔﮑﺮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎدم اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و او را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮد و ﺟﻨـﺎزهاش را در
ﻧﯿﻞ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ دارد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﺧﻮد را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ دارای ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣـﺮگ ﺟـﺎﯾﺶ در ﺷـﻂ ﻧﯿـﻞ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ از ﺧﺸﻢ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر ﻣﻦ ﻫﻨﻮز زﯾﺮ ﺧﺮاﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪاری ﮔﻨﺪم و ﭼﻨﺪ ﺳﺒﻮ ﭘـﺮ
از روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ دارم و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺪری از ﮔﻨﺪم را آرد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺨﺖ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺮم و در ازای
آن ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠﻮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﺗﻔﺎق در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ درون آن ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧـﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺣﻖاﻟﻌﻼج زﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻧﯿﮏ داری و ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺎد ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ و روزﻫﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺮوم
و رﺧﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻋﻮض ﺑﻤﻦ آﺑﺠﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎورم و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧـﻮاﻫﺶ از ﺗـﻮ دارم و آن اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را وارد ﻣﺼﺮ و ﻃﺒﺲ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ
ﯾﮏ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را وارد ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﺻﻼح ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از او ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺷﺎﺧﺪار او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ و آﯾـﺎ
دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮ ﺛﺮوت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮی
و ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻦ دﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﻣﯿﺴﻮزد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺪارم.
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زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﻗـﻞ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺖ زﻧﯽ ﻋﺎﻗﻞ و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻮد و ﻣﻦ او را ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﻬﻮت ﻫﺮ ﺷﺐ روی داﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪ.
و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را اﺻﻼح ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺪن ﺗﻮ ﻻﻏﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺘﻮ ﻏﺬای ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺒﺐ زﺣﻤﺖ ﺷﻮم ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ در آن ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﯾـﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿـﻨﻢ و درﺧﺘﻬـﺎی ﺳـﺎﯾﻪ
ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ در آن ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ
را آوار ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪهام و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ زﯾﺮا ﺛﺮوت ﻣﻦ از دﺳﺖ رﻓﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز آﻧﻘﺪر دارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺪری ﺑﺮای ﺗـﻮ ﻓﻠـﺰ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯽ و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ را ﻣﺮﻣﺖ و در آن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯽ.
ﻣﻦ از ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ از روی دلﺳﻮزی اﺳﺖ رﻧﺠﯿﺪه ﻧﺸﺪم و آﻧﮕﻬﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺶ زﻧﺒﻮر ﻟﯿﮑﻦ روح ﺗـﻮ
دارای ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮏ از ﺗﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﯾﺎ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﻠﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﺗﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺗﻮ ﺑﺮوی زﯾﺮ از ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻏﺬا ﻃﺒﺦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻗﻮت ﺑﮕﯿﺮی.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺗﯽ را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﻏﺬا ﭘﺨﺖ و آﻧﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ ﺑـﺼﺮف ﻏـﺬا ﭘـﺮداﺧﺘﻢ وﻟـﯽ اﺷـﺘﻬﺎء
ﻧﺪاﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم.
ﻣﻮﺗﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺨﻮر ...و ﻗﻮت ﺑﮕﯿﺮ ...و ﻃﻌﻢ ﻏﺬای ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮ وارد آﻣﺪ ﺑﺎز ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ دﻏﺪﻏﻪای ﺑﺮای آﯾﻨﺪ ﻧﺪارم ﭼﻮن ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﻢ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﺧﺖﺷﻮﺋﯽ و ﻃﺒﺦ ﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان )روزی ﮐﻪ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ و ﮔﻨﺪم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را اداره ﻧﻤﺎﯾﻢ.
آﻧﺮوز ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در آن ﮐﻨﺎم ﻧﺰد ﻣﻮﺗﯽ ﺑﻮدم و ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪوه داﺷﺘﻢ و ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﻠـﺰ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺗﯽ دادم
دﯾﮕﺮ ﻗﺪم ﺑﺎﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا ﻃﻮری از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ روﺣﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
ﻗﺪری ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﮑﺎخ زرﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رﻓﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ ﻓﻠﺰ آوردم و ﺑﻪ ﻣﻮﺗﯽ دادم.
آﻧﻮﻗﺖ از ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨـﻮاﻫﯽ دﯾـﺪ وﻟـﯽ اﮔـﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدم.
وﻗﺘﯽ از آن وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﺳﻤﺎن ﻃﺒﺲ از ﻣﺸﻌﻞ روﺷﻦ ﺷﺪه و از ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮﭼـﻪﻫـﺎ ﺻـﺪای ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﺷﯿﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﺮوز ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺑﻮده ﻣﺮدم ﺑﺮای او ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ

ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦ ﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ
در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﮐﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﻌﻞ اﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن در روﺷـﻨﺎﺋﯽ ﻣـﺸﻌﻠﻬﺎ در ﻣﻌﺒـﺪ
ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮزه را ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺎﻣﻪای ﮐﺘﺎن
ﺳﺮخ رﻧﮓ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻨﮓ و اﻧﻬﺪام را ﺑﺮ او ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
زﯾﺮا آﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ای ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ )ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد و آﻧﺮا ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮواز در ﻣﯽآورد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ اﺳﺖ( ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺼﺪا درآور و ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑـﺘﻼی
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺠﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺟﻨـﮓ ﻗـﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن از روی رﻏﺒﺖ و ﻣﺴﺮت ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻣﯽ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی روز ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮود و از ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺳﺮش ﭼﻮن ﺷﯿﺮ و ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ زن اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق زوﺟﻪاش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺗﺪﻓﯿﻦ اﻣﻮات ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ ﺑﻮد در ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﻧﺎم اﺧﻨـﺎﺗﻮن را از ﺑـﯿﻦ
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و ﻧﺎم ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن را ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﯽ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و اراﺿﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻬـﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن از ﻓﺮط ﻏﺮور ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺮوزی در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺛـﺮوت
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭽﻨﮓ آوردﻧﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از دﯾﮕﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺎم او ﻧﯿـﺰه
ﺷﻬﺮه ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺤﺴﺎب آورد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﻔﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﺎرﭼﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز
دروازه ﻣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦﻣﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺳﺦﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در آﻧﺮوز ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮوز ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺠﻤﻞ ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮد و اﺳﺐﻫﺎی اراﺑﻪ
ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﻣﻮاج ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺰﯾﻦ ﻧﮑﺮد و اﺷﻌﻪ ﭼﺮخﻫﺎی اراﺑﻪ را ﺑﺎ روﭘﻮش زرﯾﻦ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻓﻘﻂ دو داس ﺑﺰرگ و ﺑﺮﻧـﺪه
ﻣﺜﻞ داسﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺑﻪﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺴﺖ .در ﻋﻘﺐ اراﺑﻪ او ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺰهدار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و
ﻗﺪمﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ روی ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺰهداران ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ روی ﻃﺒﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ
اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺣﺸﺖ و ﺣﺴﺮت ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ را ﮐﻪ از ﻓﺮط ﺳﯿﺮی ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽرﺳﺪ .وﻗﺘﯽ اراﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و وی ﻗﺪم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻬﻦ او
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه اول ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق روﺳﺎی ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻬﺎد و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔـﺸﻮدن ﻣﻌﺒـﺪ اﻟﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ از
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم.
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ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﻄﺮف ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺦﻣﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮی ﭼﻮن ﺷﯿﺮ و ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﻧﺴﺎن داﺷﺖ و در آن روز ﻟﺒﺎس ارﻏﻮاﻧﯽ او را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺦﻣﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺦﻣﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮاخ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ دادﻧﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را روی ﻣﺤﺮاب ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻦ ﺑـﺪواٌ ﺗـﺼﻮر ﮐـﺮدم ﮐـﻪ
ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻠﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﻗﺖ ﮐﺮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﺮا روی ﻣﺤﺮاب ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪاد و از درون ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺧـﻮن ﺑﯿـﺮون
ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻃﺮاف ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎردﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﻠﻮی ﻓﺮق ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و از ﺳﺮﺷـﺎن
ﺧﻮن روی ﺻﻮرت و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﻣﻨﻈﺮهای وﺣﺸﺖآور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮه روزﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺧـﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم ﻃـﺒﺲ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎم رﻗﺺ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ذﮐﺮی ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ :ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﺟﻨﮓ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺳﺦﻣﺖ از
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻋﺮﯾﺎن ﺗﻮ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﮔﺮم اﻧﺴﺎﻧﺮا ﮐﻪ ﺧﻮن از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ روی ﻣﺤﺮاب ﻓـﺸﺮد از ﻣﺠـﺴﻤﻪ و ﻣﺤـﺮاب دور ﺷـﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن رﻗﺺﮐﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪﺷﺎن از ﺧﻮن ارﻏﻮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد او را ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫـﺐ از ﻣﻌﺒـﺪ ﺧـﺎرج
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺳﻮار ﺷﺪ و آﻧﻮﻗﺖ رو ﺑﻄﺮف ﻣﻠﺖ ﮐﺮد و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺼﺮ را در دﺳﺖ دارم و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻋﺪه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮداران آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﻣـﺸﻐﻮل ﻗﺘـﻞ و ﻏـﺎرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺮ ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﺪه و در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺼﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﯿﮏﺳﻮس در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮ
ﻣﺼﺮ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد.
ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪه و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻗـﺸﻮن
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ آن را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﮐﻨﯿـﺰی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده را ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑĤﺳﯿﺎب و ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎی روﻏﻦﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ و
ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮﻫﺎی ﺟﻮان را اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ )ﯾﻌﻨﯽ  27ﻫﺰار ﺳﺎل – ﻣﺘﺮﺟﻢ( از آن زﻣـﯿﻦ ﮔﯿـﺎه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
روﺋﯿﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس را ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺼﻢ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻧﻬﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺮدان ﻋﺎﻗﻞ و ﺣﻔﻆ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺷـﺮوع ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ و ﻣـﻦ
ﺑﺸﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ راﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ را ﭘـﺲ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﺮی از اﻟﺤﺎق ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﺒﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺼﺮی ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم
و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ او ﭘﺮ از آﺑﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺒﻦ و ﺿﻌﻒ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺼﺮ ﮔﺴﺘﺎخ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻮرﯾﻪ را از ﻣـﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻋﺰم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﻫﻢ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺸﻮر آﻣﻮن و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕـﺮ را وﯾـﺮان ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺑﺠﺎی آب در ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدن و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﮏ اﻧﺒـﺎن ﭘـﺮ از ﮔﻨـﺪم
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در آﯾﻨﺪه ﺳﻬﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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و اﮔﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺟﺒﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و آﻧﻬﺎ ﺧـﻮاهﻧﺨـﻮاه در ﺟﻨـﮓ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺒﺎن ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺳﻬﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺟﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎ و ﻃﻌﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورد ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨـﮏ
ﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺴﺘﯽ و اﻫﻤﺎل و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﺼﺮ ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻤـﺴﺎح ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﻣـﺎ را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم و آﺑﺠﻮ و ﻓﻠﺰ ﻓﺮاوان ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ او را ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و
ﻫﺮ ﮐﺲ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ای زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﺎنﻫﺎ زه ﺑﺘﺎﺑﯿﺪ و اﮔﺮ اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ و روده ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮان ﺧـﻮد
زه ﺑﺮای ﮐﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﺪ و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و ای ﻣﺮدان ﻣﺼﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن و ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻃـﻮری ﺳـﺮﺑﺎزان ﻫـﺎﺗﯽ را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار رو ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
و ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و اراﺿﯽ ﺳﯿﻨﺎ و ﺳﻮرﯾﻪ را از ﺧﻮن آﻧﻬﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮن ﻧﻨﮓ ﻣﺼﺮ را ﺑـﺸﻮﺋﯿﻢ و
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ...ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﻮش ﮐﻦ ...ﮐﻼم ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ و ﻓﺎﺗﺢ آﯾﻨﺪه ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد ﺧﻮد را ﻓﺮود آورد و آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺼﺪا در آﻣﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺑـﺮ ﭘـﺸﺖ
ﺳﭙﺮﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺎﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زدﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﻓﺮط ﻫﯿﺠﺎن ﻏﺮﯾﻮ ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪه اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ از وﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر او راه ﮔﺸﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﺮوز ﻓﻬﻤﯿـﺪم ﮐـﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎدی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑـﺮای ﭼـﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮان ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻗﻮی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺮوع و ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮﯾﺎد زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف ﻧﯿﻞ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد و ﺑﻄﺮف ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺖ ﺣـﻀﻮرش در آﻧﺠـﺎ
ﺿﺮورت ﻓﻮری دارد زﯾﺮا ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺑﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺳﺮﺷـﮑﺎف او
ﺑﻮدم ﻣﺮد و ﻟﺬا دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﻧﺪارد و ﻣﻦ آزاد ﺷﺪهام و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺮوم.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﻤﺎﻧﻢ زﯾﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا در ﻃﺒﺲ ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﻟﺬا ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔـﺘﻢ
و در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار آن ﺑﻮدی ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ از ﭘﯿﺮوزی ﺗﻮ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از راﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﮐﻨﯽ و ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺎری از ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه را ﺑﺤﺮﮐـﺖ در آوری
وﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ زﺑﺮدﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﻃﺐ ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﯽ ﺗﻮ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ را دﯾﺪهام و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ آﻧﺎﻧﺮا در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن دﯾﺪم وﻟﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳـﻢ ﭼـﻮن وﻗﺘـﯽ
اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺮس ﻫﻢ ﻧﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﺒﯿﺮی ﺗﻮ را اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ دراز ﮔﻮش ﺗـﺮس ﻧـﺪاری .آﻧﮕـﺎه
ﻣﻼﺣﺎن ﭘﺎروﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردﻧﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻈﺮی ﺑĤﻧﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻔﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ در آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﮐﺮد ...ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف اﻃـﺎق
ﺧﻮد روان ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در اﻃﺎق ﺷﺴﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ و ﮔﻔﺖ از دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻮی ﺧﻮن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒـﺪ
ﺳﺦﻣﺖ ﺑﺮوم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺣﻖ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد زﯾـﺮا دروازه
ﻣﻌﺒﺪ آﻧﻬﺎ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﮔﺸﻮده ﻧﺸﺪه و آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻌﺒﺪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای اﻟﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ
ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﻮدن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺳﯿﺮان ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑĤﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در آﻧﺮوز ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﺮا ﺑﺮای ﺳﺦﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ زاﻧﻮی ﻣﻦ ﻟﺮزﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ در ﻣﻌﺒﺪ ﻗﻠﺐﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﺮا
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﻣﺤﺮاب ﺑﻔﺸﺎرد و ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد وﻟﯽ ﺑﺨﻮد اﻣﯿﺪواری ﻣﯿـﺪادم ﮐـﻪ ﻗﻠـﺐﻫـﺎی
اﻧﺴﺎن ﺑﻄﺮزی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺮا رﻓﻊ ﮐﺮد و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﺦﻣﺖ اﺳﯿﺮان ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ را در ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻗﻠـﻮب
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﻧﺜﺎر اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﯿﺮ در دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺮاب ﻗﻠﻮب آﻧﻬﺎ را دﯾﺪم ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم.
ﻣﻌﻬﺬا اﮔﺮ ﺳﺦﻣﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻮن اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﭼﻪ ذﮐﻮر و ﭼﻪ اﻧﺎث دارﯾﻢ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺰه و ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﮐـﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
دﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز دﻟﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﺮﮐﺎت ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ذﮐﻮر و اﻧﺎث ارزش دارد .وﻟﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن راﺿﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ را آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮم ﺧﯿﺎﻟﻢ از ﺣﯿـﺚ ﻋﻘـﺐ ﺟﺒﻬـﻪ
آﺳﻮده اﺳﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﻘﺘﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد اﯾﺮاد ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﻬﺘـﺮ از ﻧﻄﻘـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻣـﺮوز
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﻮد ﻏﯿﺮ از ﻧﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮاد ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎز را
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪﭘﺮدازی و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻋﺒﺎرات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﻮک ﻓﺮﯾﺐ داد .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻠـﺖ اﺣﻤـﻖ اﺳـﺖ و
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻄﺮی ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺠﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ از آن ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﭘﺮﮐﺎه ارزش ﻧﺪارد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿﺘﻮان دﻧﯿﺎ را دﯾﮕﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﭼﻘﺪر اﺣﻤﻖ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻫﺪی ﺑـﺮای ﺗـﻮ
ﻣﯽآورم و دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻄﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮاد ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻤـﺎم ﺳـﺮداران
ﺟﻨﮕﯽ و ﺧﻄﺒﺎء در آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﯾﺮاد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه در آن ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺘﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻄـﻖ ﻣـﺮا روی ﺳـﻨﮓ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ اﺳﺖ و از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺗـﺎ اﻣـﺮوز ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﮐـﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را زده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ در دﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﺪس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ را ﺑﺮاﻧﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ اراﺿﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ را ﺑﺘﺮﺳـﺎﻧﻢ
ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮه دادم.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻫﺎﺗﯽ را ﻧﺪارم و آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ راﺳﺖ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺪف ﻧﻬـﺎﺋﯽ ﻣـﻦ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد.
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را در
آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮم.
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ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺼﺮی دارای اﻓﺘﺨﺎر و ﻋﻈﻤﺖ ﺷﻮم و ﻣﻠﺖ ﻣﺮا ﺑﭽﺸﻢ ﯾﮑـﯽ
از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻨﮕﺮد و ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﯽ از ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ اﮐﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮادر او ﻣﯿﺸﻮم.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس و ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﺮای راﻧﺪن ﺧﺼﻢ از ﻣﺼﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘـﺐ راﻧـﺪم ﺳـﻮرﯾﻪ را
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺘﺼﺮف در ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺣﺘﯽ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻧـﺎم آن
ﺟﻨﮓﻫﺎ را ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﻣﯿﮕﺬارم و ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻓﻄﺮی ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﮑﻤﮏ ﺧﺪاﯾﺎن در ﺟﻨﮓ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ
اﻣﺮوز در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ از ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﭼﻮن ﺳﺎدهﻟﻮح اﺳـﺖ
از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ اﺛﺮی در ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﺑﻮﯾﮋه از ﻣﻦ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﮕﺮدد زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻘﺪر او ﺳﺎده و اﺣﻤﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧـﺪاﯾﺎن اﻣﯿـﺪوار
ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ اﻣﺮوز در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﯾﻨﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻢ.
اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻋﺪهای از آﺷﻨﺎﯾﺎن را وﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮار دادم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻄﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﺑﺮآورﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻄﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻘﺪری اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺷﻌﻮر ﻧﺪارد ﺑﻔﻬﻤﺪ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﺑﺮآورﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑـﺪون
ادراک ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی از آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻧﻄـﻖ ﻣـﺮا
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﻃﺮﻓﺪار و ﻓﺪاﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺑﻘﺪرت ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاری ...ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﮑـﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد ...ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺣﻤﻖ و ﺑﯽﺷﻌﻮر اﺳﺖ ...آﯾﺎ در ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ؟
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدی زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارم.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﺑـﺪان ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻓﺮﻋـﻮن ...ﯾـﺎ ﯾـﮏ
ﻫﻮرمﻫﺐ ...ﯾﺎ ﯾﮏ آﻣﯽ ...ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﺮیﺑﻮر و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﮏ ﭼﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪه دارد
و آﻧﻬﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ آﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺑﺪان ﮐﻪ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﻼﻫﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ازدﯾﺎد ﻗﺪرت ﺛﺮوت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻘﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﯽ و ﻫﺮیﺑـﻮر ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت ﯾﺎ ازدﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ آﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎک ﺳﯿﺎه در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻠـﺖ و
ﮐﺸﻮر رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و در اﮐﻞ و ﻧﺎن و ﺷﺮﺑﺖ و آﺑﺠﻮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﯾﮑﯽ از اﻓـﺮاد ﻣﻠـﺖ ﮔﺮﺳـﻨﻪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻟﺬت ﻗﺪرت و ﺛﺮوت آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﺛﺮوت آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﺪری از ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏـﺮور و ﺷـﻬﻮات اﻧـﺴﺎن را
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻠﺐ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدم ﺑﺪو ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺪوﺳﺘﯽ وﻟﯽ اﻣـﺮوز ﮐـﻪ ﻗـﺪری از
ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدم ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ازدﯾﺎد اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎ ﺛﺮوت ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ وﺳﯿﻠﻪاﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت و ازدﯾﺎد ﺛﺮوت و ﺣﺘﯽ زن را ﻫﻢ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ و
ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ازدﯾﺎد اﻓﺘﺨﺎر و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوﺗﯽ دارد اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و از اﯾﻦ ﺟﻬـﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﺪارم زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺑﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮔﻨﺪم و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﻓﻠﺰ او را ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﻣﻠﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮم ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣـﺰدور
را اﺟﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دارای اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﻧﮑﺮد و ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻌـﺪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر او را ﻫـﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﻬﺎ را ﺟﺰء ﻧﺠﺒﺎ ﮐﺮده از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮی ﺳﺮﮔﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را از دﻫﺎن ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪون ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺠﯿﺐزاده واﻗﻌـﯽ اﯾـﻦ
ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎو ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ از دﻫﺎن آن ﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاژﺧﺎﺋﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۳۵۵
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ

ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﺼﺮ و ﻫﺎﺗﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ از اﺷﺮاف و ﺗﻮاﻧﮕﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و روزی ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن در
ﺷﮑﺎف وﺳﻂ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﻮد آﻣﻮن ﺑﻤﻦ ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻣﺮا ﺑﺰرگ ﮐﺮد و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﺼﻢ ﺑﯿﺮﺣﻢ
و ﺧﻮن رﯾﺰ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮم.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺪم ﺑﺎ ﻣﺴﺮت ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺰارﻋﯿﻦ و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻓـﺪاﮐﺎری و
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮد و از ﺟﯿﺮه زارﻋﯿﻦ و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﺰودﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﮐﺮدﯾـﺪ
ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ از ﻓﺪاﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .و ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺼﺎرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺟﯿﺮه ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷـﻤﺎ را
از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺑﻌﻼوه در ﺧﺼﻮص ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در دوره ﻓﺮﻋـﻮن
ﮐﺬاب ﻣﻘﺪاری از ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺸﻮد.
وﻟﯽ اﯾﻨﮏ دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺎدق اﺳﺖ و او ﺑﻨﺎم آﻣﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﺴﺮت داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع از ﻣﺼﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت ﺧـﻮد را ﺑﻤـﻦ ﺑﺪﻫـﺪ
ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﺪای ﺷﯿﻮن از ﻧﺠﺒﺎء و اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺪﻧـﺪ و ﮐـﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮی اﻧﺒﻮه داﺷﺘﻦ ﭼﻨﮓ ﭼﻨﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ را ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب و ﺧﺪای او ﻣﺎ را ﻓﻘﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ داﺷﺘﯿﻢ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﯾﻢ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮدم ﻫـﯿﭻ
ﮐﺲ ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﮔﻨﺪم و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ و ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠﻮ از ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺬاب ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻦﻫﺎی آﻣﻮن را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن اداره ﻣﯽﺷﺪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ دارای اراﺿﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ زارﻋﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻬﻤﯽ از آن اراﺿﯽ ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪادﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺒﻂ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﻟﺬا از ﺛﺮوت ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ اراﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿـﺪ
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻗﺤﻄﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺤﻄﯽ را ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ ﻏﻼت را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻏﻠﻪ را ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی
ﮔﺰاف ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺑﮕﯿﺮم ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﯿﻤـﯽ از داراﺋـﯽ
ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮ از داراﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻮام ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ
وام را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺪری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ وام ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﭼﻪ وﺛﯿﻘﻪای ﺑﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯽ داد؟ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ وﺛﯿﻘﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺛﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻧـﺸﻮم ﺳـﺮﺑﺎزان
ﻫﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ داراﺋﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ را ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻫﻮش و اﻫﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻣﻦ رﺑﺢ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ رﺑﺢ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ
ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺑﺢ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺷﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯿـﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﺮﺑﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاری ﺑﻤﺎ رﺑﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﻣـﺎ اﻣﯿـﺪوار
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ وام را از ﺗﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺮﺑﺢ آن.
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آﻧﮕﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ...ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .و ﭼﻮن ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿـﺪ
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان
ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻓﻮری ﺷﻤﺎ را ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎﺑﻬﺎی
و ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎی روﻏﻦﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم داراﺋﯽ ﺷﻤﺎ را ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻮاﻧﮕﺮان وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺿﺠﻪ ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻘـﺪاری زر و ﺳـﯿﻢ ﺑـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﻠﯽ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪﺗﺮ از ﺷـﻤﺎ ﻧﯿـﺴﺖ و
اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﻀﺮر ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﻮﯾﺪ .و در آﯾﻨﺪه ﻫـﻢ
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﻪای از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن را ﺑﻀﺮر ﻣﺮدم و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن آﻧﻬﺎ
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﺑﻀﺮر ﻣﺮدم و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ
اﮔﺮ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ داراﺋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻀﺮر ﻣـﺮدم
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪ .و ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﻮری ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﺸﺎرم ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﺎرت دﺳﺘﺮﻧﺞ دﯾﮕﺮان ﮐﺪام اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ آﻧﻘـﺪر ﺷـﻤﺎ را ﻧﺨـﻮاﻫﻢ
ﻓﺸﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖﻫﺎی ﻣﯿﻮهدار ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺮﮔﺰ درﺧـﺖ
ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪه را از رﯾﺸﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿﺎورد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﯿﺪن ﻣﯿﻮه آن درﺧﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ اﻏﻨﯿـﺎء
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و داﻣﺪاران ﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ و اﮔـﺮ ﺑـﺸﻤﺎره رﯾﮕﻬـﺎی ﺑﯿﺎﺑـﺎن
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎز ﺛﺮوت آﻧﻬﺎ روز ﺑﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﺧـﺮاج
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺪم و آﺑﺠﻮ و ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺮانﺗﺮ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪری از داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ وام ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آن را در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .اﯾﻨـﮏ ﺑﺮوﯾـﺪ و ﻣـﺸﻐﻮل
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﮐﻼن در دوره ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺷـﺮوع ﻣـﯽ ﺷـﻮد
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﻣﯿﮕﺮدد و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
و داﻣﺪاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺳﻮداﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻢ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺎک ﻣـﺼﺮ ﻧﻤـﺎﯾﻢ و
ﺷﻤﺎ از ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ واﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺸﻮن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫـﺪاﯾﺎﺋﯽ
ﻫﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺸﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﺣﺎل ﺑﺮوﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎز ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﯿﻮن را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ از ﺷﯿﻮن ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم زﯾﺮا در ﮔﻮش ﻣـﻦ ﭼـﻮن ﺻـﺪای
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻃـﻼ و ﻧﻘـﺮهای را ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ اﻏﻨﯿﺎء رﻓﺘﻨﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮاج از اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺟﻨﮓ ﻇﻠﻢ اﺳـﺖ
و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف ﺟﻨﮓ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎدﻟﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﻏﻨﯽ و ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘـﺎت
ﻋﻬﺪهدار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮓ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻫـﺎ
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ﻓﺸﺎر وارد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺪار ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری از ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر آن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓـﺸﺎر
آن ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ وارد ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻨﯿﺎء و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺳﻮداﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺣﻠﻘـﻪ ﻣـﺲ ﺑﺎﺑـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ده ﺣﻠﻘﻪ از ﻣﺮدم ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﻓﺸﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮓﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ روی
آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ وارد ﻣﯽآﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﺧـﺮ روی ﭘـﺸﺖ ﻓﻘـﺮاه و ﻃﺒﻘـﻪ
ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ وارد ﻣﯿĤﯾﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آﻧﺎﻧﺮا ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻨﮓ از ﻓﻘﺮاء ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺟﻨـﮓ ﻓﻘـﻂ از
اﻏﻨﯿﺎء ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء ﮐﺎری ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻓﻘﺮاء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻟﺰوم وﺻﻮل ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه از اﻏﻨﯿﺎء و اﺟﯿﺮ ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ
ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﺘﺎی رود ﻧﯿﻞ ﻗﺮاء و ﻣﺰارع
را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺒﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮﺷﻪ ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻓﺮارﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎی ﻟﺮزهآور ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ) .دﻟﺘـﺎ ﯾـﮏ
ﺣﺮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ و ﭼﻮن رود ﻧﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ وارد درﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد و ﻣﺠﻤـﻮع
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﻟﺬا آﻧﺠﺎ را ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﻟﺘﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ رود ﻧﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟﺘـﺎ ﻫﻔـﺖ ﺷـﺎﺧﻪ
داﺷﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺪارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ راﺿﯽ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﺮا ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهام و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻤﯽروم ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮم وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑـﺪون
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺠﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮوم .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﻏـﺰه در ﺗـﺼﺮف ﻣﺎﺳـﺖ و ﻗـﻮای ﻣـﺎ در آﻧﺠـﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺴﺘﻢ.
زﯾﺮا ﻏﺰه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻬﯽﮔﺎه ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ او آزﯾﺮو ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮر ﺟﻨﮕـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری روزی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﺎ آزﯾﺮو ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺰه را از دﺳﺖ ﻧـﺪﻫﯽ .و
آن روز ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻣﺮوز را ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻏﺰه در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺼﺮ و ﭼﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺳﻮرﯾﻪ دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻏﺰه در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﺑﺎزان آن ﭼـﻮن ﻣـﻮر و ﻣﻠـﺦ اﺳـﺖ از
ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﯿﻨﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دارای ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از راه درﯾـﺎ
ﻗﻮاﺋﯽ ﻣﻬﻢ را در ﺑﻨﺪر ﻏﺰه ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﺳﺮ در آورﯾﻢ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ از ﺻـﺤﺮاﻫﺎی ﺳـﻮرﯾﻪ و
ﺳﯿﻨﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮر اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮق دارد زﯾﺮا ﺳﻮرﯾﻪ دارای ﻣﺠﺎری و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿـﺎری ﻧﯿـﺴﺖ و در ﻣـﺼﺮ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻣﺼﺐ رود ﻧﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺑﺸﺎر اول ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿـﺸﻮﻧﺪ.
)آﺑﺸﺎر اول ﻋﺒﺎرت از اوﻟﯿﻦ آﺑﺸﺎر رود ﻧﯿﻞ )از ﺷﻤﺎل ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب( وﻗﺎع در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ در دوره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻫﺮام از وﺟﻮد آن
اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮑﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد وﻟـﻮ در ﺳـﺮ راه آن ﺷـﻂ
آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻗﺸﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺠﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮوم و اﻣﺮوز ﻫﻢ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام و

۳۵۸

٥۳

ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺸﻐﻮل اذﯾﺖ ﮐﺮدن ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ آﺑﺎدﯾﻬﺎ را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺰارع را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزی
ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﻋﺪهای از زارﻋﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺎوزات ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ وارد ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻋﺪهای ﻫﻢ ﮐﻪ در دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ دواﻃﻠﺐ ﺳﺮﺑﺎزی ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺎز ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ وی ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ
ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺠﺮم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﺗﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آزاد و وارد ﻗﺸﻮن ﻧﻤﻮد.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ در آن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮﺑﺎزان در ﻣﻨﺎزل ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ
ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺰاع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﻢ آﻧﻬﺎ درب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﮐﻮرهﻫﺎی ذوب و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺲ روز و ﺷﺐ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﻘﺪری ﻣﺮدم از ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدن ﮐـﻪ زﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ زﯾﻨـﺖ آﻻت
ﻣﺴﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﺰاﯾﺮ دوازدهﮔﺎﻧـﻪ
ﻣﯽآﻣﺪ ﯾﺎ از ﮐﺮت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﻣﺼﺮی ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ از ﻃﺮف ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از روی رﻏﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺰور آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮت آن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و از ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﻨﺪر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺮت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺧﺒﺮﻫﺎی وﺣﺸﺖآوری ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺮت ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﻨﺪر ﮐﺮت را آﺗﺶ زدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺮت ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه و اﯾـﻦ
ﺷﺎﯾﻌﻪ در ﮔﻮش ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از درﯾﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮت ﺣﻤﻠﻪور
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﺮت را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادهاﻧـﺪ .وﻟـﯽ ﺗﻤـﺎم ﺟﺎﺷـﻮان و
ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺮت ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮدان از ﺑﻨﺪری ﺑﻪ ﺑﻨﺪر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺮت را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮگ ﺧﺪای آن ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ
ﭼﻮن ﺧﺪای آﻧﻬﺎ ﻣﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ وارد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد ﺑﻌـﻀﯽ از
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮت ﻫﻢ ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ وارد ﺑﻨﺎدر ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﺳﺖ آزﯾﺮو و ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮت و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﺰاﯾﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد و ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن و ﻣﻠﻮاﻧـﺎن اﯾـﻦ ﻧﯿـﺮوی درﯾـﺎﺋﯽ
ورزﯾﺪه و ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رود ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐـﻪ از ﻣﻤﻔـﯿﺲ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﭘﯿﮏﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ درﯾﺎ ﺑﻐﺰه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻏﺰه ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺼﺮی ﺣﺎﻣﻞ آذوﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻏﺰه رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺰه اﺑﻼغ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ وارد ﻏﺰه ﺷﻮم دروازه ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﻧﮕﺸﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﻣـﺮا ﮐـﻪ درون زﻧﺒﯿﻠـﯽ ﺑـﻮدم
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺣﺼﺎر رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ داﺋـﻢ ﺣﻤﻠـﻪ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻗـﻮچ ﺳـﺮ
دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﺎرﻫﺎی زﻫﺮدار ﺑﺪرون ﺷﻬﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ روزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﺪرون ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﮕﺮدد و ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ آن
ﭘﯿﺎم ﻧﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ...ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻮج از اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ در ﯾﮏ ﺧﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿـﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﺠﺎری آﺑﯿﺎری ﻣﺴﺪود را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻟﺠﻦ و ﻻی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ آب ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ
و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ وﻗﺖ ﻓﻮج اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف آب او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﮐﻪ درون ﮐﺸﺘﯽ و زورق ﺑﻮدﻧﺪ و از آب ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زورق از ﻣﺠﺎری آﺑﯿﺎری ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺼﺪ اﺳﺐ ﻫـﺎﺗﯽ
را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﯾﮑﺼﺪ اراﺑﻪ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا وی ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﻬﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد و در ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاه اداﻣﻪ دادﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
در آﻧﺠﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد دور ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣـﺼﺮی ﺣﻤﻠـﻪور ﺷـﺪﻧﺪ و
ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد دور ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺒﻬﺎ و اراﺑﻪﻫـﺎی آﻧـﺎﻧﺮا
ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﺛﺮ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎﺗﯽ
را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﮑﺴﺖ داد و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺖ دادن اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﺳﺒﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و اراﺑﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻧﮓ اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮی در آورد.
ﺧﻮد ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن در آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑـﺎ ﯾـﮏ
دﺳﺘﻪ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺗﺎﻧﯿﺲ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺿﺮﺑﺘﯽ
ﻓﺮود ﺑﯿﺎوری آن ﺿﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺸﺪت ﻓﺮود ﺑﯿﺎور ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺼﻢ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﮔﯿﺞ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺰودی ﺣﻮاس ﺧـﻮد را ﺟﻤـﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻧﯿﺲ دﺳـﺘﻪﻫـﺎﺋﯽ از ﻗـﺸﻮن
ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺤﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﻗﺮاء و ﻣﺰارع ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺎﻧﯿﺲ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺎ وارد ﺻﺤﺮا )ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ( ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻦ ﺑـﺎ ﺣﯿـﺮت
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن ﺟﺴﺘﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق رو آورده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺻﺤﺮا ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آن ﻣﺎﻣﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﺒﻮﻫﺎی ﭘﺮ از آب ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺼﺮف
ﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ آزﯾﺮو و ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ از ﻣﺼﺮ ﺳﺒﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻮزه و ﺳـﺒﻮی ﻧـﻮ
آب ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ و آﺑﯽ ﮐﻪ درون آن اﺳﺖ از ﺧﻠﻞ ﮐﻮزه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﮐـﻮزه و ﺳـﺒﻮی ﻣـﺴﺘﻌﻤﻞ آب را ﺣﻔـﻆ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﻮزه و ﺳﺒﻮی ﭘﺮ از آب را از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺼﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺸﻮن ﺑﯽآب ﻧﺒﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ
از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آب داﺷﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﮑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺒﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﻮل ﮐﻮزهﻫﺎی آب ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺟـﺎ داده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣـﺮارت
ﺧﻮرﺷﯿﺪ آب را در ﮐﻮزهﻫﺎی ﻧﮑﺎﻫﺪ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق راه ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺒﻬﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻧﮑﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺪﻫﺎ اراﺑﻪ او در ﺻﺤﺮا ﻣﻨﻈـﺮهای وﺣـﺸﺖآور
داﺷﺖ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اراﺑﻪﻫﺎی او را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
در ﻫﻤﺎﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺻﺤﺮا ﺷﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎرﺗﯿﺰان ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻀﺪ ﭘﺎﺳـﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫـﺎﺗﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺒﻬﺎ روی ﻗﻠﻞ ﺟﺒﺎل ﺳﯿﻨﺎ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ روز از ﺣﺮﮐﺖ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ و آﺗﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ را ﺑﻮﺟـﻮد آورد ﮐـﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ
روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدﺑﺎد ﺻﺤﺮا و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﺿﻊ آﺑﺮا درﺻﺤﺮا ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد .ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .دو ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮد و ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد دوم اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ
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ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻮای او در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻗﺮاء و ﻣﺰارع اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫـﺐ آﻧﻬـﺎ را در
ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺼﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد آن ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﺪود ﻫﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ در ﻣـﺼﺮ
ﺳﻔﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﺰه ﺑﻮد.
ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﺰه را از ﭘﺎ در آورد ﻣﻘﺪاری از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﻏﺰه ﺟﻤﻊ ﮐﺮد وﻟﯽ ﭼﻮن اﻃﺮاف ﻏﺰه وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺷﺪ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻏﺰه رﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ وارد ﻏﺰه ﺷﻮد .زﯾﺮا
در آﻧﺠﺎ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﺗﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی وی را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.س
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﺮف ﻏﺰه ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮدم ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ آب ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدم.
ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آن دﺳﺘﺒﺮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺠﺮوﺣـﯽ را
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد در ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻓﺒﻬﺎاﻟﻤﺮاد وﮔﺮﻧﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ از وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻃﻼع ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﺎ اﻓﺴﺮان وی ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از اراﺑﻪﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﻧﮕﯿﺮﻧـﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﺟﻨﮓ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺒﺮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان او ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﭼﭙﺎول اﻣﻮال اردوﮔﺎه ﻫﺎﺗﯽ از اراﺑﻪﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و دور ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان او ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن را ﮐﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻌﺪ از دﺑﺎﻏﯽ از ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺪوزﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ.
در آن دﺳﺘﺒﺮد ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺸﺪ ﭼﻮن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در ﺻﺤﺮا وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻮزه و
ﺳﺒﻮﻫﺎی ﭘﺮ از آب ﺑﻮد وﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﮐﻮزه ﭘﺮ از آب در ﺻﺤﺮای ﮔﺮم ﻫﻢ وزن آن ﻓﻠﺰ ﻗﯿﻤﺖ دارد وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﻮزه در ﺳـﺎﺣﻞ رود ﻧﯿـﻞ
ﺑﺪون ارزش اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﺑﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻏﺰه ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ در ﺻﺤﺮا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣـﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻃﻮری اﺳﺒﻬﺎی او ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮاﮐﺰ آب را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ را ﮐـﻪ
در ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد وارد ﺻﺤﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ در آن دﺳﺘﺒﺮد ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﻤﯽ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻠﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﺻﺤﺮا ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎرات آن.
ﭼﻮن اﻓﺘﺨﺎرات را اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮوزی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓ را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮی را ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن را ﮐﻔﺘﺎر ﺧﻮرده و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻫـﺎﺗﯽ را ﺑـﺴﯿﺦ
ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻨﺎر راه ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

۳۶۲

٥۷

در ﻣﺮاﮐﺰ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از آﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫـﺎﺗﯽ ذﺧﯿـﺮه ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وی ﯾﺎ ﻗﺸﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهاش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ
آﺑﻬﺎ را در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻂ ﺳﯿﺮ اﻣﺪادی ﻣﺼﺮ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد.
ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣﻦ آﺗﺶ اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ را از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور دﯾﺪم وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ آن ﺷـﺐ ﻧﺨـﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﺑـﻪ
اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮﺳﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺴﻄﺢ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎدی ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
آﻧﺸﺐ ﻫﻮای ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﺮارت روز ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨـﻪ زﻣـﯿﻦ ﮔـﺮم ﺻـﺤﺮا را
ﭘﯿﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻣﺤﻞ ﮔﺮدش ارواح ﻣﻮذی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻔﺘﮕﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و اﯾـﻦ
ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ارواح ﻣﻮذی ﻣﺮدم را ﻣﯽآزارﻧﺪ.
روز دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ ﻧﻔﯿﺮ زدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻄﺮف اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ وﻟـﯽ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺪه از اراﺑﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﻣﺸﻐﻮل راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺪر آوردﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﺳﻢ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از دﯾﺪن اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺧـﺼﻢ ﺗﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌـﻀﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اراﺑﻪﻫﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮدﯾﻢ وی ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪﻧﺪ اﺻﺮار را ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮار آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف اراﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮاری ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧـﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎراﺑﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ زدﻧﺪ ﻣﺎ از ﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﻢ ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ روی آﻧﻬـﺎ ﻓـﺮود
ﻣﯿĤﯾﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﺎن را ﮐﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﺎردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﭘﯿﺎده ﺻـﺤﺮای
ﮔﺮم را در ﻧﻮردﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ از آﻓﺘﺎب ﺻﺤﺮا ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺷﻼق ﺧـﻮد
را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ ای ﺗﻨﺒﻠﻬﺎ و ای وزﻏﻬﺎی ﻟﺠﻦ رود ﻧﯿﻞ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر دﯾﺮ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ؟
و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ آﻣﺪهاﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﻮی ﮐﺜﺎﻓﺖ از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﺑـﻮی
ﻋﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا آزار ﻧﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ آﻣﺪهاﯾﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را وارد ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺎراﻧﯿﺪ زﻣﯿﻦ را ﺣﻔـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و
ﺧﻨﺪق ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳـﻨﮓ ﻣـﺴﺪود
ﻧﻤﻮدﯾﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﻫﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮوح داﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻼق ﺧﻮﻧﯿﻦ او آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آن ﺣﺮف ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﮑﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺮوح و ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻨﺪق ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ﺧﻨﺪقﻫﺎ
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر اراﺑﻪﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﯾﻦ ﺧﻨﺪﻗﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎب آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی اﺳﺒﻬﺎی و ﭼﺮخ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫـﺎﺗﯽ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻨﺪﻗﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد در ﮐﺠﺎ ﺣﻔﺮ ﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﻨﺪق ﻃـﻮﻻﻧﯽ و ﻗﻮﺳـﯽ ﺷـﮑﻞ ﺣﻔـﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از دور ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﻃﻮﯾﻞ و ﻋﺮﯾﺾ
وﺟﻮد دارد.
ﻫﺮ روز ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ وارد اردوﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎرﺗﯿﺰان از اﻃﺮاف ﺑﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺳﯿﻊ ﺑﻮد و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻮاﻧﻊ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﺳﺮﺑﺪر آورﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر در ﭼﭗ و راﺳﺖ اردوﮔـﺎه
ﻣﺎ ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﻣﺪ ﺑﺎز ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﻗﻮیدل ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻬـﻦ ﻫـﻮرمﻫـﺐ را ﻣﯿﺪﯾﺪﻧـﺪ و ﺷـﻼق
ﺧﻮنآﻟﻮد او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد ﯾﮏ روز ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی و ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ ﮐﻪ در راه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﺳﻨﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﺐ ﺑﮕﺬرد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎردوﮔﺎه ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑـﯿﻢ آن
ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺸﺘﯿﻬﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن روز ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی و ﭘﺎرﺗﯿﺰانﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣـﺸﻐﻮل ﺣﻔـﺮ
ﺧﻨﺪق ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺻﺤﺮا ﭘﺮ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﺳﻬﺎی ﺑﺰرگ از ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ آﻫﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻧـﺼﺐ ﺷـﺪه
ﻃﻮری ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺮد ﺷﺪ) .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ وﺻﻒ ﺣﺎﻻت ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨـﺪ ﻫـﺰار ﺳـﺎﻟﻪ
دارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ دﻣﺎﻋﺶ ﺳﻮﺧﺖ )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ دﻣﺎغ را ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻐﺰ( ﯾﺎ
دﻣﺎﻏﺶ ﭼﺎق اﺳﺖ در دوره ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ او ﺳﺮد ﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭼﻮن ﺷﺐ ﻓﺮود ﻣﯿĤﻣﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻀﺪ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز
از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺤﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﺮا اردوﮔﺎه ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻖ دادﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣـﯽﮐـﺮد در ﺻـﺤﺮا آﺗـﺸﻬﺎی
ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ.
اراﺑﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﺎﯾﺶ وﺿﻊ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهای از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﺎﻧﯿﺪﻧﺪ وﻟـﯽ
ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ و راﻫﺰﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در دو ﺟﻨﺎح اردوﮔﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ ﺷﺒﯿﺨﻮن زدﻧﺪ و ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ را ﮐـﺸﺘﻨﺪ و
ﭼﻨﺪ اراﺑﻪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﺸﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻬﻨـﻪﮐـﺎر ﮐـﻪ ﺻـﺪاﻫﺎی
ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدای آن ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ.
زﯾﺮا ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺪای ﭼﺮخ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻗﻌﻘﻌﮥ ﺳﻼح و ﺻﻔﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر و آزﻣﻮده ﺧﻮد را در ﺧﻂ اول اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از آﻧﻬـﺎ ﻣﺠـﺮوح
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﺑﮑﻨﺎری ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﺎر
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻦ از ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺎزه ﮐﺎر در ﻧﻈﺮم ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮑﻮش ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ و ﻧﮕﺬاری ﮐـﻪ ﺑﻤﯿﺮﻧـﺪ و ﻣـﻦ ﺑـﺮای
ﻣﺪاوای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ زر ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ وزن آن ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﺤﺮای ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻨﺎر داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اردوﮔﺎه ﺑﻮﺟﻮد آوردهای و ﻗـﺼﺪ داری
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮی.
اﮔﺮ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ آﮔﺎه ﺑﻮدم ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﺻـﺤﺮای ﻣـﺴﻄﺢ
ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
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وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪای و از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗـﻮ را اﮔـﺮ ﻣﺠـﺮوح
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اراﺑﻪﻫـﺎی ﻫـﺎﺗﯽ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای زر ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﺪه زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑـﯿﺶ از
ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زر دارﻧﺪ.
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﻓﺮدا ﺷﺐ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ زﺧﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ را ﺑﺒﻨﺪم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ و در ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ را ﻫﻢ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ و اﮔـﺮ در
ﺟﻨﮓ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺷﻮد و ﻣﺒـﺎدرت
ﺑﺠﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﯽروم ﮐﻪ ﻗﺪری ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺠﻨﮕﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗـﺪری ﺣـﺮارت
ﺷﺮاب در ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺻﺪای ﻗﻠﻘﻞ ﮐﻮزه او را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در دﻫﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان را ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﯿﻤـﻪ او
ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺪا زد و ﺑﻬﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪای ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮدا ﺻـﺒﺢ ﺑـﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ آﻧﺸﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺨﻮاﺑﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﻻﺷﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺐ اﻓﺘـﺎده و ﺟﻨـﺪ اراﺑـﻪ ﻫـﺎﺗﯽ آﻧﺠـﺎ
واژﮔﻮن ﺷﺪه و ﮐﻼﻏﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آﺗﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎک ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﺳﺒﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺑﻪ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺗﮑﯿﻪ داد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ
را ﺑﺎ ﭘﯿﺎز ﻣﯿﺨﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :آﻣﻮن ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ اﻋﺠﺎز ﮐﺮد زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﺧﺼﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺠﺎ آب
ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اراﺑﻪﻫﺎ راه را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ آب را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ
اراﺑﻪﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد .دﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اردوﮔﺎه ﻫﺎﺗﯽ آب ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎم اﺳﺒﻬﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺧﺎر را ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺒﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ آب و ﻋﻠﯿـﻖ ﻫـﺎﺗﯽ را در ﺻـﺤﺮا ﻣﻌـﺪوم
ﮐﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ راه را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺧـﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﺎره ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ از ﻋﻘﻞ ﭘﯿـﺮوی ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ اﻣـﺮوز ﻣﺮاﺟﻌـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﮐﻨﻨـﺪ و زر و ﺳـﯿﻢ ﻓـﺮاوان
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎی ﮐﻮزهﻫﺎ و ﺳﺒﻮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﺪاری ﻓﻠﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﻮن اﻋﺠﺎز ﮐﺮده و ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﭼﻮن وﻗﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﺪ دﭼﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﮔﻮداﻟﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﻧﺎن ﺧﺸﮏ را ﺑﺪﻫﺎن ﺑﺮد و ﻗﺪری از آن را ﺑﺎ دﻧﺪان ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺟﻮﯾﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر دﻧﺒﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ زدﻧﺪ ﺑﮕﻮ ...ﺑﮕﻮ...
ﻫﻮرمﻫﺐ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﯿﺠﻮﯾﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ و ﻧﺎﺳﺰاﺋﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﺎﺧﻬﺎی ﻗﺸﻮن ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻀﻠﻪ ﮔﺮﺑﻪ
را درون ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را ﻃﺒﺦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در دﻫﺎن اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣـﻦ
آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار ﺧﻮاﻫﻢ آوﯾﺨﺖ .و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﻧﮓ زد :ای ﻣﻮشﻫﺎ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎی
ﻟﺠﻦزار رود ﻧﯿﻞ ...ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﯾﺪ ﭼﻮن ﻃﺒﺎﺧﻬﺎ ﻻی ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﺳﺐ و اﻻغ ﻣﯿﮕﺬارﻧـﺪ و ﺑـﺸﻤﺎ
ﻣﯿﺨﻮراﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ را دارم؟
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ﻧﻪ ...ﻧﻪ اﮔﺮ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﻧﺎن ﺑﺸﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯿﮏ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﺳﺒﻬﺎی ﻣﺮا ﺧﻮردهاﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼـﻮن ﻣﻮﺷـﻬﺎی ﺗﺮﺳـﻮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﺳـﺮﺑﺎز ﺑﻮدﯾـﺪ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﭼﻮب ﺳﻨﺠﯿﺪن ﻋﻤﻖ رود ﻧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰه اﺳﺖ آﻧﻬﻢ ﻧﯿـﺰهﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﺳﺮﻫﺎی ﻓﻠﺰی دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺸﻤﺎ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺎ آن ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ ای ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻣﻦ
دﯾﺪهام ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن زه ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﯿﺮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﯽﮔﯿﺮد
اﯾﻦ ﮐﻤﺎن را از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻮر و ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ ﻧﺪارﯾـﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﻫﺪف ﺳﺎزﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﺳﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰه را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه در ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺐ ﻓﺮو
ﺑﺮود و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺒﻬﺎی اراﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺰﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﮐﺎرد ﭘﯽ اﺳﺒﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ اراﺑﻪ از روی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻧﮕﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ و آن را دور اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﺮﻋﻪای از ﮐﻮزه ﺧـﻮد ﻧﻮﺷـﯿﺪ و ﮔﻔـﺖ :ﻣـﻦ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ و ﻧﻌﺮه ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻬـﺎ را ﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ
ﻃﻮری ﺑﻮﺣﺸﺖ در ﻣﯿĤﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺸﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ را زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮ
را زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺎﺗﯿﻬﺎ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻤﺮاﮐﺰ ذﺧﯿﺮه آب و ﻋﻠﯿﻖ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و دواب ﺧﻮد را
ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﻪ و ﺑﻘﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و زﻧﻬﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺧﻮد را روی ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ از آن ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺑﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ آﺳﯿﺎﺑﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی روﻏﻦﮐﺸﯽ ﻫﺎﺗﯽ و آزﯾﺮو را ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮد را در ﻋﻘﺐ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادهام و اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ در ﺟﻨـﮓ ﻗـﺪری از ﺷـﻤﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﺣﺸﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺷـﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﮐﺸﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻘﺐ ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ
ﮐﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺮﺑﺎزان و اﺳﺒﻬﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ .ﻣـﻦ ﻫـﻢ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺎﻧﺪازم و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺒﯿـﻨﻢ در
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻼق از ﭘﺎ در ﻣﯿĤورم.
ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺳـﺮﺑﺎزان او
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﯿﺪن اﻇﻬﺎرات وی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ اردوﮔﺎه ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﺑﺎزان دﺷﻤﻦ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻣﻦ از آﻣﻮن و
ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ای وزﻏﻬﺎی ﻟﺠﻦزار ﻧﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ و در ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﺧـﻮد
ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﻣﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﻪای را ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ اوﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارد .و ﺷﻤﺎ ای ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ
و ورزﯾﺪه ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﯿﺎه و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش را ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻮن اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺒﺮﯾﺪ
روی زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﺑﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آب دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و ﻋﻘﺐ
ﻧﺮوﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺮوﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از
رﺳﯿﺪن اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ در ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺳﺮﺑﺎزان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد دوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﻔﻤﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﺎدی
ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﺮس و ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺎراز ﻋﻘﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ در ﺻﺤﺮا ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
روی ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮدﻫﺎ و ﺗﻨﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎلدار و رﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و ﭘﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و درﻓﺸﻬﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣـﻮج ﻣﯿـﺰد
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻧﺠﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮﺟـﻮد آورده ﻋﺒـﻮر ﻧﻤﺎﯾـﺪ .زﯾـﺮا
ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻠﯿﻖ و آب ﻧﯿﺰ اراﺑﻪﺳﻮاران ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و درﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا دور ﺑﺰﻧﻨـﺪ زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وارد ﺻﺤﺮا ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺒﻬﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد.
اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ دارای ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی ﺷﺶ اراﺑﻪای ﺑﻮدﻧﺪ و ده ﺟﻮﺧﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﮓ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد و ﺗﺼﻮر ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺼﺖ ﻫﻨـﮓ
داﺷﺘﻨﺪ و در وﺳﻂ آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .و اراﺑﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺎ
ﺳﺮﻋﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﺧﻮد ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺳﺮﺑﺎزان وی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺻﺪای ﻧﻔﯿﺮ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ درﻓﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺼﺖ ﻫﻨﮓ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ورزﯾﺪه ﺳﻮار ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻈﺮهای ﻫﻮلآور اﺳﺖ و دﯾﺪم ﮐﻪ وﺳﻂ اراﺑﻪﻫـﺎ اﺳـﺒﻬﺎﺋﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﻮار آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن اﺳﺒﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ وﻟـﯽ ﻃـﻮری
روی ﯾﺎل اﺳﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اول دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد .و ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮاران ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ روی ﮔﺮدن اﺳﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺠـﺐ
ﮔﺮدﯾﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ دﺳﺘـﺸﺎن ﺑـﺰﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳـﺪ و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرد ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ وﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮارﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻮارﻫﺎی دﯾﮕﺮ از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه ﻋﻤﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد و ﻃﻮری ﺳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻤﺎﻧﻮر دوم ﺳﻮاران ﻫﺎﺗﯽ
و ﻓﺮو ﮐﺮدن ﻧﯿﺰهﻫﺎ در زﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از اﯾﻨﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﯾﺎد زد ﻧﯿﺰهﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺧﻮد او دوﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻧﯿﺰهﻫﺎ رﺳـﺎﻧﯿﺪ و از زﻣـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ و دور
اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان او ﻫﻢ دوﯾﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﻋﻘﺐ ﺟﺒﻬﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روﯾﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آن ﻧﯿﺰه ﻫﺎ را در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﯿﻒ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن روز ﻫﻮرمﻫﺐ زود ﻧﻤﯽﺟﻨﺒﯿﺪ و دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﻧﯿﺰهﻫﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اراﺑـﻪﻫـﺎ ﻣﻮﻓـﻖ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ دﺷﻮارﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﺑـﺎز ﻋـﺪهای از آﻧﻬـﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺧﻨﺪق ﮐﻢ ﻋﺮض ﺑﺮای اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ دﺷﻮاری ﻧﺒﻮد زﯾﺮا در ﻫﺮ ﻫﻨﮓ از اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ارای ﺗﺨﺘﻪﻫـﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪق ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ را روی ﺧﻨﺪق ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اراﺑﻪﻫﺎ از روی آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣـﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ) .ﻣـﺎ ﺗـﺼﻮر
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ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﭘﻞ از ﻃﺮف واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﻨﮕﯽ اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر در دوره ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از روی ﺧﻨﺪقﻫﺎ از ﭘﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
– ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ از ﺧﻨﺪقﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اراﺑـﻪﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻮاﻧـﻊ
اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺪری ﻣﮑﺚ ﮐﺮدﻧﺪ .و اﻣﺎ اراﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷـﺪﻧﺪ و راﻧﻨـﺪﮔﺎن و
ﺳﺮﺑﺎزان اراﺑﻪﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻋﻘﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ و راه را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﯾﺎ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺻﺮف
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯿﮑﻨﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و راه را ﺑﺮوی ﺧﻮدﺷﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ از اراﺑﻪﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﺳﺒﻬﺎی آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را از ﺳﺮ راه ﺧﻮد دور ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋـﺪهای ﻣﻘﺘـﻮل و ﻣﺠـﺮوح و اﺳـﺒﻬﺎی ﮐـﺸﺘﻪ ﺑﺠـﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﺷﻌﻒ ﺑـﺮ آوردﻧـﺪ ﭼـﻮن ﺗـﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب
ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی اول آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ در آﻧﺮوز ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎز ورزﯾﺪه و آزﻣﻮده و ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺗﯿﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ را از ﺳﺮ راه اراﺑﻪﻫﺎ دور ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺘﯽ
را ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺻﺮف دور ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی اول آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻗﺒـﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ در ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ اراﺑﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺰه ﺟﻠﻮی اﺳﺒﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﻮک آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺐ اراﺑﻪﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳـﯿﻨﻪ
اﺳﺐ ﻓﺮو ﺑﺮود و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ درﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ .زﯾﺮا ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺮو ﮔﺮدن اﺳﺐ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ورﻗﻪﻫﺎی
ﻓﻠﺰ زره ﭘﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮ ﻧﯿﺰه ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ در ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺒﻬﺎ ﻓﺮو ﻧﻤﯽرﻓﺖ.
ﻣﻦ دﯾﺪم اﺳﺒﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ از اﺳﺒﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ و از ﯾﮏ ﻧﮋاد ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن اراﺑﻪﻫﺎ دو داس ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از درون اراﺑﻪ دﺳﺘﻪ آﻧﺮا ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورﻧﺪ .و اﯾﻦ دو داس
ﻣﺎﻧﻨﺪ دو داس ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را درو ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨـﺖ و ﺑﻌـﺪ ﭼﺮﺧﻬـﺎی ﭘﻬـﻦ و ﺳـﻨﮕﯿﻦ اراﺑـﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺧﺮد ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺒﻬﺎی ﺑﺰرگ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﺎ زره ﻓﻠﺰی ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮏ ﻓﻠﺰی ﺻـﻮرت اﺳـﺒﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎﺋﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎخ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﺖ آور ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪم.
داﺳﻬﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮد و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ از روی ﻻﺷﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻦ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را ﻣﺤـﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و در ﻫـﻢ ﻣﯿﺸﮑـﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ داﺋﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰد و ﺑﺎ ﺷﻼق ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ او ﺑـﺪون ﻧﺘﯿﺠـﻪ
اﺳﺖ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
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آﻧﻮﻗﺖ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣـﺎ
را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺼﺮ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و اراﺿﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺳﺮ را روی زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آن ﮐﺮدم.
از دور ﺻﺪای ﺣﺮﮐﺖ اراﺑﻪﻫﺎ و ﻧﻌﺮه ﺟﻨﮕﺎوران و ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم .ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی او
ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮی داﺷـﺘﻨﺪ در
ﻋﻘﺐ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در اراﺑﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ از ﭘﺎ در آورﻧﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر را ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻘﺪر در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻬﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎل ﺗﺎﺧﺖ اﺳﺒﻬﺎی اراﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﻮش رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ زﻣﯿﻦ دﻫـﺎن ﺑـﺎز ﮐـﺮد و ﺗﻤـﺎم
اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﻠﻌﯿﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮرش اﯾـﻦ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎی زورﻣﻨـﺪ
اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺑـﯿﻢ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻮری ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻠﺐ ﺧﻨﺪق ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻋﻘﺐ ﺣﻔـﺮ ﮐـﺮده
روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ اراﺑﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ و ﺧﺼﻢ را ﺑﺒﻠﻌﺪ ﺗﻤﺎم اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﻨﺪق اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از ﺑﯿﻦ رﻓـﺖ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻨﺎر ﺧﻨﺪق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻨﮓ و ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎرﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه از ﺧﻨﺪق ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
و اﻣﺎ دﺳﺘﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﻨﺪق ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫـﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از اراﺑـﻪﻫـﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ﻃﻮری ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ و اﻣﯿﺪوار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
دﻟﯿﺮی ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع اﻓﺰود و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺒﻮن ﺑﻮدﻧﺪ دﻟﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪه از ﻓﺮﺻﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺳـﺮﺑﺎزان ﮐﻤـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده را ﮐـﺮد و ﺑـﺮای
ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ و راﻫﺰﻧﺎن ﮐﻪ در ﺟﻨﺎح ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ اراﺑﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎدﮔﺎن و ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ و دﻟﯿﺮی ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺼﻢ
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﯾﮏ ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺴﻄﺢ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﺪاری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .زﯾﺮا اﺳﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط در ﺧﻨﺪق ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اراﺑـﻪﻫـﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ آﻧﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﻮد .و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ زﻧـﺪه
ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ از ﺧﻨﺪق ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻣﻘﺘﻮل و ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ.
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اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﻬﻢ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐـﺮدن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮر آراﺳﺘﻨﺪ و در آن ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺑﺮاز ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺿـﻌﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا اﺻﻼح ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺸﻮرت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ و راﻫﺰﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﺟﺒﻬـﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮ راه اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺘﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺗﺮس ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻧﻊ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎد ﺻـﺤﺮا ﻏﺒـﺎر را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی در ﺣﻤﻠﻪ دوم ﻧﯿﺮوی ﻫﺎﺗﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ آﻧﻬـﺎ
اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻓﻮر ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﺼﺮی ﻃﻮری ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺳﺮای
ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﻟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻟﺪار را از روی ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺣﯿﺮان ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﺎﺳﮑﻬﺎی آﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ دو ﺗﺒﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻠﺰی اﺳﺖ از ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺎﺳﮑﻬﺎی آﻫﻨﯽ ﻣﺒﻬﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﺮد و از دﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﻃﺮف دﺳﺘﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣﯿﺮﻓـﺖ و
دوﺳﺘﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽزد و ﻣﯿﮕﻔﺖ آﻓﺮﯾﻦ ای وزﻏﻬﺎی ﻟﺠﻦ زار ﻧﯿﻞ اﻣﺮوز ﺧﻮب ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮدﯾﺪ و آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾـﺪ ﮐـﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻦ درﺳـﺖ
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدم.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎن و آﺑﺠﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼـﻪ را ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ
دارﻧﺪ از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻫﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺼﺮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻬﺎدارﺗﺮﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در ﻣﯽآﻣـﺪ اراﺑـﻪﻫـﺎ و اﺳـﺒﻬﺎی ﻫـﺎﺗﯽ ﺑـﻮد و
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ اﺳﺒﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮕﺎﻫﺪاری اﺳﺐ ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬـﺎ
ﻋﻠﯿﻖ و آب ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﺳﺒﻬﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺼﺮی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺪﯾﺪ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺪواٌ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ
ﻋﻠﯿﻖ و آب دادﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺒﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺐ ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻮش و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ از ﻟﺤﻦ ﺻﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﺎو
اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ رام ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﺪاری اراﺑﻪ و اﺳﺐ ﺷﺪ از راﻫﺰﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن او ﻣﻠﺤـﻖ ﮔﺮدﻧـﺪ و در ﺻـﻨﻒ
اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ از راﻫﺰﻧﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وارد ﺻﻨﻒ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺖ آﻧﻬـﺎ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺐ ﻻﯾﻖﺗﺮ از ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ از اﺳﺐ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﻫﺰﻧﺎن از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻮدم ﮐـﻪ ﻣﺠـﺮوﺣﯿﻦ را
ﻣﺪاوا ﻧﻤﺎﯾﻢ و زﺧﻤﻬﺎ را ﺑﺒﻨﺪم و ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮز ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﺪت
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﺮای زﺧﻢﺑﻨﺪی و اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺪاوای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑـﻮدم و در
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻋﺪهای از ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﮐﻪ زﺧﻢ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﺒﻮد ﻣﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﮐﺮد و ﻫﺮ روز ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را وادار ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳـﻮرﯾﻪ را از آزﯾـﺮو و ﻫـﺎﺗﯽ
ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﺤﺘﺎج اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐـﺮد و
آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ دارای اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد و ﻣـﻦ اﻣﯿـﺪوارم
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺷﮑﺴﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻦ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ اراﺑـﻪﻫـﺎ و
ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
وﻟﯽ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻧﯿﺎﻣﺪ و از ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد و ﮔﻮﯾﺎ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺧﺼﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد
و در اﯾﻨﺼﻮرت ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺴﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد
را از ﺣﯿﺚ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ و آزﯾﺮو در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮود.
ﺧﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺻﺤﺮا در ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ زﯾﺮا در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮدم از ﺟـﺎه
ﻃﻠﺒﯽ و ﻏﺮور آزﯾﺮو و ﻃﻤﻊ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ اﺧﺘﻼف و رﻗﺎﺑﺖ داﺋﻤﯽ وﺟـﻮد
داﺷﺖ و آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮو ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ اﺧﺘﻼف داﻣﻦ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺤﺮا اﺧﺒﺎر
رﻋﺸﻪآور ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻗﺪرت ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوره ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﯾﺮا دﯾﮕﺮ
ﺧﺪای ﻣﺼﺮ آﺗﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪای ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺳﻢ آﻣﻮن در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻣﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﻗـﻮی و ﺑﯿـﺮﺣﻢ و
ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا وادار ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮد و ﮐﻮﻫﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻏﻠﺒـﻪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد
ﺑﺎﺳﻢ ﮐﻮه ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮏ ﺑﻐﺰه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ...ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻏﺰه ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻗﻮای آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در آﯾﺪ او ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ ﯾـﮏ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺑـﺰرگ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان او راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺪری زر و ﺳـﯿﻢ ﻫـﺴﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺸﻮﻧﯽ از ﺧﺎرج وارد ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮدد ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮزن ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زر و ﺳﯿﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ زﯾﺎد راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﻧﻬﺎی ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ و ﺟﻮان ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮ و ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷـﻮد
و اﯾﻦ زﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺘﺎر ﻧﺬر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮدﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺮا زﻧﻬﺎی ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﯾﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ.
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ﯾﮏ روز ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ رﻣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ وارد اردوﮔﺎه ﻣﺎ ﺷﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
وﻟﯽ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺪواٌ او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺎن دﯾﺪار وی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻏﺎز ﺷﺐ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮرمﻫﺐ رﮐﻮع ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ را روی ﭼـﺸﻢ
ﻧﻬﺎد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﺗﻮ را ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ای ﻫﻮرمﻫﺐ و ﯾﮏ آﺑﺪزدک ﻣﺮا ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا آﺑﺪزدک ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯿﮕﺰد وﻟـﯽ ﻣـﺮد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ده ﻧﻮع آﺑﺪزدک وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﻪ دارای زﻫﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮد دﻟﯿﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد واﺿﺢﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﺳـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﻣﺮد در ﺟﻮاب ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ای ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ وارد ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ رﻣﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﭘﯿﺮوزی آﺗﺶ ﺑﯿﻔﺮوزﻧﺪ.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ آﺗﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ روی ﮐﻮه و ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻧﯿﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﯿﺎم ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ از ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﯾﺪ و ﺑﻄﺮف ﻏﺰه ﺑﺮود و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی درﯾـﺎﺋﯽ
ﺳﻮرﯾﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺼﺪا در آوردﻧﺪ و اردوﮔﺎه را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ راه ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻣﯿﺪواری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد
ﮐﻪ در ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺪون ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای اراﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﺠﻨﮕﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻋﺎزم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺨﻮد ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻓﻠﺰ زﯾﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﻌﺒـﺪ
اﯾﺸﺘﺎر ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻮار ﺗﺨﺖ روان ﺧﻮد ﺷﺪم و ﻋﻘﺐ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم و ﻣﺎ ﮐﻮه ﭘﯿﺮوزی و اﺳﺘﺨﻮان ﮐـﺸﺘﮕﺎن ﻫـﺎﺗﯽ و ﻣـﺼﺮی را ﮐـﻪ
ﺑﺮادروار ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ

ﺷﺮح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺮزه آور ﻏﺰه
اﯾﻨﮏ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﺑﺠﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ ﺟﻨﮓ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻼد وﯾﺮان ﻣﯿﺸﻮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﺴﻮزد و ﻣﺮدم را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷـﯿﻮن
زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل روح را اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻮادث و ﻣﻨﺎﻇﺮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺮح ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ را ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐـﺸﯿﺪ ﺑـﺪﻫﻢ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮاء ﺳﻮرﯾﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ و در ﺑﺎﻏﻬﺎ درﺧﺘﻬﺎی ﻣﯿﻮهدار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻞﺗﺮ ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﺤﯿﻠﻪای ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و او ﺑﻌﺪ از ورود ﺑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان را آزاد
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮاء اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﻬﺎﺷﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﺟﻨـﮓ ﺳـﻮرﯾﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻗﺪری ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺟﻠﻮی
آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻄﺮف ﻏﺰه رﻓﺖ.
ورود ﻗﻮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻏﺰه ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺪ.
ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ وارد ﻏﺰه ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راه را
ﺑﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺒﻨﺪد .و ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰه ﯾﮏ ﺟﻠﮕﻪ وﺳﯿﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد در
اﻧﺪک ﻣﺪت ﻗﻮای ﻣﺼﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻖ اﺳﺒﻬﺎی ﺧﻮد از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳـﻮرﯾﻪ ﻋﻠـﻒ ﺧـﺸﮏ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﻖ را ﺑﻪ اﺳﺒﻬﺎ ﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ اﺳﺒﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺮض ﺷﺪﻧﺪ و ﻓـﻀﻮل آﻧﻬـﺎ ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ و ﻣـﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺒﻬﺎ ﻣﺮدﻧﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ و ﻗﺸﻮن ﺳﻮرﯾﻪ )ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﺪون اﺳﺐ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻟﺬا ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﻮرمﻫﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ اراﺑﻪﻫﺎ
ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﺰﯾﺖ داﺷﺖ ﺑﺰودی اراﺑﻪﻫﺎی آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺸﻮن ﭘﯿﺎده ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏـﺰه
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
آﻧﻘﺪر ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮی در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻻﺷﻪﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎم دﺷﺖ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﻫﻮرمﻫﺐ اردوﮔﺎه آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول ﻗﺮار داد و اﻣـﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﻖ
اردوﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﺼﺮف ﺧﻮراک اﺳﺒﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻗـﺸﻮن ﺳـﻮرﯾﻪ و
ﻫﺎﺗﯽ از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻮده و زﻫﺮ را ﺑﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻓﺎن ﺳﻮرﯾﻪ را وادارد ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ ﻣﺴﻤﻮم را ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫـﺎﺗﯽ
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺸﻮن ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﻫﻮرمﻫﺐ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ وارد ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﮐﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ و ﺑﻨﺪر اﺳﺖ ﺑﺸﻮد.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﺑﺪ وارد ﻏﺰه ﮔﺮدﯾﺪ.
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زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺰه رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
راه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﮑﺎر ﻋﺪهای از ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨـﺪر ﻏـﺰه
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻤﻼت ﺑﻌﺪی ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪر ﻏﺰه ﺑﻨﺪر را ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺸﻮد و ﮔﻔـﺖ ﻣـﻦ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻨﺪری آﻧﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻘﺪری ﻇﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دروازه ﺷﻬﺮ را ﺑﺮوی ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﻧﮕـﺸﻮد و
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺮوز ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﻠﻮی ﻏﺰه ﺑﺎو اﺟﺎزه ورود ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ورود ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﯽ وارد ﺷـﻬﺮ
ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ ورود ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
روزی ﮐﻪ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻏﺰه ﺑﺮوی ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و وی وارد ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﺼﺮ ﻫﻨـﻮز ﯾﮑـﺮوز ﻋﯿـﺪ
اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ دارد و در اﯾﻦ روز اﻃﻔﺎل ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﮔﺮزﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﻧﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﺒﺎزی ﺟﻨﮓ ﻏﺰه ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰه در ﻗﺒﺎل ﺧﺼﻢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮده و ﻫﯿﭻ ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺰه ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻨﻤﻮد.
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم و ﺑـﺎ آزﯾـﺮو ﭘﯿﻤـﺎن ﺻـﻠﺢ
ﺑﺴﺘﻢ او ﺑﻤﻦ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از راه دروازه را ﻧﺪاد و ﻣﺮا در زﻧﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑـﺎﻻی ﺣـﺼﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ و وارد ﺷـﻬﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ روژو ﺑﻮد و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ وی را ﮔﺎوﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ ﺟﺴﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﮏ ﮔﺎو ﻧـﺮ ﺑـﻮد و ﻫـﻢ از ﺣﯿـﺚ
روﺣﯿﻪ و اﺧﻼق و ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺮد را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ روژو ﺑﺪﮔﻤﺎن و ﯾﮏ دﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ را در
ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ و ﻗﺸﻮن ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰه ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ورود ﺳﺮﺑﺎزان او را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را در ﺑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ وارد ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﯿﺮ از روژو.
زﯾﺮا آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد ﮔﺮﭼﻪ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﮑﺮد وﻟـﯽ ﻋـﺎدت داﺷـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘـﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد رﺋﯿﺲ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﺪ.
وﻟﯽ آﻣﺪن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻓﻮق در ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ روژو ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﻗﺪری دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺠﺎﺟﺖ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون آن دﯾﻮاﻧﮕﯽ و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺴﺖ
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻼت ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﺰه را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.
روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﻠﻮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺰه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣـﺼﺮ دور ﮐﻨﻨـﺪ و از
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻟﺠﺎﺟﺘﻬﺎی داﺋﻤﯽ وی آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻏﺰه ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻗـﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓـﺖ و
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را از ﻣﺼﺮ دور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮرﯾﺪ و ﻏﺰه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ روژو ﯾﮑﻤﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷـﮑﯽ وﺟـﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺰه دارای ﯾﮏ ﺣﺼﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺣﺼﯿﻦ ﻧﺒﻮد روژو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺼﺎر ﻏﺰه را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺼﺎر را در ازﻣﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻏﻮلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﻌﻪ را وﯾﺮان ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﯿĤوردﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺼﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ از ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﺐ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﻬﺎی آن ﺣﺼﺎر ﺣﻔـﺮ ﮐﻨـﺪ و آن ﺑـﺮج را ﻓـﺮو
ﺑﺮﯾﺰد.
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ﻏﺰه ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﺷﺮوع ﺷﻮد دو ﺷﻬﺮ داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺣﺼﺎر و دﯾﮕﺮی ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﮐـﻪ در ﺧـﺎرج از
ﺣﺼﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺷﻮرش آزﯾﺮو ﺷﺮوع ﺷﺪ روژو اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺧﺎرج ﺣﺼﺎر وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وی ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ
اﻣﺮ را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮد زﯾﺮا در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮز آزﯾﺮو ﺑﻔﮑﺮ ﺗﺼﺮف ﻏﺰه ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﻣـﺮ
را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
ﻣﺸﺎورﯾﻦ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎرج ﺣﺼﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ روژو ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﻬﺪام ﺷﻬﺮ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ روژو اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧـﺪ ﺷـﻮرﯾﺪﻧﺪ و از آزﯾـﺮو
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو ﺑﮑﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ روژو ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐـﺮد و اﯾـﻦ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺷـﻮرش
آﻧﻘﺪر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻏﺰه ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روژو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻪ روژو ﻣﯿﮕﻔـﺖ
ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و از ﺧﻮن ﻣﻦ درﮔﺬرﯾﺪ روژو ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯿﺰد اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا او ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣـﻦ ﭘﻨـﺎه ﺑﺒـﺮد ﺑـﻪ
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺎدل ﻧﻤﯽداﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽﮐﺮد روژو ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺸﻤﺎرد.
وﻗﺘﯽ زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﺷﻮﻫﺮان و ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑـﺮوژو
ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آﺳﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻀﺪ ﻣﺼﺮ ﺷﻮرﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻤﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد و او ﻫﺮ ﺣﺮف را ﻃـﻮری ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎو ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ وی را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺣﮑﻢ او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ او اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﺮی ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ اﺟﺮاء ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻋﺬر را ﺑﺮای ﻋﺪم اﺟـﺮای
اﻣﺮ و ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺟﺮای آن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺑﺪواٌ از ﻃﺮف آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻮرﯾﺪن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و ﺳﻮرﯾﻪ را از ﭼﻨﮓ ﻣﺼﺮ
ﺑﺪر آورد ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﺣﻤﻠﻪ آزﯾﺮو ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺰه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺮدان ﺑﻮد.
زﯾﺮا ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﺘﻌﻞ و ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤﯽ و ﻻﺷﻪ اﻣﻮات و اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮی را ﺑﺪاﺧﻞ ﺷـﻬﺮ ﭘﺮﺗـﺎب
ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺮاء وﻗﺘﯽ درون ﺷﻬﺮ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻮار ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﻬﺮ
ﺗﺼﺎدف ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺎی دﯾﻮار ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ وارد ﻏﺰه ﺷﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻘﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﯾﺰش ﺳﻨﮓ و ﻣﻮاد ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳـﻘﻒ ﺗﻤـﺎم ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ را
وﯾﺮان ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﻌﺪودی از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ زﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺮﻣﺮدﻫﺎی ﻻﻏﺮ اﻧـﺪام ﺑـﺸﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ.
روژو ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ و اﻃﻔﺎل ذﮐﻮر ﺷﻬﺮ را از آﻏﺎز ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺮﻣﺖ ﺣﺼﺎر ﮐﺮد و از ﻫﺮ ده ﻣﺮد و ﻃﻔﻞ ذﮐﻮر  9ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻧـﺪ .و
آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺠﺎی اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪم و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺳﯿﺮ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﭼـﻪ
ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬای ﮐﻢ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺬای ﺳﯿﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ روزی ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﻏﺰه ﺷﺪﯾﻢ آن ﺷﻬﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ از دﯾﻮارﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺴﺎن آوﯾﺨﺘـﻪ
ﺷﺪه و ﻃﻮری ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
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اﯾﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎ را ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ از ﺧﺎرج ﺑﺪرون ﺷﻬﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ را از ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷـﻮﻧﺪ
ﮐﻪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﭼﺎر اﻣﺮاض ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در آﻧﺮوز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﺸﺪم زﯾﺮا دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﭘﯿﺮوزی ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی
زﺟﺮﻫﺎ و ﺷﻘﺎوﺗﻬﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺮوز ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻻﻏﺮی اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدهﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ از آن ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﻘﺖ داﺋﻤﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق از روژو دراز ﺷﺪه دﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ
و روی زاﻧﻮ ﻏﺪهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺨﻮردن ﻏﺬا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺑﺎز را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺳﺖ راه ﺑﺮود و ﻫﻤﻪ ﻗﻮز داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻤـﺎ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﻻﻏﺮ و ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﺜـﻞ ﻧﺎﻟـﻪ از دﻫـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺧـﺎرج
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺖ از ﺑﺲ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و
ﺣﺮف دﯾﮕﺮ در روح آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿĤﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻏﺰه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ و ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑĤن ﺷﮑﻞ در آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﭘـﺲ از اﯾـﻦ ﻣﻮﻗـﻊ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺪر ﺷﻮد و ﻗﻮای از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﯿﻦ
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه و ﻧﺎن و آﺑﺠﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﻮق زر آوﯾﺨﺖ و اﺳﯿﺮان ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ از ﻓﺮط ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﯿﺮان را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آﻧﻬـﺎ را
ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ .زﯾﺮا در دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی در ﻏﺰه ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ و آوﯾﺨﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﭼﺮا زﻧﻬﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ و ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤـﯽرﺳـﺎﻧﯿﺪ در ﺟـﻮاب
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮد و زن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎم ﺧـﻮد را از
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﯾﮏ ﻃﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﻼی ﻣﺮﺻﻊ ﺑﺠﻮاﻫﺮ داد و ﯾﮏ ﺷﻼق ﻃﻼ در دﺳﺘﺶ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺎ او وارد
ﻏﺰه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر روژو ﮔﺎو ﺳﺮ ﻧﻌﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر او ﻧﻌﺮه زدﻧﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ
ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻏﺰه ﭼﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻌﺮه ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ روژو ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ اﺳـﺐ ﻫـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﯾـﺮاق ﺑﻤـﻦ
آوﯾﺨﺘﻪای و اﯾﻦ ﺷﻼق ﮐﻪ ﺑﻤﻦ دادهای آﯾﺎ زر ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻼی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻃﻼی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ده ﻗﺴﻤﺖ 9 ،ﻗـﺴﻤﺖ
آن ﻣﺲ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ و اﺧﻼق آن ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻮی اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﺷـﻼق ﺑـﺎ
اوﺗﺎر زر ﻧﺎب ﻣﺼﺮی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨـﻮاﺑﻢ و ﺣـﺎل
آﻧﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪای ﻗﻮچ ﺳﺮ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺳﻨﮓ و ﺣﺮﯾﻖ ﺑﮕﻮﺷﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ آﺳـﻮده ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿـﺪم ...و اﮔـﺮ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺮی و آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻞ ﺧﻮاب ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ را ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

۳۷۶

۷۱

ﮔﺎوﺳﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل روز و ﺷﺐ در ﺟﻨﮓ آﺳﻮده ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و داﺋﻢ ﺑﺤﺴﺎب ﺳﺎز و
ﺑﺮگ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﯾﮏ روز ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ :ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و رﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و از ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮔﺎوﺳﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب آن را ﺑﻔﺮﻋﻮن ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻢ ﻧﻤﯿـﺪاﻧﻢ ﭼـﻪ
ﮐﺮدهام و اﮔﺮ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ آﻧﻬﺎ را ﭼﻪ ﮐﺮدهام وﻟﯽ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﯾﻖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهام و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻢ اﺳـﺖ و
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ را ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﺑﻮد ﭼﻪ ﮐﺮدهام و ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ از اﯾﻦ راﻧﮑﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎم اﻻﻏﻬﺎ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮردﯾﻢ و درازﮔﻮﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از راﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺷﻼق ﺑﺰن ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮم و ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺤﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺳﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮال ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﺮدم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ از ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺑﺘـﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ
داد ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﺑﮕﺬاری ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﮔﺎوﺳﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ داری ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﯽ و راﻧﮑﯽ اﻻﻏﻬﺎی ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺴﭙﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺘـﺮ ﻧـﺰد
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻗﺸﻮن را ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﺮده ام .و ﻣﻦ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ
ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺣﺴﺪ ﻣﯿﻮرزی و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه ﺷﻮی و ﺟﺎی ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮی .و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧـﻮد
دﺳﺘﻮر دادهای ﮐﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎی اﻻغ را از اﻧﺒﺎر ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤـﺎﺋﯽ و
ﻣﻦ راﻧﮑﯽﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻘﺪری ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ روﺣﯽ ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﮐﺮد و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه و ﮔﻔﺖ روژو ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮوی زﯾﺮا ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ و زﺣﻤـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﮐﺸﯿﺪهای ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﺳﺮ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰه ﻧﻈﺮ دارد و ﮔﻔـﺖ
زن ﻣﻦ ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﻏﺰه اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ راﻧﮑﯽﻫﺎ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ روژو ﺑﺪون اﻃﻼع ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻏﺰه ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ دﯾﮕـﺮان
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺼﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد ﺑﺪار ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ او را در اﻃﺎﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﻧﮕﺬارﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو و او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و روژو را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺨﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه او ﻣﺒـﺘﻼ
ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﻣﻦ دو وﺳﯿﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮی و ﻏﺰه را ﺑﺎو واﮔﺬاری ﮐﻪ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻗﻮای اﻣﺪادی از ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوم زﯾﺮا ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺧـﺮوج از
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل ﻗﻮای اﻣﺪای ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺸﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺎرﻫﺎ از ﺳﺮش ﺧﺎرج
ﺷﻮد.

۳۷۷

۷۲

ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺠﺎﻋﺖ او رﺷﮏ ﺑﺮده وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدی وی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهام.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری داروی ﻣﺴﮑﻦ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﻗﻮی ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﺑﻤﺮدان زورﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐـﻪ او را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دارو ﺑﺎو ﺑﺨﻮراﻧﻢ.
ﻣﺮدﻫﺎ ﮔﺎوﺳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻒ دارو در ﺣﻠﻖ او رﯾﺨﺘﻢ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ داروی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری از ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در
آن ﺑﻮد وارد ﻣﻌﺪه ﮔﺎوﺳﺮ ﺷﺪ و اﺛﺮ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻐﺎل ﮐﻪ از ﺻـﺤﺮا وارد ﺑﻨـﺪر
ﻏﺰه ﺷﺪ ﺣﻮاس ﻣﺮا ﻃﻮری ﭘﺮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﺳـﻮس
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪام ﻣﻦ اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ او را در زﻧﺪان واﻗﻊ در ﺑﺮج ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮدم و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑـﺪار ﺑﯿـﺎوﯾﺰم وﻟـﯽ ورود
ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺣﻮاس ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﺪن وی و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮس را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻢ وﻟـﯽ ﭼـﻮن اﯾـﻦ ﻣـﺮد
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ را او دزدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﺮو و او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﻣﻦ وی
را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﻄﺎق ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎ را ﭼﻪ ﮐﺮده و ﮐﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤـﻞ ﺧﻔﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﺪم
آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﻫﺬﯾﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ وﻟﯽ او ﻃﻮری اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺰﻧﺪان واﻗﻊ در ﺑﺮج ﺑﺮوم و ﺟﺎﺳﻮس
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﺮف ﺑﺮج رﻓﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪان در ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺠﺎ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ورود
ﺑﺰﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻌﻞ روﺷﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺸﻌﻠﯽ روﺷﻦ ﮐﺮدم و ﻋﺰم ورود ﺑﺰﻧﺪان را ﻧﻤﻮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ و ﺑـﺎو ﮔﻔـﺘﻢ ﻣـﻦ آﻣـﺪهام ﮐـﻪ
ﺟﺎﺳﻮس ﺳﻮرﯾﻪ را ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ورود ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎد از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ و ﻧﺰد ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﺒﺮم ﻟﯿﮑﻦ ﻣـﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻧﺎم ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﻣﺼﺮی را ﺑﺮد و ﺑﻬﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس زﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد.
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺪواٌ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻣﺪه و ﭼﻪ اﺧﺒﺎری را ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد
او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ وی را در زﻧﺪان ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗـﺎ از ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿـﺮد و ﻻﺷـﻪ او ﻃﻌﻤـﮥ
ﻣﻮﺷﻬﺎی ﻣﺨﻮف زﻧﺪان ﺷﻮد زﯾﺮا آذوﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ از ﮔﻔﺘﻪ او ﺣﺲ ﮐـﺮدم ﮐـﻪ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺮد راﺳﺘﮕﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا ﺑﻮی ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺗﻮ دروغ ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺗـﻮ را ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎوری.
ﭘﯿﺮﻣﺮد وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺐ او را ﻧﻤﯽﺧﻮرم رﮐﻮع و آﻧﮕﺎه ﺳﺠﻮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺗـﺮا ﻧﻤـﯽﺑﯿـﻨﻢ وﻟـﯽ از
ﺻﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﺪرت داری ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﺑﺪﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺴﭙﺎر ﭼﻮن او ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺸﺖ ﻣـﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران وﻓﺎدار ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدم و ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﺪت ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺧﻮارﺑـﺎر
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮارﺑﺎر ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ را ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ
ﻫﺮ ﻗﺪر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهام.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺰه اﻓﺘﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮس ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ زﺑﺎن دارد و
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ او در ﮔﻮش ﻣﻦ ﭼﻮن ﺻﺪای ﺑﻠﺒﻞ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روزی ﮐﻪ وی وارد زﻧﺪان ﺷﺪ و ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻏﺬای ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺷﺪه از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮارﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﻢ و آﻧﻬﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ.

۳۷۸
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ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮس را ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﺑﺒﻨﺪم و ﻫﻤﻮاره ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒـﻮس وارد زﻧـﺪان ﻣﯿـﺸﻮد
ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ و او را ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﻣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺮوﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﻧـﺪان ﺑـﺎﻧﯽ ﮐـﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ آن ﺟﺎﺳﻮس آﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﺑﺪواٌ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒـﻮس راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ دﯾﮕﺮان از ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺖ .وی ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗـﻮ ﺑﻤـﻦ ﻏـﺬا و آب
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮم و ﻗﻮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﻦ در روز ورود ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﺘﻮ زر ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ
ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺪر ﺗﻮ ﻃﻼ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه را از او ﺷﻨﯿﺪم داﻧﺴﺘﻢ درﺳـﺖ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﺑﻮﻋـﺪه
ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺑﺘﻮ زر ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯽ آﻧﺮا ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﭼـﺸﻤﻬﺎی ﺗـﻮ را ﻧﯿـﺰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻣﺮاض از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاوای ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿـﺮ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ
ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ او ﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮی و ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎ و ﺧـﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯽ و ده ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻦ دﻫﯽ و ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ده ﺑﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺎز ﺑﺨﻮری.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ او در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ وﻋﺪه ﻃﻌﺎم ﺑﻤﻦ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد زر ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻫﺮ روز ﺑﺎو ﻧﺎن و آب ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪم و ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏـﺬا را
ﺑﺎ او ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده دﯾﻦ ﻃﻼ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮدم.
وﻟﯽ او ﮐﻪ زود ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻫﺮ روز و ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻦ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻏﺬا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدم و
ﺑﺎو ﻣﯿﺪادم و اﯾﻦ ﻣﺮد اﮐﻨﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﻏﺬﯾﻪای ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑـﺎر ...ده
ﺑﺎر ...دﯾﻦ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪ) .ﻣﻘﺼﻮد زﻧﺪانﺑﺎن ده ﻫﺰار دﯾﻦ ﻃﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﻦ ﺑﺮ وزن اﺷﻞ )اﺻﻄﻼح اداری ﻣﻌﺮوف( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﺑﺎﻧـﺪازه
ﯾﮏ ﮔﺮم اﻣﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از او ﻃﻠﺐ دارم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎو اﻃـﻼع
ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺗﻮ ﺑﺎو ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ؟ زﻧﺪانﺑﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﻪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎو ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ از زﻧﺪان ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﻣﻦ از ﯾـﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺸﺪم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﺪه اﺳـﺖ .ﮔﻔـﺘﻢ ای
ﻣﺮد ﺳﺎده و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﭼﻘﺪر ﻃﻼ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺴﺖ
اﺳﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﻏﺰه آﻧﺰﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﻃﻼ ﯾﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺎﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۷۹

۷۴

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ

ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﻏﺰه
وﻟﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽزدم زاﻧﻮﻫﺎی ﻣﻦ از ﺷﻌﻒ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ و ﻗﻠﺒﻢ در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽﻃﭙﯿﺪ زﯾﺮا ﺣﺪس ﻣﯿﺰدم ﮐـﻪ
ﻣﺤﺒﻮس ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﺮم و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﻓﺮﯾﺐ داده ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﺑﺰﻧﺪاﻧﺒﺎن ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﺤﯿﻞ و ﻃﺮار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد و ﻣﺮا ﻧﺰد او ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﯿﺴﺖ وﻟﯽ وای ﺑﺮ ﺗﻮ اﮔﺮ او را آزاد
ﮐﺮده ﯾﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
زﻧﺪاﻧﺒﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﻮن ﻣﯽﺳﭙﺮد و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣـﻦ زﻧـﺪاﻧﺮا ﺑﺒﯿﻨـﺪ زﯾـﺮا
دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد او ﻧﻤﯽدﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﺰﻧﺪان ﻣﻦ از ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ آﻧﺠﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺘـﺼﻞ ﺑـﻪ زﻧﺠﯿـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺣﯿـﺮت و
وﺣﺸﺖ ﮐﺮدم.
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺳﻨﮕﯽ را ﺣﺮﮐﺖ داد و ﺳﻮراﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﻮراخ وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓـﺖ
و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ آﻧـﺮا از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺮﺑﺎزان روژو
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺳﻠﻮل را ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻦ ﮐﺮده وﻟﯽ ﺧﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﻮا داﺷﺖ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺧﺎرج روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑĤن ﻣﯿﺘﺎﺑﯿﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ژﻧﺪهﭘﻮﺷﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ در آن ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ آورد :ای ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑـﺎب
ﻣﻦ آﯾﺎ ﺧﻮد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ آورد وﻟﯽ زود ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺷﺮاب
ﺑﯿﺎور زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪهام ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و روی ﺑﺪﻧﻢ روﻏﻦ ﻣﻌﻄـﺮ
ﺑﻤﺎﻟﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﮐﺮدهام و ﺳﻨﮓﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺪان ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن و ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه ﻣﺮا ﻣﺠﺮوح ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﻣﻌﺒﺪ اﯾـﺸﺘﺎر ﺑﺎﻃـﺎق ﻣـﻦ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد.
ﻣﻦ دﺳﺖ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او ﮐﺸﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ...ﮐﺎﭘﺘﺎ ...ﻣﻦ از دﯾﺪن ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم ...وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮدم ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهای وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮی و دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
در اﯾﻦ ﮐﻨﺎم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺋﯽ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارزش داﺷﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاﯾﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺮگ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی زﺑﺎن و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دادی و ﻓﻘﻂ ﻻﻏﺮ ﺷﺪهای و ﺷـﮑﻢ
ﻓﺮﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﮏ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﭘﻮﺳﺖ روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را زﻧﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺑﻮدم ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ وﻟﯽ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﺑـﺎ ﻣـﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪم ﺑﺘﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﺘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدﯾـﺪم و ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از آﻧﻬـﺎ
ﺑﮑﻤﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮد را ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑـﺮای
ﻫﺮ وﻋﺪه ﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪاد ﺑﻘﺪر ﺧﺮاج ﯾﮏ ﺷﻬﺮ در ﯾﮑﺴﺎل از ﻣﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ زر ﻣﯿﮑﺮد.
ﺣﮑﻤﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻣﺮدی اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮف ﻋﻘﻼﺋﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻃﻮری ﻣﺮا ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﺎوی ﮐـﻪ زﻧـﺪه
ﭘﻮﺳﺖ او را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻧﻌﺮه ﻣﯿﺰدم و در او اﺛﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا از اﯾﻦ زﻧﺪان ﻧﺠﺎت ﺑﺪه و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ آﻣﺪهای ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗـﺖ ﻧـﺪارم ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻟﺤﻈﻪ در اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﻢ.

۳۸۰

۷٥

ﻣﻦ ﺑﯽدرﻧﮓ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ او را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ راه ﺑﺮود ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻏﻼﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎﻃﺎق ﺧﻮد
ﺑﺮدم و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ وی را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدم و ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﮐﺘﺎن ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی از ﻃﻼ ﺑﻪ
ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻢ و دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﺑﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺴﺘﻦ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع دﻫﺎن ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ و ﻏﺬا ﻣﯽﺧـﻮرد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺸﺎط در آﻣﺪ .وﻟﯽ از ﭘﺸﺖ درب اﻃﺎق ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ و وی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫـﺰار
دﯾﻦ ﻃﻼی ﺧﻮد را ﻣﯿﮑﺮد .و زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آذوﻗﻪ ﺟﻬـﺖ
اﯾﻦ ﮐﻪ وی زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﻄﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﻃﻤﺎع ﺑﺘﻮ ﻧﮕﻔـﺖ ﮐـﻪ وی در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ او ﻣﺤﺪود ﺑﺮوزی ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد و ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن ﺗـﻮ
ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎی ﻏﺬای ﯾﮑﺮوز ﺧﻮد را ﺑﺎو ﻣﺪﯾﻮن ﻫﺴﺘﯽ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮارﺑﺎر در آﻧﺮوز و ﭼﻮن اﯾـﻦ ﻣـﺮد
ﻃﻤﺎع ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻠﻪ دارد ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ او را ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﺳﺮش را از ﺑﺪن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾـﺮا
اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻏﺬای ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ را ﻣﯽدزدﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداد و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧـﺪان
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارم درﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐـﻨﻢ و ﻗـﻮل ﺧـﻮد را ﭘـﺲ
ﻧﮕﯿﺮم .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮارﺑﺎر را ارزانﺗﺮ از او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻮی ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻃﻮری ﺑﯽﺗـﺎب
ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﺗﻮ ﻣﺮا دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻫـﺴﺘﯽ و آﯾـﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﻦ از دﻫﺎن ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮم؟ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺑﻮدی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮدی و ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕـﺮان
ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺑﺘﻮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ و وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﯾﻦ
ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ وی آﻣﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻨﺼﻮرت ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧـﻮردهای ﻗـﺼﺪ داری
ﮐﻪ ﻃﻠﺐ او را ﺑﭙﺮدازی.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ درون ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﺳﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘـﯽ ﻣـﺮدی
ﭼﻮن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺠﻨﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار دﯾﻦ زر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﭙﺮدازد در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪی.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮدی درﺳﺘﮑﺎر ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻃﻠﺐ اﯾﻨﻤﺮد را ﺧﻮاﻫﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ از وی ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﭙﺮدازم.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد آﻧﻘﺪر اﺣﻤﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ده دﯾﻦ ﺣﺘﯽ دو دﯾﻦ زر را در ﺗﺮازوﺋﯽ ﺑﮑـﺸﻢ و ﺑـﺎو ﺑـﺪﻫﻢ و
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار دﯾﻦ زر اﺳﺖ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ داﻧـﺴﺖ و
راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﻤﺮد در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ زر ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺮدی ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻮرش ﻃﺒﺲ ﻣﺮا ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ در ﻃﺒﺲ ﺟﻨـﮓ
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮن ارﺗﺒﺎط دارم .ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ آﻣﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪام و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮا داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن ﮔـﺮﯾﺨﺘﻢ و از
ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻋﺰم ﺳﻮرﯾﻪ را ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎو ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪم.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﮑﻨﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻖ ﺑﻔﺮوﺷﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑـﻪ
ﻗﺸﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ اﺳﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﺑﻤﻦ ﺑـﺪﻫﮑﺎر اﺳـﺖ و
ﻣﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و از راه درﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻏﺰه رﺳﺎﻧﯿﺪم .وﻟﯽ ﺣﮑﻤﺮان دﯾﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻌـﺪ از ورود ﻣـﻦ ﻣـﺮا
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دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺠﺮم اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺮا ﺑﺰﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﮑﻤـﮏ
ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ در زﻧﺪان از درد و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﺮدم.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪم ﮐـﻪ
ﭼﺮا ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ دﯾﺪم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﺪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫـﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺮد واﺣﺪاﻟﻌﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺰد او ﻣﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻋﻠﯿﻖ آﻟﻮده ﺑﺰﻫﺮ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی آن ﻗﺸﻮن را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد و راه ﻏﺰه را ﺑـﺮوی
ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدی را ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺜﻞ
او آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎﻧﺪازه وی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﻌﻬﺬا ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺴﯽ را ﺑﭙﺮدازد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ده ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان
ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻃﻼ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻠﺐ داری و ﺗﻮ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ را ﺑﻔﺸﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﻃﻼ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوری وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻘـﺪر
ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺘﻮ زر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻠﺐ ﮐﺴﯽ را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﮔﺎوﺳﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﻣﺮگ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪم ﻧﺎﺳﭙﺎسﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ او را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪی؟ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﻏﺰه در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ
ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از اﻓﻌﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻢ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺪواٌ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮزهﻫﺎ اﻓﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮔﺸﻮدم و اﻓﻌﯽﻫﺎ از ﮐﻮزه ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎﺗﯽ را
ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و آن ﮐﻮزهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮ از اﻓﻌﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎرﻫـﺎی زﻫـﺮدار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺪاﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﮐﻮزهﻫﺎ را ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم ﮐﺮده ﺑﻮدم و در روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻫﻤـﺎن ﮔﻨـﺪم
ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه و ﺳﺮﺑﺎزان او را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داد.
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وی از ﺣﮑﻤﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺳﭙﺎسﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻤﻦ ﯾﮏ دﯾﻦ زر ﻧﻤﯽدﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ
از او ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮوش ﻧﻤﮏ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻤﻦ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺑﻨﺪری ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺑﻨـﺎدر ﺳـﻮرﯾﻪ را ﮐـﻪ
ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﻤﻦ واﮔﺬارد.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ داری ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯽ و ﻃﻠﺐ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﺑﭙﺮدازی؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮد دو راه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری زر ﺑﺎو ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ آﻧﭽـﻪ از
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ دارد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و او ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ زر ﻧﺪﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻗﻮل دادهام ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗـﻮ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ ﺑﺎ او ﻃﺎس ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و روی ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻃﻠﺒﮑـﺎر
اﺳﺖ ﺷﺮط ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﭼﻮن در ﺑﺎزی ﻃﺎس ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﻣﻬﺎرت دارم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻃﺎس ﺑﺮﯾﺰم ﻫﺮ ﭼـﻪ را ﮐـﻪ ﺑـﺎو
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﻢ از وی ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
آﻧﮕﺎه زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺸﺖ در ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ وارد اﻃﺎق ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و زﻧﺪاﻧﺒﺎن راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬـﺖ درﯾﺎﻓـﺖ
ﺧﻮد ﻗﺪری ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ او ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺮض ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﻧﮑـﺮدهاﻧـﺪ وﻟـﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮزن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ او را ﺑﺮای ﯾﮑﺪوره ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ.
ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮزن ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮزن ﻣﻮرد
ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻮری ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﻋﻤﻞ ﮐﺮد )اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ و اﺳﺘﺒﺎط ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺰﻣﺎن اﺳﺖ
– ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﮐﻪ ﻗﺪری اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮدم.
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻘﺪری از دﯾﺪن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﮕﺮﯾـﻪ در آﻣـﺪ و ﮔﻔـﺖ ای ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﺗﻤـﺎم
اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻤﻦ ارزاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ ﯾﮏ ذره ﻃﻼ .ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ
و اﻓﺘﺨﺎر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ارزش ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و
ﻧﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻦ زر ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ...زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺘﻮ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﺷﺪهام و
ﺑﻘﺪری ﻣﻘﺮوض ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪارم ﺧﻮد را ﺑﻤﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻦ زر ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺮدم را ﺑﭙﺮدازم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺑﭙﺎی ﺧﻮﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﭼﻮن وزوز ﻣﮕﺲ
اﺳﺖ و دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺮا ﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﭘﻠﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهام ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻃـﻼ ﺑـﺪﻫﻢ و اﮔـﺮ روزی
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼی آن ﺻﺮف ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﺑﯿﻢ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎران را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺪار ﺑﯿﺎوﯾﺰم و ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺪار ﺑﯿﺎوﯾﺰی زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﻤﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﺗﻮ را ﺑﺎﺗﻬﺎم اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺟﺎﺳﻮس ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺰه ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدی دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﯾـﮏ ﺳـﺮﺑﺎز ﺧـﻮب و ﺑـﺎﻫﻮش
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻋﻠﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪ ﮔﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز او را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺿﺠﻪ زد و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺟﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا درﯾـﺪ زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻦ ﺑﺎو داده ﺑﻮدم و ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺼﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻤـﻦ
ﻗﺪردان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ دارای اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺪهام و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ اﯾﻨﮏ ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮد و ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﻋﻠﻒ آﻟﻮده ﺑﺰﻫﺮ ﺑﺎﺳـﺒﻬﺎی ﻫـﺎﺗﯽ
ﺧﻮراﻧﯿﺪم و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺷﺪم و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاز ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ درون ﮐﻮزهﻫﺎ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻏﺰه رﺳﺎﻧﯿﺪم و اﮔﺮ آن ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻏﺰه ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮی آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺬل زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺮدان ﻻﯾﻖ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدم ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را از وﺿﻊ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﮏﻫﺎی آب ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺪرﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اراﺑﻪﻫـﺎی
آن ﻗﺸﻮن ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از ﭘﺎ در آﯾﻨﺪ؟
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ و ﻣﺼﺮ ﮐﺮدم در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺰد ﻣﺮا ﻓـﻮری ﻧﺨـﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ و
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان از ﻣﻦ ﻣﺰد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻃﺒﺲ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادم و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪم و ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺳـﺎﻧﻢ و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺎﺗﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه آزﯾﺮو ﺑﮑﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ زر ﺑﮕﯿﺮم ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺗـﻮ
ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮی.
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺎﺗﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه آزﯾﺮو اﻧﺠﺎم دادم ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮری ﺑﺘﻮ ﻧﻤﯽزد وﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮد ﻣـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻻﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﯿﺮ در ﺗﺮﮐﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻧﺨـﻮرد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﺗﯿﺮﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻟﻮح از ﺧﺎک رﺳﺖ )ﺧﺎکرس( از آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗـﺸﻮن ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑـﺮای ﻣـﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آن ﻟﻮح ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردن ﻋﻠﯿﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ زﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻗﺸﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮدﻧﺪ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﯾﺪم ﺧﻮﯾﺶ را از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﺰه رﺳـﺎﻧﯿﺪم ﭼـﻮن ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮐـﻪ

۳۸۳

۷۸

ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﺮده ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد وﻟـﯽ او ﮐـﻪ دﯾﻮاﻧـﻪ
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺮا در ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ دﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻨﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮد و ﻟﻮح آزﯾﺮو را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ ﺑـﺮای
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم و ﻧﺸﺎﻧﯿﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻮ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣـﺮا ﻃـﻮری
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ﻧﻌﺮه ﻣﯿﺰدم .و ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺮا ﺷﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎر اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدم ﺟﺎﺳﻮس آزﯾﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻗﺸﻮن آن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت و رﻧﺞ زﯾﺎد ﺷﺪهای اﺟﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺗـﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺳﻢ زر و ﺳﯿﻢ را ﻧﺒﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زر ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺻﺮﯾﺢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرد و آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﺮد و اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ او و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺎﭘﺘﺎ ذیﺣﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺳﺮﺑﺎزان او ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
او ﺧﻮارﺑﺎر و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ذی ﺣﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﻫﺮ ﻃﻮر و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ا ﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ در دﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ ارﺗﺶ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣـﻦ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﻫﻮرمﻫﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻋﺪهای از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻏﺰه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻏﻨـﺎﺋﻢ
ﺳﺮﺑﺎزان را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ﺣﺘـﯽ ﻏﻨـﺎﺋﻤﯽ را ﮐـﻪ
ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻏﺰه ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎج ﺑﺪﻫﻨﺪ.
**********
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻏﺰه ﻗﻮای اﻣﺪادی را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﭼـﻪ اﺳـﺐ در ﺳـﻮرﯾﻪ ﺟﻨـﻮﺑﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺳﺮﺑﺎزان و اراﺑﻪﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ ژوﭘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺑﺰرگ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد .وﻟـﯽ ﻗﺒـﻞ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮕﻮش ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾـﻦ آﻣـﺪم ﮐـﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از
دﺳﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در آﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ دارای اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮد و در ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد .و ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻮن ﺑĤزادی زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻏﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو ﺑـﺴﻮرﯾﻪ ﻣـﺴﻠﻂ
ﺷﺪ رﺳﻢ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺳﻼﻃﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮاری ﮐﺮد و از ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﮔـﺰاف درﯾﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .آزﯾﺮو ﮐﻪ ﻃﻤﺎع ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺣﺮص ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻃﻮری ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ از ﻇﻠﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهاﻧﺪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺮ
ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪ و ﻗﺮﯾﻪ را از ﯾﻮغ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﻼﻃﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻠﻄﻪ آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و دوره روﻧﻖ و
ﺳﻌﺎدت ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت و ﻗﺮاء ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﻮد از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻀﺪ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﺑﺸﻮرﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ
ﺑﻀﺪ ﻫﺎﺗﯽ ﺷﻮرش ﮐﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ وی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎراج ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﮑﻨﻪ را ﺑـﻪ ﻏﻼﻣـﯽ و
ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮﮔﺰ آن ﺷﻬﺮ آﺑﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
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وﻗﺘﯽ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﺮف ﺑﻨﺪر ژوﭘﻪ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﻏﺰه ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ در
ژوﭘﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻗﺸﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﺷﺘﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ او ﺟﺎﺳﻮس آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑـﺴﺮ ﻣﯿﺒـﺮده و
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ او را از وﺣﺸﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎی اﻻغ را ﮐﺴﯽ ﻧﺪزدﯾـﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ راﻧﮑﯽﻫﺎی ﭼﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺧﻮردﻧﺪ.
ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ راﻧﮑﯽﻫﺎ را ﻧﺪزدﯾﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد وی آﻧﺮا ﺧﻮردﻧﺪ از ﺟﻨﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ و ﻣـﺎ دﺳـﺖ و
ﭘﺎی وی را ﮔﺸﻮدﯾﻢ و آزادش ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﻗﺸﻮن او ﻣﻦ در ﻏﺰه ﻣﺎﻧﺪم و دﯾﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼـﺸﻢﻫـﺎی
زﻧﺪانﺑﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ و او ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ دروازۀ ﺷﻬﺮ را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از آن اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮی وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮای
او در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﭼﻮن ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ وی ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻃﺎس ﺑﺎزی ﮐﺎﭘﺘﺎ و زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده را ﺗﻤﺎﺷـﺎ
ﻣﯿﮑﺮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ و زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻣﺰﺑﻮر از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻃﺎس ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺧـﺖ ﺧـﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ او را وادار ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮط ﺑﺒﻨﺪد.
وﻗﺘﯽ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ژوﭘﻪ )ژوﭘﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﺎﻓﻪ )ﯾﺎﻓﺎ( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( رﺳﯿﺪ ﺑـﺎزی ﮐﺎﭘﺘـﺎ و
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﮐﻼن ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﯾﻦ زر ﺷﺮط ﺑﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺼﺎر ژوﭘﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺗﻤﺎم زر را ﮐﻪ از ﮐﺎﭘﺘـﺎ ﻃﻠﺒﮑـﺎر ﺑـﻮد
ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﮐﺮد و اﯾﻦ زر را از زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه ﻫﻢ ﺑﻮی داد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﯿﻢ
از ﻏﺰه ﺑﻄﺮف ژوﭘﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮد زﻧﺪاﻧﺒﺎن از ﺣﻖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻃﺎسﻫﺎی درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎزی ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺎﺳﻬﺎی ﻗﻠﺐ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد وﻟﯽ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ در ﻃﺎس
ﺑﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻏﺰه رﻓﺘﯿﻢ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﻃﺎس ﺑﺎزی ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و دو ﺣﺮﯾـﻒ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ زر ﺷﺮط ﺑﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ.
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻮر ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻠﺒﻪای در ﭘﺎی ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ را در
آن ﮐﻠﺒﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .و ﭼﻮن ﻏﺰه ﭘﺲ از رﻫﺎﺋﯽ از ﭼﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر وارد آن
ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﻮرﯾﻪ وارد ﻏﺰه ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺮح ﻗﻤﺎر ﺑﺰرگ او
را ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ از دﻫﺎن وی ﺑﺸﻨﻮد و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﺮت و اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎزی ﻣﺰﺑﻮر را ﮐـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و وﻗﺘﯽ ﺑĤﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺎس ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار
دﯾﻦ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﺮدم از ﻓﺮط ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﻣﯿĤوردﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃـﺎس اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮑـﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﯾﻦ ﺑﺒﺎزد .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺪار ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻗﺪری ﻣﺲ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺎو ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آوازه ﻗﻤﺎر آﻧﻤﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ ﯾـﮏ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش وی ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻃﻼع دارم ﺗﺎ روزﯾﮑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎو ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻮش ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪ ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑĤﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓـﺎﺗﺤﯿﻦ
وارد ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ژوﭘﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺘﻬﻮر ﺷﻬﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮای ﻫـﺎﺗﯽ ﺷـﻮرﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرش ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر را از ﺗﺎراج ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻬﺮ را ﭼﺎﭘﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﻤﯿﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن او ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و در ﻋﻮض آﺑﺠﻮ و ﺷـﺮاب
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻣﺼﻄﺒﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﯾﮕﺎن از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﺪهای اﺳﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺮﯾﺪار دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ داد ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه و ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﻫﯿﭻ درﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻮفﺗﺮ و درﻧﺪهﺗﺮ از ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ از اﻧـﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑـﻪ
دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻣـﺼﺮ ﺑـﺎ ﺟـﺎﻧﻮران ﺟﻨﮕـﻞ آﻧﻄـﻮر رﻓﺘـﺎر
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻮن درﻧﺪه وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎری ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن اﺳـﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ را ﺑﺎو ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را وﯾـﺮان ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .و وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺛـﺮوت او ﺑﯿﻔﺰاﯾـﺪ دﯾﮕـﺮان را از روی
ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻬﺖ وی ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺰﯾﺪ ﺛﺮوت او ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ در ژوﭘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺣﺮﯾﻖﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮد
را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ وﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن را از او ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وی را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادن ﮐـﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ زر و ﺳﯿﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرراه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ از
آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﭼﻪ ﻣﺮد ﭼﻪ زن ﭼﻪ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﻣـﺼﺮی زن و ﻣـﺮد و
ﮐﻮدک ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﻨﺎﻇﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺧﺪاﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ دﯾﺪم ﻣﺨﻮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮی ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺸﺪ در دوره ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻢ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ را در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ دﯾﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﺸﻮﺧﯽ و ﺑـﺎزی ﺷـﺒﺎﻫﺖ
داﺷﺖ.
در ﻃﺒﺲ ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﺮﻓﺪاران آﺗﻮن و آﻣﻮن دو ﻣﺼﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﻤـﻪ را ﻣﺜـﻞ زن و
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در ژوﭘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﺮﺧﻮار را ﻫﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻠﯽ آزاد
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻟﺬت
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﺑﮑﺎم ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی رﺳﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﻋﻤﺪی دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻐﻤﺎی اﻣﻮال ﻣﺮدم و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮐﺸﺎﻧﺪن زﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﮕﻨﺎه آﻧﺎن ﭼﻘﺪر ﻟـﺬت دارد و در آﯾﻨـﺪه ﺑـﺮای ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻟـﺬات
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ژوﭘﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ درﺻـﺪد ﺑـﺮ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﺮاب و زن و زر از ﻫﯿﭻ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎک ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ﻣـﺮگ را اﺳـﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ را واﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻨﻮاﻧﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی در ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۳۸۶

۸۱

وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﺷـﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﻗـﻮای ﻫـﺎﺗﯽ را از ﺷـﻬﺮ
ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ رﺳﯿﺪ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺮوﯾﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورم از ﻓﺮط اﻧﺪوه ﻗﻠـﺒﻢ
در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس رﺳﻢ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺷﻮد در آن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻏﯿﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﮐـﻪ ﺑﺤـﺴﺎب آورده
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ از آن ﺷﻬﺮ رﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺟﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺠﻨﮓ ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﻮد .و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﻤﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫـﺐ ﺑـﻮدم و
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داد .و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اراﺑﻪﻫـﺎی
ﻫﺎﺗﯽ ﻗﻮای ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ وی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ارﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧـﺎﺑﻮدی ﻧﺠـﺎت
ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎط درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﺮد ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﻧﯿـﺮوی اﻣـﺪادی ﺑﺨﻮاﻫـﺪ و از
ﺣﺼﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮاء را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮑﻮهﻫﺎ
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺼﺮ در آﻣﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﻪ ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﺪ ﻣـﺮدم اﻣﻨﯿـﺖ و
آزادی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زراﻋﺖ و ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
و ﻗﺼﺒﺎت ﻣﺼﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻃﻮل دو ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻋﻈﻤﺖ ﻣـﺼﺮ ﮐـﺸﻮر
دارای ﺧﺎک ﺳﯿﺎه را ﺑﺰرگ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﻦ داﺋﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان او ﺑﻮدم و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮔﺮﭼـﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻢ ﭼﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﻘﺪر ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﻮف و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻫﻮلاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ادب ﻓﮑﺮی ﻣﻦ ﻣﺘﺮﻟﺰل ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻃﺒﺎی ﭘﯿﺮ ﺑـﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺮف ﻣﯽزدم و ﺑﺮﺧﻼف دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺟﻨﮓ ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﻋﻮن اﮐﺜﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا
ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻻﺷﻪﻫﺎ را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ و دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن دﻓﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺟﺴﺎد اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻃﺎﻋﻮن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎری اﺳﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ

ﯾﮑﺸﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
ﺑﺮ اﺛﺮ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﭘﺮ از ﻻﺷﻪﻫﺎی دﻓﻦ ﻧﺸﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و در آﻧﺼﻮرت ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮوز ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن
ﺣﯿﺮت ﮐﺮد.
آن ﻃﺎﻋﻮن ﻃﻮری ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻠﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪ و اﻣـﺮوز ﮐـﺴﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ زﺑﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﻮری اﯾﻦ ﻣﺮض ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ را در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺼﺮ و ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺨﺎک ﻫﻼک اﻓﮑﻨﺪ ﮐـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺟﻨﮕـﯽ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ از ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺎﻋﻮن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻮن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ و ﻣﺮد و زن و ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ و زﺷﺖ و زﯾﺒﺎ ﻓﺮق
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﻤﻪ را از ﭘﺎ در ﻣﯿĤورد و ﯾﮏ ﺷﺮﯾﻒزاده را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺪا ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﺮد.
ﻫﯿﭽﯿﮏ از داروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﻠﻮی ﺳﯿﺮ ﻣﺮض را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻮری ﺑﯿﻤﺎری ﻃﺎﻋﻮن ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﻮنزدﮔﺎن داﻣﺎن ﺟﺎﻣﻪ
را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ و روی زﻣﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎ را دراز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﻣﯿﻤﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و دﻣﻞ ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﮐﺘﻒ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ران آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﺸﻮد و ﺟﺮاﺣﺖ دﻣﻞ ﻃﺎﻋﻮن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪ وﻟـﯽ ﺗـﺎ
زﻧﺪه ﺑﻮﻧﺪ اﺛﺮ آن زﺧﻢ در آن ﻣﻮﺿﻊ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﭼﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻦ در آن ﺑﻼی ﻫﺎﺋﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﻫﻮس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص را ﮐـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻌﺎف ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﺜﻼٌ آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻻﻏﺮ و ﻧﺰار ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ از آن ﻣﺮض ﻣﯿﻤﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻻﻏـﺮ و ﮐـﻢ
ﺧﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﯿﺸﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻮد و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﺎﻧﺮا ﻓﺼﺪ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﺑﺪﻧﺸﺎن رو ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﺑﮕﺬارد و آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻏﺬا ﻧﺨﻮرﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻓﺼﺪﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺧﻮدداری از ﺧﻮردن ﻏﺬا از ﻃﺎﻋﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ آﯾـﺎ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺪاوای آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
زﯾﺮا ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪام در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺎﻋﻮن زده ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد ﺑﺎز آﻧﻬﺎ را ﻣﺪاوا ﻣﯿﮑﺮدم زﯾـﺮا ﻃﺒﯿـﺐ ﺣﺘـﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻓﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ وی ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺟﻠﻮه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﯾﺾ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻠﻮب ﺗﺪاوی ﻣﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺮاء ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ زﯾـﺮا ﮔـﺮان ﺗﻤـﺎم
ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻓﺼﺪ و ﺧﻮدداری از ﺧﻮردن ﻏﺬا ارزانﺗﺮﯾﻦ دارو ﺑﺮای ﻓﻘﺮاء ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﯾﺪ.
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮض در ﻣﺼﺮ ﺗﻠﻔﺎت زﯾـﺎد وارد
ﻧﯿﺎورد و ﺷﻤﺎره ﻣﺒﺘﻼﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻃﺎﻋﻮن زدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻤﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻓﺮا رﺳـﯿﺪ و ﻧﯿـﻞ ﻃﻐﯿـﺎن
ﮐﺮد ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن در ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﺑﺎ وﺻﻞ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﻃﺎﻋﻮن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺮق
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﻬﺎر ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد وارد دﺷﺖ ﻣﺠﯿﺪو ﮔﺮدﯾﺪ و در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ در آن دﺷﺖ ﻃﻮری
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ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﮐﻪ در دوره اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ در دﺷﺖ ﻣﺠﯿﺪو ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ را
ﺷﮑﺴﺖ داد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدد و آن ﮐﺸﻮر را از ﻫﺎﺗﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐـﺮد و ﮐـﺸﻮر ﻣﺰﺑـﻮر را
اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد و ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ از آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﻊ واﻗﻊ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی دو ﺷﻂ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ اﻓﺘﺎد.
اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ وﻗﺘﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻃﻮری وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﻀﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮑﺎر اﻧﺪازﻧﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺢ ﻫﺎﺗﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﺟﻨﮓ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻟﻄﻤﻪ زده ﺑﻮد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺖ
ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮرﯾﻪ را آﺑﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﺻﻠﺢ را اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻗـﻮای ﻫـﺎﺗﯽ ﺷـﻬﺮ ﻣﺠﯿـﺪو
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد آن ﭘﺎدﺷﺎه و زن و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎو ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
زﯾﺮا آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻣﺠﯿﺪو را ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﮐـﺮد.
ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﻣﺠﯿﺪو ﺑﻪ ﮐﺎخ آزﯾﺮو ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و او و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﻧﺠﯿـﺮ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻮرمﻫﺐ دادﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان او را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﯿﺪو ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان او را ﺣﺒﺲ ﮐﺮد دﺳﺘﻮر داد ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺼﺪا در آوردﻧـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻤـﻪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻫﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻨﻮان وﻟﯿﻤﻪ اﯾﻦ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﺎن از اﻓﺴﺮان و اﻣﺮای ﻫﺎﺗﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ در ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﺸﻮد
ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ از آن ﺿﯿﺎﻓﺖ آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان او را ﺑﺎ ﺷـﮑﻨﺠﻪﻫـﺎی ﻫﻮﻟﻨـﺎک
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ اﻓﺴﺮان و اﻣﺮای ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ اﻋﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ آﺷﻨﺎﺋﯽ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آزﯾﺮو ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ وی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه
ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮد در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد آﻣﻮرو ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ از ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﺮد آن ﺷﺐ در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﻀﻮر ﻧﯿـﺎﻓﺘﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺰم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺣﻀﻮر در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ آزﯾﺮو را در آن ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ و ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮوم.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ آﻧﻤﺮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد آﻧﺸﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻓﺘﺎده و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه و ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ روز دﯾﮕـﺮ
ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻓﺠﯿﻊ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ آزﯾﺮو ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ دل از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وی ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در ﻣﺪت ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد دﯾـﺪم او ﻣﯿﺪﯾـﺪ
ﺑĤﺳﺎﻧﯽ دﺳﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺴﺖ و ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دردﻫـﺎی ﺟـﺴﻤﺎﻧﯽ و اﻧـﺪوهﻫـﺎی
ﺑﺰرگ و ﻧﺎاﻣﯿﺪﯾﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﮔﻮارا اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد ﻧﻪ از ﻣﺮگ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺎو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آﻧﺸﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮدی ﭼﻮن او ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ
ﻣﯿﺪارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ﺑﺨﻮاب ﺑﺮود.
اﮔﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻦ در او اﺛﺮ ﮐﺮد ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و اﮔﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ﻣﻦ ﮐﻨﺎرش ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون دوﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ دﺳﺖ ﮐﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﯿﮏ دوﺳﺖ دارد ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﯾﮑـﯽ از
روﺳﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺟﺪاران ﺑﺸﻤﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.

۳۸۹

۸۴

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ آوردﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﺎو دﺷﻨﺎم ﻣﯿﺪادﻧـﺪ و ﺑﻄـﺮﻓﺶ ﺳـﺮﮔﯿﻦ اﺳـﺐ
ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺻﻮرت را ﺑﺎ داﻣﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ آزﯾﺮو ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ او را دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ در اوج اﻗﺘﺪار ﻣﯿﺰﯾـﺴﺖ و ﺧـﻮد را
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ را از ﻣﺼﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وی را آﻧﻄﻮر ﺧﻮار و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺒﯿﻨﻢ.
در آﻧﺸﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ وارد ﺧﯿﻤﻪ آزﯾﺮو ﺷﻮم ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺮوم ﮐﻪ زﺧﻤﻬﺎی آزﯾﺮو را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ .و اﮔﺮ آزﯾﺮو ﻣﺠﺮوح ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ از ورود ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ وارد ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪم ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد وارد ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا او ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر دوﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ از ورود وی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ او ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺶ ﻋﻘﺮب اﺳﺖ ﻣﺎ را ﻧﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﯾﺎ از ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺮوی رﺟﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد وارد ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ای آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو آﯾﺎ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌـﺪ از آن
ﻣﯿﻤﯿﺮی ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮی؟
ﺻﺪای زﻧﺠﯿﺮ آزﯾﺮو در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﮕﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ و او آﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﻢ و دوﺳﺘﯽ ﻧﺪارم زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ
از ﻗﺪرت اﻓﺘﺎد ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﺻﺪای ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺷﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯿĤﯾﺪ ...آﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﺴﺘﻢ .آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ ﺗﻮ را ﺑﺨﺪای ﻣﺮدوک ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﮕﻮ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻗـﺪری روﺷـﻦ
ﺷﻮد زﯾﺮا در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎی ﻣﻠﻌﻮن ﻟﺒﺎس ﻣﺮا ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﻧﻢ را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣـﻦ
اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮا دﯾﺪهای و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻤﯿـﺮم از
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮم زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﺮمآور ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و دﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا روح ﻣﻦ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻔﮑﺮ زن و ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﻢ
ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ از ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ اﺷﮏ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ آﺑﺠﻮ ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﻬﺎ و ﺣﻠﻘـﻮم ﺧـﻮد را ﺗـﺮ
ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ از ﺗﻮ ﻧﺰد ﻋﻔﺮﯾﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺎﭼﺎر دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻃﻮری ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهام ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠﻮ را ﻧﺪارم ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا ﺗـﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘـﻪ
ﻣﺲ ﺑﯿﻐﻤﺎ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺴﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮاغ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻌﻞ آوردﻧﺪ و ﭼﻮن دود ﻣﺸﻌﻞ ﺧﯿﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﺒﺮﻧﺪ
و ﭼﺮاغ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﭼﺮاغ آوردﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ آﺑﺠﻮ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺑﺠﻮی ﻗﻮی ﺳﻮرﯾﻪ را آوردﻧﺪ آزﯾﺮو ﻧﺎﻟﻪﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎو ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺑﺠﻮ ﺑﻨﻮﺷﺪ .و آﻧﻮﻗﺖ دﯾﺪم ﮐـﻪ
ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﺪه و ﺳﺮﺑﺎزان ﻃﻮری رﯾﺶ او را ﮐﻨﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی رﯾﺶ از ﺻﻮرت ﺟـﺪا ﺷـﺪه
اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی دﺳﺖ او ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻨﻬﺎی او از ﺧﻮﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﻧﮕـﺸﺘﺎن وی
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﯿﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺪ دﻧﺪه آزﯾﺮو را ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮن از ﺣﻠﻘﻮم او
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ آب دﻫﺎن دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺪری آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﭼﺮاغ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ اﻣﺸﺐ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﭼﺮاغ ﺑﺮای ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﯾﻢ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ .وﻟـﯽ
ﺷﻌﻠﻪ ﭼﺮاغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺣﯿﺎت ﭼﻨﺪی ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﻣـﻦ ای ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﭼﺮاغ و آﺑﺠﻮ از ﺗﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺘﯽ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدی از دﻫﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﺮدن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺴﺘﻦ اﻧﺪرز ﻣﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ او را از
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر ﮐﺮدم و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ و درﻧﺪه و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪرز ﻣﺎ
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ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﮐﯿﻔﺮ آن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد دﯾﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻗـﺮار ﺑـﺪﻫﯿﻢ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﻧـﺼﯿﺤﺖ ﻣـﺎ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺮ آزﯾﺮو را روی دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدم و او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و اﺷﮑﻬﺎی وی از وﺳﻂ اﻧﮕـﺸﺘﻬﺎی ﻣـﻦ ﻓـﺮو
ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ.
آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدم در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺪون ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﻣﻌﺬب ﺷﺪن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺷﺎدی ﻣﯿﮑﺮدم
و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺳﯿﻪروز ﺷﺪهام ﺑﺮای ﭼﻪ از ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮم؟
وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻪ اﺷـﮏ ﻧﻤـﯽرﯾـﺰم
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای زن ﺧﻮد ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ او را ﺑﻤﻦ دادی و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد و ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﮐـﻮدک
اﺳﺖ و ﻓﺮدا ﻫﺮ دو را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ اﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰم.
ﮔﻔﺘﻢ ای آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺪ اﻧﺪوه ﺗﻮ ﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺮای زن و ﻓﺮﻧﺪان ﺧـﻮد
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﺮا وادار ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ روح داﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﺮگ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﺗﻮ ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺪه و آﻧﻘﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮد زﺣﻤﺖ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺣـﺴﺎب
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﻧﮕﺎه دارد.
ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺷﺪهای ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪهای ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﻤﯿﺮی زﯾﺮا ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻗﻮی از ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣـﺮگ ﺗـﻮ را ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺮگ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺰن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
آﻧﻬﺎ را آزاد ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎو ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ او ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آزﯾﺮو و ﺑﺬر او و ﺣﺘـﯽ ﻧـﺎﻣﺶ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی ﺟﻨﺎزه ﺗﻮ را در ﻗﺒﺮ دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻃﻌﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﻮران
ﺷﻮد زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻗﺒﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﺒﺮ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
آزﯾﺮو از اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺒﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﻣﺮا دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﻮ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهای دوﺳﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﺑﻌﻞ در ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در دﻧﯿـﺎی دﯾﮕـﺮ داﺋـﻢ ﺑـﺎ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺒﺎﺷﻢ و ﻫﻤﯿﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻌـﺪ وی را ﺑﻤـﻦ
دادی ﺑﮑﻦ و ﺑﻨﺎم او ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ و ﺑﺪون ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و دو ﭘﺴﺮ ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻓـﺮدا ﮐـﺸﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﮐﻔﺘﯿﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﯽﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻦ از ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﮔﻠـﻪ
ﻧﺪارم زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدم و وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم .و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ زن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﻤﻮم ﻣﯿﺸﻮم وﻟﯽ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﻠﯽ دارم و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ زن ﻣﻦ ﮐﻔﺘﯿـﻮ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا زن ﻣﻦ دارای دوﺳﺘﺪاران زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪی و ﻓﺮﺑﻬﯽ او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﻣﻦ او زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﺪم.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﺮد در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻼم ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﺮ ﺑﮑﺎر اﺟﺒﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﻏﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪهام .اﮔﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ
ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ در ﻣﺼﺮ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن
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را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ و ﺳﺘﻤﮕﺮ و اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽداد
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم و آن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽﻏﯿﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺻـﻠﺢ ﮐﻨﻨـﺪ
ﻣﺘﻔﻖ ﺧﻮد را ﺑﻮی ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻣﻮال او را ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آزﯾﺮو ﻗﺪری دﯾﮕﺮ آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﺎت زﯾﺎد ﺑﺎﻧﮓ زد :درﯾﻎ ﺑـﺮ ﺗـﻮ
ای ﺳﻮرﯾﻪ درﯾﻐﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ زﯾﺒﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا رﻧﺞ دادی ...ای ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم ...ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮرﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ آزاد ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺼﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮده ﺧﻮد ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﻣـﺮا ﺗـﺮک
ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ.
ای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯿﺒﻠﻮس ...و ﻫﺎن ای ﺷﻬﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ازﻣﯿﺮ ...و ای ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎی ﺳﯿﺪون و ای ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ژوﭘـﻪ و ﺷـﻤﺎ ای
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺮ دﯾﻬﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﭼـﺮا دﺳـﺖ از ﻣـﻦ
ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ؟
ای ﺑﻼد ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و زﯾﺮک و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣـﻮرد
ﻟﻌﻦ ﻗﺮار دادﯾﺪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻫـﺴﺘﯿﺪ و ﻫـﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ زﯾﺒـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺎﺷـﻖ ﺧـﻮد
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮای وی ﻧﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ای ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﮋادﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود زاﺋﻞ ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎن و ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎش.
ای ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﻮ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮐﻮهﻫﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎز و اﻃـﺮاف آﻧﻬـﺎ ﺣـﺼﺎرﻫﺎی
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻦ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﯿﻮزد ﻏﺒﺎر اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﻦ از ﺻﺤﺮا ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮ روان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻼد ﺗﻮ را ﺑﺒﻮﺳﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم و ﺻﺤﺒﺖ او را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر او را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ و آﻫـﺴﺘﻪ دﺳـﺘﻬﺎی
آزﯾﺮو را ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ و او ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻀﺪ
ﻣﺼﺮ ﺷﻮرﯾﺪم زﯾﺮا ﺗﺎ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺰﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﺎر ﺑﺰرگ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر وﺟﻮد دارد .و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣـﻦ
ﮐﺮدم ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و اﻓﺘﺨﺎر را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑـﻮدم ﺧـﻮب زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺮدم و از ﻋـﺸﻖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﺗﺎﺑﯿﺪ و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﻦ اﻓﺘﺎده ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﻣﺮگ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﯽ ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺮدی ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدم و ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﻄﺮت ﻣﻦ از ﺳﻮداﮔﺮی ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﺎﻣﻼت را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺮگ را ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮدا ﺧﺪاﯾﺎن را ﮔﻮل زد؟
ﻣﺎ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت زﺑﺮدﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای را ﺑﻪ ﻣـﺮگ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرد و دﺳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺮدارد؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ آزﯾﺮو اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻓﺮدا ﭼﺮاغ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺧـﺎﻣﻮش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ و آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻫﯿﭻ درد ﻧﺪارد
آزﯾﺮو آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺒﯽ را ﺑﻤﺮدم ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺮدان ﺟﺴﻮر و اﻓﺮاد ﻣﺘﻬﻮر و ﺑﺎ اراده و ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ
درد ﻣﺮگ ﻫﺰار ﺑﺎر از ﻣﺨﻮفﺗﺮﯾﻦ دردﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ و ﮔـﻮاراﺗﺮ و راﺣـﺖﺗـﺮ از
ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ و آزﯾﺮو ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﮐﻪ درد ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ دﻧﺪان ده ﺑﺎر ده ﺑﺎر ده ﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از درد ﻣﺮگ اﺳـﺖ و در ﻣﻮﻗـﻊ ﻣـﺮگ ﺣـﺎل
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ دراز ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺧﻮاب ﭼﺸﻢﻫﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮق ﻧﺪارد و ﻫـﯿﭻ ﻧـﻮع
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درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و درد ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺮگ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷـﻮد و
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرام ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ﮐـﻪ زﻧـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺮگ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم دردﻫﺎ و ﺣﺴﺮتﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪیﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم دردﻫﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهای ﮐـﻪ
ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺮوز ﮔﺮم و ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ آن ﻧـﺴﯿﻢ ﺧﻨـﮏ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﺮوز ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻋﻘﻼء و اﻃﺒﺎء اﻓﺸﺎء ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮس ﻣﺮدم از ﻣﺮگ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدم از ﻣﺮگ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﺮﺋﺖ و ﺳﺮﮐﺶ را رام ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ
از اﯾﻦ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .آزﯾﺮو ﻣﺮگ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮﯾﺐ داد زﯾـﺮا اﻫـﻞ ﺳـﻮدا
ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﯿﻢ و زر و زن زﯾﺒﺎ و ﺷﺮاب ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ از ﻫﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﮔﻮاراﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻢآﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ او ﻟﺬت دارد .آزﯾﺮو ﻣﻦ ﭼـﻮن
ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﻟﻮ آﻧﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺴﺎد ﺟﺴﻢ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼـﻮن ﯾـﮏ
اﻧﺴﺎن.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن آﻧﺮا دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم وﻟﯽ اﺻﺮار ﻧﻤـﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﺗـﻮ و زن و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﺑﻌﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ و آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ دﻧﯿﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺗـﻮ و زن و ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺖ در آن
ﺟﻬﺎن آواره و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
آزﯾﺮو از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤـﺎ ﮐـﻪ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻦ آﻣﻮرو ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﻣﻮرو ﻓﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﯾﺬ دارﻧﺪ و ﮐﺒﺎب دل و ﺟﮕﺮ و ﻗﻠﻮه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام و ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺷﺮاب ﺳﯿﺪون ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﺒﻬﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﻌﻞ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷـﻮﻗﺖ
ﻣﯽﺷﻮم زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﮐﻔﺘﯿﻮ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آزﯾﺮو اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﺼﺮی
ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﮐﺮدهام ﭼﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮔﻔﺘـﯽ در ﻣـﻦ اﺛـﺮ ﮐـﺮد و
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻣﺮگ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮاب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺎد ﻣﯿĤورم ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ آﻣـﻮرو
درﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎدام و ﮔﻮﺟﻪ و آﻟﺒﺎﻟﻮ ﭘﺮ از ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ روی ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻊ ﺑﻊ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﺒﺎﺷﻢ .و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﯿĤورم ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﮔﻠﻬﺎی زﻧﺒـﻖ ﻣـﯽروﯾـﺪ و از
درﺧﺘﻬﺎی ﮐﺎج ﺑﻮی زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﻦ ﺑﮕﻞ زﻧﺒﻖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮص دارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ از
اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺎر آﻣﻮرو را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺸـﺴﺖ و در ﻓـﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻮهﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻮر از ﺑﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ و آزﯾﺮو در آﻧﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮔﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺣﺮف ﻣﯿﺰدﯾﻢ و زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮرو ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺧﺎﻃﺮات دوره ﺟـﻮاﻧﯽ را ﺗﺠﺪﯾـﺪ
ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻓﻠﻖ دﻣﯿﺪ و ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﻏﺬاﺋﯽ ﻓﺮاوان و ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺮای ﻣﺎ آوردﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻔﻆﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا اول آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮد را از آن ﻏﺬا ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﻮدم و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آزﯾﺮو ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد .ﻏﺬای ﻣﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﯾﺎن و ﮔـﺮم و ﻣـﺮغ
ﺑﺮﯾﺎن و ﻧﺎنﻫﺎﺋﯽ از ﻣﻐﺰ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮاب ﺳﯿﺪون را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ و آزﯾﺮو ﻗﺪری ﻏﺬا ﺧﻮرد و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش را ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و رﯾﺶ او را در ﯾﮏ ﺗﻮر ﻇﺮﯾﻒ زﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪای
را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺑﺮ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﮐﻔﺘﯿﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان آزﯾﺮو را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ آﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮب ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ آزﯾﺮو زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻣﺮاء و اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﯽﺧﻨﺪﻧـﺪ و
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺘﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﭘـﺎی ﻣﺠـﺮوح ﺗـﻮ در
ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﺻﻮر )واﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺪﯾﻢ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﻮد در آن ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ زﻫﺮآﻟﻮد در ﭘﺎی ﺗﻮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷـﺪم
ﮐﻪ زﻫﺮ آن ﺗﯿﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﮐﻨﻮن آﻣﺪهام ﮐﻪ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ و درﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﻧﺮﺳﺎﻧﯽ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد و در ﺟﻨﮓ ﻣﺮداﻧﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮد.
آزﯾﺮو ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮا اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وی را وادارﻧﺪ ﻣﺤﻞ زر و
ﺳﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺬاب ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن وی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪ ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و رﻧﮕﺶ ﺗﯿﺮه ﺷﺪ زﯾﺮا او ﺑﺮای ﻣﺮگ آزﯾﺮو در آن روز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ و اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻒ اول ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻨﺮا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺮگ را
ﯾﮑﯽ از اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و در آن روز ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری آزﯾﺮو را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺮت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻀﺪ ﻣﺼﺮ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻗﻮت ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺑﯿﺮﺣﻢ ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻻﯾﻖ اﺳـﺖ و
در ﻋﻮض ﺗﺮﺣﻢ و ﻧﺮﻣﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از روی ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﻼق زرﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﻮاﺧﺖ
و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎر در ﭘﺎی ﻣﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪای و ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﯿﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﯾـﮏ ﻣـﺮد ﻏﯿـﺮ ﻋـﺎدی
ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت دﯾﻮاﻧﮕﺎن اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺗﻮ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣﻮرد ﻣﺪح و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯽ درﺻﺪد اﻧﺘﻘـﺎدش ﺑـﺮ ﻣﯿـﺎﺋﯽ و وﻗﺘـﯽ
اﺷﺨﺎص ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﻮ در ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯿـﺮوی و آﻧـﺎﻧﺮا ﻧـﻮازش
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺰد آزﯾﺮو ﺑﻮدی و ﺑﺎو آﺑﺠﻮ ﻣﯿﻨﻮﺷﺎﻧﯿﺪی و ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا و ﺷـﺮاب
ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﻮاﻧﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺷﺨﺎص از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ و ﺑﯽﺑـﻀﺎﻋﺖ ﻫـﯿﭻ
ﺳﻮدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺳﺒﺐ زﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮدارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ روزی از ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﺛﺮوت آﻧﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﻮ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آزﯾﺮو دارای ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﻮد ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮدی و اﻣﺮوز
ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺛﺮوت دارد ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ و از او ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ.
وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻋﺪهای از ﺟﻼدان زﺑﺮدﺳﺖ را از اﻃﺮاف آوردهام ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان
ﻣﻦ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺼﺐ ادوات ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزغﻫﺎی ﻟﺠﻦزار ﻧﯿـﻞ
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را )ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( از ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻢ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن ﻫﻤـﯿﻦ
آزﯾﺮو ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻮاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﺧـﻮب
ﮔﻔﺘﯽ و ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻣﺎ را از ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷـﮑﻨﺠﮥ او ﻣﺤـﺮوﻧﻢ ﻧﮑﻨـﯿﻢ وﻗﺘـﯽ آزﯾـﺮو را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی ﺗﻦ او را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﻗﺪری ﻧﺎﺧﻨﻬﺎی او را از ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﻧﮕﺸﺖﻫﺎﯾﺶ را درﻫـﻢ
ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ و ﻟﺬا ﺗﻮ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﯽ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺪر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم وی ﭼﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ
و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ وی ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮای او دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﮔﻔـﺖ :ﺷـﻮﺑﺎﺗﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺪاری .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﻣﻮرد ﺷـﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و او را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻤﯿﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﻫﺎﺗﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﮐـﺎرش ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﺎﻗﺒـﺖ
آزﯾﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐـﻪ
روزی دوﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮔﯽ آﺳﺎن او را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪ و رﻧﮓ از ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﺳﮑﻨﮥ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪوﺳـﺘﺎن و ﻣﺘﻔﻘـﯿﻦ ﺧـﻮد ﺧﯿﺎﻧـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﻬـﺎ را ﺧـﺎﺋﻦ و
ﺑﯿﻮﻓﺎ و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﻻﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧـﻮد را در ﺧﯿﺎﻧـﺖ دﯾـﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ در ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﺬر و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ وﻟﯽ رﻓﻘﺎی وی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای وی و دﯾﮕﺮان ﺧﯿﻠـﯽ ﮔـﺮان ﺗﻤـﺎم ﺷـﻮد
دﺳﺖ روی دﻫﺎن او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و وی را ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮدار ﻣﻐﻠﻮب ﻫﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ ﺷـﺐ ﻗﺒـﻞ ﺧـﻮرده ﺑـﻮد
ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺪ ﻣﺴﺘﯽ وی از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻏﺬا دادهام وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﺳﺮی ﺑﻠﻨـﺪ ﻗـﺪم ﺑـﺮ
ﻣﯿﺪارد و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﻓﺎﺧﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺮت ﮐﺮد.
آزﯾﺮو ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﻣﯿĤﻣﺪ و اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ رﺳﯿﺪ و از ﺑﺎﻻی
ﺳﺮ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﺧﻮد او را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺜﯿﻒ ،از ﻣﻦ ﻧﺘﺮس و ﭘﺸﺖ ﻧﯿﺰۀ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﻣﺮا
ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻟﻢ و ﺳﺮﮔﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﯾﻨـﮏ ﮐـﻪ از
وﺳﻂ اردوﮔﺎه ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻞ اﻋﺪام ﺑﺮوم ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ آﻟﻮده ﺷﺪ و ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اردوﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﮐﺜﺎﻓـﺖ اردوﮔـﺎه ﺗـﻮ
ﻧﺪﯾﺪهام و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اردوﮔﺎه ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺗﻪ دل ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ آزﯾﺮو ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻮ ﺑﻮی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ
ﺷﺪهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﺑﭙﻮﺷﯽ و زﺧﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣـﺮدی ﺷـﺠﺎع
ﻫﺴﺘﯽ و از ﻣﺮگ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاری و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺤﻞ اﻋﺪام ﻣﯿﺮوی ﻣﯿﺨﻨﺪی و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪون ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﺪرت در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻗﺪرت در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮدار ﻣﻐﻠﻮب را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﺪ از آزار وی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮔﺎرد ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﺧﻮد او اﻃﺮاف آزﯾﺮو را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﻄـﺮف وی ﺳـﺮﮔﯿﻦ و ﺳـﻨﮓ
ﭘﺮﺗﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎو ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ.

۳۹۵

۹۰

ﺑﻌﺪ از آزﯾﺮو زن او ﮐﻔﺘﯿﻮ را آوردﻧﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ آن زن آراﯾﺶ ﮐﺮده و ﺧﻮد را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻧﻤﻮده و دو ﭘﺴﺮ آزﯾﺮو ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ و
دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و راه رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺤﻞ اﻋﺪام زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ آزﯾﺮو ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ آزﯾﺮو زن ﺧﻮد را دﯾﺪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷـﺪ و ﺑﺎﻧـﮓ زد ﮐﻔﺘﯿـﻮ ...ﮐﻔﺘﯿـﻮ ...ای
ﻣﺎدﯾﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ای ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺗﻮ ﺷﺪهام زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎز از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮی.
ﮐﻔﺘﯿﻮ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ آزﯾﺮو ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ﺷﻌﻒ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻮات ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺷﻮﻫﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﮔﺎوﻧﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮا ﺧﺮﺳﻨﺪ و راﺿﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮدی ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدهام و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ زن ﺟﺰ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺑﺴﺮ زﻣﯿﻦ اﻣـﻮات
ﻣﯿﺮوی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارم در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗـﻮ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ در دﻧﯿﺎی اﻣﻮات ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺴﻮان ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ دارم ﺧﻮد را ﺧﻔﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ وارد دﻧﯿﺎی اﻣﻮات ﺷﻮم و از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻧﺒﺎﺷﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدی ﻣﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪم و ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻣﺮا ﺑﺘﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮑﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪی و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗـﻮ
دو ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺒﺎ زاﺋﯿﺪم.
آزﯾﺮو از اﯾﻨﺠﻮاب ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ای ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ﺷﻤﺎ اوﻻد ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺑﯿﻢ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑـﺼﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد
ﻋﺎدی ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم و او ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ از ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان ده ﺑﺎر آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ درد ﻧﺪارد و ﺷـﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺮگ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ دارای درد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر رﻧﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف آزﯾﺮو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼد زاﻧﻮ زد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾـﺴﺘﺎدهاﻧـﺪ
ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻞ دارم در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻢ .ﮐﻔﺘﯿـﻮ
ﻫﻤﺴﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻬﺮۀ زﯾﺒﺎی ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮم.
ﮐﻔﺘﯿﻮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎو ﻧﺸﺎن داد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آزﯾﺮو ﭼﺸﻢ ﺑﻪ او دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻼد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ
و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را روی ﮔﺮدن آزﯾﺮو ﻓﺮود آورد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﺳﺮ از ﭘﯿﮑﺮ او ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻃﻮری ﺿﺮﺑﺖ ﺟﻼد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﭘﺎی ﮐﻔﺘﯿﻮ ﻏﻠﻄﯿﺪ و ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮدن آزﯾﺮو ﻓﻮران ﮐﺮد زن و دو ﭘﺴﺮ او را رﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻟﺮزﯾﺪ.
وﻟﯽ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﺳﺮ آزﯾﺮو را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و روی ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎد و ﻟﺐﻫﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎی او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و رﯾﺸﺶ را ﻧﻮازش داد و ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ
ﺳﺮ را از ﺳﯿﻨﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻦ ﻋﺠﻠـﻪ دارم
ﮐﻪ ﺑﺎو و ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم.
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ زاﻧﻮ ﺑﺰﻣﯿﻦ زد و ﺟﻼد ﺳﺮ او را ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ﭘﺪر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﻗﻄﻊ ﮐـﺮد و آﻧﮕـﺎه
ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.
ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺳﺮ آزﯾﺮو را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﺑﯽ ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺟﻼد ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺳﺮﻫﺎی دو ﭘﺴﺮ را از ﺟﻠﻮی ﺧﻮد دور ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻔﺘﯿﻮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ.
زن ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺳﺮ آزﯾﺮو را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼد زاﻧﻮ را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮔﯿﺴﻮی ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ زد ﮐﻪ ﮔﺮدن را آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻼد ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮش دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﻧﺸﻮد.
ﺟﻼد ﺳﺮ او را ﻫﻢ از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺧﻮن رﮔﻬﺎی ﮔﺮدن ﮐﻔﺘﯿﻮ روی ﺳﺮ آزﯾﺮو و ﻓﺮزﻧﺪان او رﯾﺨﺖ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺪون
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ اﺟﺎزه دﻓﻦ ﺟﻨﺎزهﻫﺎ را ﻧﺪادو ﮔﻔﺖ ﻻﺷﻪﻫﺎ را در ﺻﺤﺮا ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻃﻌﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﻮران
ﺷﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وی ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﮐـﺮد در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﺰﺑﻮر دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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زﯾﺮا ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺪون – ازﻣﯿﺮ – ﺑﯿﺒﻠﻮس – ﮐﺎدش از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را در ﺗﺼﺮف داﺷﺖ و ﻫﺎﺗﯽ ﺷـﻬﺮ
اﺧﯿﺮ را در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺻﻠﺢ داﺋﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻃﺮف از ﺟﻨﮓ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺎﺗﯽ
ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺟﻨﮓ دو ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻـﺮف
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ در ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐـﺮده ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﺮاج ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮت آﻧﺦ آﻣﻮن در آن ﮐﺸﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮی ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﺮ ﺧـﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد را از او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘـﻮاﻧﯿﻢ از ﯾـﮏ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ زن او از ﻧﺴﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻣﯽ در ﺻﺪد ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ در ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤورد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑـﺪﺑﯿﻦﺗـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﺑﯿﻦﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻮد اوﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻣﺼﺮ را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻗﺒـﺮ ﺧـﻮد
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺒﺮ ﺳﺎزی اوﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯽ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺼﺮ وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ دارای ﻗﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻﺷﻪ او را ﺑﻌﺪ از ﻣـﺮگ
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺒﺮه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺳﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮدم را ﻧﺎراﺿﯽ ﮐـﺮد زﯾـﺮا از ﻏﻼﻣـﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﺼﺮی آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻻﺷﻪاش را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺒﺮی دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ از ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺒـﺮ
ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد.
در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮتآﻧﺦآﻣﻮن در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮدم و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎران
را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم و از اوﺿﺎع ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ اﻃﻼﻋﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺤﯿﻒ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﻣﻮز او را آزار ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ
ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ارﺗﺒﺎط دارد.
ﭼﻮن ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻃﻮری ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮد ﮐـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯿﺰد.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻘﺪری ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷـﯽ ﻓﺮﻋـﻮن واﺑـﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺧﺒﺎر ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ آﻣﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮏ از ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﯿﺨـﻮاﻫﯽ ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ و ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﻫـﺴﺘﻢ و ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪم ﻃﺒﻖ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ دادم ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘـﺼﻮد
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪس ﻣﯿﺰدم از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ وﺻﻮل اﺧﺒﺎر ﺟﻨـﮓ ﻣـﺼﺮ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﻮد و زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯿﺰد ﮐﻪ آﻣﯽ ﻗﺼﺪی ﻣﺨﺼﻮص دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ از رود ﻧﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯿﻢ
و ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮار ﺑﺮ زورق زرﯾﻦ آﻣﻮن ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب ﺑﺮود ﻣﻦ از وﺻﻮل اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن
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ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮدم و آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣـﺮدم
ﺣﯿﺮت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺗﻮتآﻧﺦآﻣﻮن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن را ﺷﻨﯿﺪم درﻓﺶ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﻓﺮود آوردﯾﻢ و ﺻﻮرت را ﺑﺎ دوده ﺳﯿﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ در ﻣﺠﯿﺪو و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﻃﻼع ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪ ﻃﻮری وی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮض ﺧﻮد
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
وﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮض ﻓﺮﻋﻮن اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ وی ﺑﭽﻪ ﻣﺮض ﻣﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻗﻮل ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﮑﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ او ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ رودهﻫﺎی او ﺳـﯿﺎه ﺷـﺪه و
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن از ﻏﺼﮥ ﭘﯿﺮوزی ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻣﻠﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﻠﺖ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن او ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ﻟﺬا از ﻓﺮط اﻧـﺪوه ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺑﺤـﺮان
ﻣﺮض ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﻫﻤﺎن روز ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻟﻮح ﺧﺎکرﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻬﺮ ﮐﺮد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺎرد ﺧـﻮد را در ﻗﻠـﺐ
ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ در ﻃﺒﺲ اﻧﺘﻈﺎری ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و ﺑﺠﺎی او ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺳﺮﺑﺎزان او را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪ درﻓﺶ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ
و روﺳﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺳﺮﻧﮕﻮن از دﮐﻞ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪار آوﯾﺨﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔـﺸﺖ از
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار ﻣﯿĤوﯾﺨﺘﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﺪوم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎﻏﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
وﻟﯽ وﺻﻮل ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮون ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ درﻓﺶ ﭘﯿﺮوزی را ﻓﺮود آورد و ﻻﺷﮥ آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻧﯿـﻞ
اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺒﺮان ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﯾﻨـﮏ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از زر و ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﺎرت ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮﺷﮕﺬاراﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ زد زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻨﺪ وارد ﺷـﻬﺮی ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ
ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوده ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻋﺰادار ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﺮده دﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد و ﻣﺮگ او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﯿﺶ ﮐﻨﻨـﺪ در ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ از ﺳـﻮاﺣﻞ ﻧﯿـﻞ ﮐـﻪ ﮐـﺸﺘﯿﻬﺎ ﻟﻨﮕـﺮ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺎس ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ زﻧﻬﺎ ﻗﻤﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد از زن ﺧﻮد ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﻬـﺎی دﯾﮕـﺮان ﺑـﯿﺶ از زن او
ﻟﺬت دارد و ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻤﺎر آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻤﺎر ﺑﺨﺸﻢ در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺰاع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﺳﺰاﻫﺎی درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ از ﺑﯽدﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و وﺣﺸﺖزده وﻟﯽ آﻫﺴﺘﻪ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﺎ اﯾﻨﺎن ﻣﺼﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ دوری از وﻃﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﺎوره ﮐﻠﻤﺎت ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ و
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻌﻞ ﺧﺪای ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ.

۳۹۸

۹۳

ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو واﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو و زن و ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﺳﺮﮔﺮدان و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫـﺐ در ﺟﻨـﮓ ﻓـﺎﺗﺢ ﺷـﺪهاﻧـﺪ از آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻧﻪ از ﺣﯿﺚ ﻟﺒﺎس ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ از ﺣﯿﺚ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی و ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ از دوری از آﻧﺠﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﺮ زﻣـﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﺮدم ﻋﺰادار ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ و درﻣﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺑﺲ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ اﻟﺒﺴﻪ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ و وﺻﻠﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ آن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻻﻏﺮ و ﺧـﺸﮏ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردن روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺎﮐﯽ از وﺣﺸﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﭘﺸﺖ ﻓﻘﺮاء از ﭼﻮب و ﺷﻼق ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت زﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻤﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺮﻓﺖ و از ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﻔﺎل ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺟﺎدهﻫﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﺗﻌﻤﯿـﺮ
ﻧﺸﺪ و دﯾﻮار ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ را آﺑﺎد دﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش زرﯾﻦ و ارﻏﻮاﻧﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﺮﺑـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺳـﺮﻫﺎی
ﺗﺮاﺷﯿﺪه و روﻏﻦ ﺧﻮرده داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﮑﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺪ ﻧﮕﺬﺷﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ و ﻧﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮاﺑﻬﺎ را ﺻﺮف ﮐﺮدﻧـﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻣﺮدم اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ در آب ﻧﯿﻞ ﺧﯿﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺨﻮرﻧـﺪ.
ﻋﺪهای از ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاب را در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠـﻮ ﮐـﻢ
ﻗﻮت ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﺣﻞ رود ﻧﯿﻞ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه زﻧﻬﺎ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی اﻃﻔﺎل ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ
و زﻧﻬﺎ ﭘﮋﻣﺮده و ﻻﻏﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﭼﻮب ﻋﺮﯾﺾ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮﺑﯿﺪن روی اﻟﺒﺴﻪ ﭼﺮک را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮدﻧـﺪ و ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿĤوردﻧـﺪ و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﻣﯿﻦ را ﻣﯿﮑﺎوﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪای ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺷـﮑﻢ را ﺑـﺎ
رﯾﺸﻪ ﻋﻠﻔﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺼﺮ را ﺑĤن روز اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ آﺗﻮن و آﻣﻮن در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم ﺣﺎل و ﻧﺸﺎط آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺟﻨـﮓ و ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺻـﻠﺢ ﺧﻮﺷـﻮﻗﺖ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺣﺮﮐـﺖ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻬﺬا ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد روی ﺳﻄﺢ آب ﻧﯿﻞ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﯿﺰارﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ اﺳﺒﻬﺎی آﺑﯽ
ﻧﻌﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ دﻫﺎن را ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﻘﺎر ﻻی دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻧﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ آب ﺷﻂ ﻧﯿـﻞ را ﮐـﻪ از
ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ آﺑﻬﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﻫﻮای ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺑﻮی ﻟﺠﻦزارﻫﺎی ﻧﯿﻞ را اﺳﺘـﺸﻤﺎم ﻣﯿﮑـﺮدﯾﻢ و ﮔـﻮش ﺑـﺼﺪای ﮔﯿـﺎه
ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وزش ﺑﺎد ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد ﻣﯿﺪادﯾﻢ و ﭘﺮواز ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ آﻣﻮن را در آﺳﻤﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ )آﻣﻮن در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و در آﻏﺎز ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﯾﻦ آﺛﺎر و رواﯾﺢ ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ وارد وﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﺪهاﯾﻢ.
روزی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﮑﻮهﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﺲ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎﻻی ﻋﻤﺎرت ﻣﻌﺒـﺪ آﻣـﻮن را دﯾـﺪﯾﻢ و
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻗﻠﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻃﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ) .اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن در ﭘﺎرﯾﺲ اﺳـﺖ
ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ از روی ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺸﻬﺮ ﺑﺰرگ اﻣﻮات ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﯾﻢ و اﺳـﮑﻠﻪﻫـﺎی
آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء را ﺑﺎ ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ آن ﻣﺤﻠﻪ دﯾﺪﯾﻢ و از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﺎرات ﻣﺤﻠﻪ اﻏﻨﯿﺎء و اﺷﺮاف و ﺑﺎﻏﻬﺎی آﻧﻬـﺎ
ﻣﺤﻈﻮظ ﺷﺪﯾﻢ.

۳۹۹

۹۴

آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮای ﻃﺒﺲ را اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﻼﺣﺎن ﭘﺎروﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی زﯾﺎدﺗﺮ در آب ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳـﺮﺑﺎزان
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰادار ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی و آواز را ﺳﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ ﺑﻄﺒﺲ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از آﻧﺸﻬﺮ ﻧـﺮوم زﯾـﺮا
ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺷﺮارت و رذاﻟﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را در آﻓﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﻧﺎﻇﺮ آن ﭘﺴﺘﯽﻫﺎ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ در ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺮاس ﺧﻮد در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء و در ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺤﻘﺮ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻠﻪ داﺷﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و از راه
ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ زر و ﺳﯿﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺻﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن در راه آزﯾﺮو
و زن و ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آن ﻓﻠﺰاتآﻟﻮده را ﻧﮕﺎه دارم و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎورم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ زر و ﺳﯿﻤﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﻮرﯾﻪ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه آﻟﻮده ﺑﺨﻮن اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮی ﺧﻮن ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﭽﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردم ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ آزﯾﺮو و زن و دو ﭘﺴﺮ وی ﺻﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در راه آﻧﺎن ﮐﺮدم و دﺳـﺖ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم.
ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﭘﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎز ﮐﺎری در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﺗﺮﺳـﯿﺪم و ﻧﻔـﺮت
داﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ در ﻃـﺒﺲ زﻧـﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺮوم و ﺷﺮح اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ.
آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺎر ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎﻧﻊ از
زﻣﺎﻣﺪاری آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﯿﻨﮥ ﯾﮑﺰن ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ از زﻣﺎﻣﺪاری ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ از ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻧﺎم ﺑﺒﺮم زﯾﺮا زﻧﯿﮑﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯿﻮرزﯾﺪ ﻣﻠﮑـﻪ
ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ و ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﻬﺎ و ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای زﻣﺎﻣﺪاری آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﮐـﻪ ﺑﻮﺟـﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻣﺪاوا ﮐﻨﻢ و آﻧﻬﺎ را از ﻣﺮگ ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺮدم.
آﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺗﻮتآﻧﺦآﻣﻮن ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زودﺗﺮ آن ﮐﻼه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻨﻬﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺗﻮتآﻧﺦآﻣـﻮن را ﮐﻮﺗـﺎه ﻧﻤـﻮد و
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﻮﻣﯿﺎﮐﺎر ﻃﺒﺲ را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ زودﺗﺮ ﻻﺷﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮده را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﯾـﮏ ﺑﻨـﺎی ﺑـﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮد ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺒﺮ ﺗﻮتآﻧﺦآﻣﻮن ﺑﺮﺧﻼف آراﻣﮕﺎه ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زر و ﺳﯿﻢ و اﺷﯿﺎء
ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑĤراﻣﮕﺎه ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آورد.
وﻟﯽ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ آﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﯽ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن زن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷـﻮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ در اﺻﻄﺒﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻬﺎد و ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن او ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣـﺼﺮ ﺷـﻮد و
ﺟﺎی ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه را ﺑﮕﯿﺮد.
آﻣﯽ ﺑﺮا اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را زن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن در ﻃﺒﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد.
در روزی ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻣﯿﺮود ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن ﺑـﺎ آراﯾـﺸﯽ
ﻧﻈﯿﺮ آراﯾﺶ ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ در ﻣﻌﺒﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﮐﻮزهای را ﺑﯿﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ در آن روز اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑـﺴﺖ و آﻧﮕـﺎه ﻣﻌﺒـﺪ

۴۰۰

۹٥

ﺑﮑﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺮﯾﺢ درون ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﺎ اﻟﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺪرﺟﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺧﺪای ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻠﻘﯿﻦ آﻣﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﻮزهای ﺑﯿﻦ آن دو ﻧﻔﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ وﺻـﻠﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻮزه ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻮزه در ﺧﻮر اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻮزه ﺷﮑﺎﻧﯿﺪن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻮن آن دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬـﺎ اﻟﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ اﺳـﺖ
ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۴۰۱

۹٦

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و دوم

ﯾﮏ وﺻﻠﺖ ﺷﮕﻔﺖ آور
آﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را زن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ در ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎﻟﯽ
از اﻏﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧـﻮد را در
آﻏﻮش وی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
وﻟﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﯿﻨﻪ اﯾﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ داﺷﺖ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﮐﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن زن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰد ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺴﺘﯽ ﻧﮋاد ﻫـﻮرمﻫـﺐ را ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻧﮋاد ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ وﺳﻂ اﻧﮕـﺸﺘﺎن او
ﺳﺮﮔﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻮ ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ.
آن وﻗﺖ اﯾﻦ دو زن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪای ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﯿﻠﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻘﺸﻪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ زﯾﺮا وﻗﺘـﯽ روح
زن از ﮐﯿﻨﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﻦ دو زن ﭼﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﮐﺮد ﻣـﻦ ﻣﺘﻌﺠـﺐ
ﺷﺪم.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از روﺣﯿﻪ و ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ داﺷﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑـﻪ در
ده ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﮑﺸﻮر ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﻮرﯾﻪ وﻃﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد.
اﮔﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺸﺪه ﺑﻮد از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺢ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺮور ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ
ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﯿﺎت ﺷﻮﻫﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ و ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد وﻟـﯽ زﯾﺒـﺎﺋﯽ وی ﺑﺠـﺎ
ﻣﺎﻧﺪ.
او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ را ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ از
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ او ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﻫﻢ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ آرزوی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را داﺷﺖ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ او را از
ﺧﻮﯾﺶ دور ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﮑﺰن زﯾﺒﺎ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی ﺧﻮد را ﺑﻤﺮدی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ او را دوﺳـﺖ ﻣﯿـﺪارد
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و آن ﻣﺮد وی را از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻧﺪ.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ از آن روز ﮐﯿﻨﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را در دل ﭘﺮوراﻧﺪ و ﭼﻮن ﯾﮑﺰن زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﻋﺪهای از ﻣﺮدان درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در آن درﺑـﺎر
ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﮕﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻃﺮاف ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و
وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺗﻮتآﻧﺦآﻣﻮن درﺑﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
در ﺿﻤﻦ از ﻏﺮور ﻓﻄﺮی ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻃﻮری ﺑﺎو ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی از ﻧﮋاد ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺤﻤﺎم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﺒﺪن او ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ دﺳﺖ ﮐﻨﯿﺰان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺪن ﻣﻦ ﺑﺨﻮرد و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﻗﺪم روی ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد زﯾﺮا ﻣﻦ اﻟﻬﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﻟﻬﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ در ﻣﺼﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻫﻤـﺴﺮی ﻣـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ وﺟـﻮد
ﻧﺪارد.

۴۰۲

۹۷

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اداﻣﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺪری ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺷﺪ ﭼـﻮن ﯾـﮏ دﺧﺘـﺮ
ﺟﻮان اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﻋﻤﺮ او از ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﮕﺬرد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺠﺮد دﭼﺎر اﻓﮑﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣـﻮاس
او را ﭘﺮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ رﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ وی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ
و داﻋﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﻫﺎﭼﺖ ﺳﻮت ﮐﻪ رﯾـﺶ ﻋﺎرﯾـﻪ ﺑـﺮ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﻧﻬﺎد و دم ﺷﯿﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽآوﯾﺨﺖ و ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎن او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و او ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ در آﯾﻨـﺪه ﻣﻠﮑـﻪ
ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰد ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﮐﺮد آن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان در ﺑﺎﻃﻦ ﻫـﻮرمﻫـﺐ را
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ و دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮدی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
دارای ﻧﮋاد ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ دﺧﺘﺮ آﻣﯽ ﺑﻮد آن ﻣﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد و ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ
ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻘﺸﻪ آن دو ﻧﻔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺷﻮد و آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻫﻮش و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺮ ﻧﮕﯿﺮد.
و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﺰن ﺑﺎﻫﻮش ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪای را ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد از داس اراﺑﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﺑﺮﻧـﺪهﺗـﺮ و
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﻒ ﻧﻘﺸﮥ اﯾﻦ دو زن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
وی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ آرزو ﻣﯿﮑﺮد ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮑﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰل او ﺑﺮود و وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎﺗﯽ وارد ﻣﻨﺰل ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﮐـﻪ وی از ﺧﺎﻧـﻪ آﻧـﺰن
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر دارد ﻋﻘﻠﺶ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آﻣـﯽ ﺧﺒـﺮ
داد و ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﺸﺐ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺷﺪ و ﻏﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ورود او ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﻘﺘﻞ رﺳـﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ
ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎﺗﯽ را در آن ﺧﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻤﺮد ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺪرت ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ﻃﻮری ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣـﺮف
زد ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ وی را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻮزی در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﻧﺪاﺷﺖ و رﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻋﺎدی آن ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ
ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻮن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎﺗﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ و از درون ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨـﺪ ﻟـﻮح
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﺎﺗﯽ در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ
از ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮاح ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﻮری ﺣﯿﺮت و وﺣﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻧﮕﻬﺒـﺎن
ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎه در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﮐﻪ ﺷﺮح آن را دادهام و ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ آﻧﺨﺎﻧﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﮕﺮ ﺑﻮد آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﺲ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺻﻮرت را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ و ورود ﺑﻄﺒﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و آﻧﺸﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای درب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻮﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺮ ﻣﯿﺰد )زﯾﺮا از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد( رﻓﺖ و در را ﮔﺸﻮد.

۴۰۳
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ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری وی
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ را دﯾﺪم ﺑﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮاغ ﺑﺰرگ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮراﻧﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﯽ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺻﻮرت او را دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺴﯽ را ﺑﺠﺮم دﯾﺪن ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻘﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑـﺎو ﮔﻔـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺑﺘـﻮ اﻃﻤﯿﻨـﺎن
ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺻﻮرت ﺗﻮ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﺸﻢ اﯾﻦ زن روز روﺷﻦ ﻃﻮری ﮐﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـﮏ اﺳـﺐ آﺑـﯽ را در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺸﺐ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ وی ﻫﯿﭻ ﻗﺎدر ﺑﺪﯾﺪن ﺻﻮرت اﺷﺨﺎص و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟـﺬا ﺷـﺮاب
ﺑﻨﻮش و از اﯾﻦ زن ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ و آﻣﯽ اﻣﺸﺐ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم راه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺧﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﻄـﺮی ﻣـﺮا
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﺮ در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ.
آﻣﯽ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮ در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮ
ﺷﺪهام و ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺼﺮ و ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ و ﻫﻮرمﻫﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗـﻮ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪم و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ از زر و ﺳﯿﻢ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﺎل ﺟﻬـﺎن
در ﻣﺼﺮ داﺷﺘﻢ ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﺲ ﺻﺮف اﻃﻌﺎم ﻣﺮدم ﮐﺮدم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دادم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺟﻨـﮓ ﺳـﻮرﯾﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮑﻨﻢ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ اﻟﻮاﺣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﺮﭼﻪ اﻟﻮاح ﻣﺰﺑﻮر ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷـﺎه ﻫـﺎﺗﯽ
ﺑﻨﺎم ﺷﻮﺑﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد وﻟﯽ از روی ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻫـﺎﺗﯽ ﭼـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻫـﺴﺘﻢ و
در ﻣﺼﺮ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ دارای ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ و ﯾﮑـﯽ از ﭘـﺴﺮﻫﺎی
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﮐﻮزهای ﺑﺸﮑﻨﻢ و وی ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﮐـﻮزه ﺷﮑـﺴﺖ و
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
از اﻟﻮاح ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻮﺑﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺰاد ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺼﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻃﻮری از درﯾﺎﻓﺖ آن ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ
ﺑﻔﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﮐـﻪ ﺑﺪاﻧـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر
واﻗﻌﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده او ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﻣﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺮاف ﻣﺼﺮ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣـﻮن ﻃﺮﻓـﺪار او ﻫـﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﺴﺮی ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺎ او ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ازدواج ﭘﺴﺮش ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨـﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺻـﻠﺢ ﻫـﺎﺗﯽ و ﻣـﺼﺮ وارد
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﺗﺰوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن اﻟﻮاح ﺑﻮدم ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ آﻣﯽ ﭘﺮﺧﺎش ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :آﻣﯽ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﻣﺼﺮ
ﮐﺸﯿﺪم ﭘﺎداش ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد؟
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺎﻻﯾﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮا در ﻃﺒﺲ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ ﺧﻮد در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﺮ
ﻣﯿĤﻣﺪم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﻻﯾﻖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺘﻢ.
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ﻣﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﮓ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را در ﻃﺒﺲ ﻣﺎﻣﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ از ﻋﻬﺪه ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯿĤﻣﺪ و ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﻮ آﻣﯽ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد دﯾﺪهام و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭼﺎره ﻧﺪارم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﺲ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻢ و ﻧﮕﺬارم ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواج ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻟﻮاح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ اﺷﺮاف ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن.
از ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﮐﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺪرت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﻮغ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﺰﻧﺪ و او را وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا ﻣﻦ ﻧﻪ از اﺷﺮاف ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﻧﻪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﻪ از ﻣﻠﺖ.
وﻟﯽ از ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﻢ دارم زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﯾﻦ زن را ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﻃﻮری ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ در آن ﺟﻨﮓ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و او ﻫﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺘﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ زر دارد ﻧﻪ زور ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷـﻤﺎ
را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و آﯾﺎ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ دﯾﻮاﻧﻪ را وادارم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدی و اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ را وارد ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ از آن ﺑﺮدارد و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﻮرزد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻃـﺒﺦ ﻧـﺎن آﻣـﺎده
ﺷﻮد.
ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﺮوی و ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ او زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وی زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻗﺘﻞ او را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﺋﯽ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻋﻠﻨﯽ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ او را ﺑﮑﺸﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮ ﺑـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻄﻮری ﻣﺼﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻦ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﯿﻠﯽ وﺣﺸﺖ ﮐﺮدم و زاﻧﻮﻫﺎی ﻣﻦ ﻟﺮزﯾﺪ و ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﻃﭙﺶ در آﻣﺪ و زﺑﺎﻧﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺮف ﺑـﺰﻧﻢ
در دﻫﺎﻧﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﮑﻨﺖ ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن
دﯾﻮاﻧﻪ را از دﺳﺖ ﺧﻮد او ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺼﺮ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪی ﻧﮑﺮده و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در روزی ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ آزﯾـﺮو را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ او را دﯾﺪم و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺮه ﺑﺮ اﺑﺮو اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻬﺮه را دژم ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻼق ﺑﺴﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣـﺮدی ﻫـﺴﺘﯽ ﻋﺎﻗـﻞ و
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ را ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن دارای ﻋﺰت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺳﻮرﯾﻪ آﺑـﺮو ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮده ﻓﺪای ﻫﻮس ﯾﮑﺰن ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﻗﺪری ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و ﺑﻔﻬﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻓﺪا ﮐﺮد زﯾﺮا ﯾﮑﺰن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ازدواج ﺑﺎ اﯾﻨﻤﺮد را ﻧﺪارم و ﻣﺮد دﯾﮕﺮ را
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ؟
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ ﮐﻪ راﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻤﺮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﻤﺮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺳﯽ.

۴۰۵

۱۰۰

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دارم اﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﻮری ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯽ و ﺧﻮد را ﺑﺼﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻣﺮز ﻣﺼﺮ ﺑـﺎﯾﻦ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ او را دﯾﺪی ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻫﺴﺘﯽ و او ﺗﻮ را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮ آﯾﻨﺪهاش
را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﯽ و ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ وی اﺳﺘﻌﺪاد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺼﺮی ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮد را اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺮف ﺗﻮ را ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻫـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻫﻮس و ﮐﻨﺠﮑﺎوی دارﻧﺪ ،درﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ زن آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ او زﯾﺒﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺮم و ﮔﺮم ﻃﻮری راﺟﻊ ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ او دﯾﮕﺮ دﺻﺪد ﮐﻨﺠﮑـﺎوی ﺑـﺮ
ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ آﻣﺪهای ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آﯾﺎ از ﻃﺮف ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن آﻣﺪهای ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﺗـﺎ
ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻄﺒﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و او از ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﻣﻦ از ﻗﺒﻮل ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ اﮐﺮاه داﺷﺘﻢ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﺠـﺎم
آن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮگ ﯾﺎ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ از راز ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﺪی اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺗﻮ روﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺸﺌﻮم اﺳﺖ زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮ اﺳﺮار ﻓﺮاﻋﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
اﺳﺮار آﮔﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﻮف ﺑﺮ اﺳﺮار ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وی ﻧﮕﺮدد.
اﮐﻨﻮن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﺮوی و ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯽ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐـﻪ وی وارد ﻣـﺼﺮ ﺷـﻮد او را ﺑﻘﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرد ﮐﻪ ﺑﮑﻤﺮ آوﯾﺨﺘﻪام در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ رﮔﻬﺎی ﮔﺮدن و ﻗﺼﺒﻪاﻟﺮﯾﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎور ﮐـﻦ
ﮐﻪ از روی اﺟﺒﺎر اﯾﻨﮑﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ ﻫﺰارﺑﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺑﻮدی ﺑﺎز ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم.
ﻣﺎ و ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻮد وﻟﯽ آن ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣـﺼﺮ ﺑﺎﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﯿﺪﯾﻢ و
اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻪﮐﺎری ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻠﻄﻪ ﻫـﺎﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا از ﻣﺮگ ﻧﺘﺮﺳﺎن ...و اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺖ را از روی ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدار زﯾﺮا ﮐﺎرد ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرد ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ از ﮐﺎرد ﮐﻨﺪ ﻧﻔﺮت دارم و ﺑﺪان ﮐﻪ
ﻣﻦ از ﺑﯿﻢ ﻣﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻘﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ و ﻣﺼﺮ
را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻠﻄﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺠﺎت داد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ آﻓﺮﯾﻦ و ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ رﻓﺘﯽ وﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻃﺮف زن آﯾﻨﺪهاش آﻣﺪهای ﺑﺘﻮ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔـﺮانﺑﻬـﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی او ﻧﺪارم و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم آﻧﻬﻤﻪ زر و ﺳﯿﻢ و ﮔﻨﺪم و ﻏﻼم و ﻣﺰرﻋـﻪ را ﮐـﻪ داﺷـﺘﻢ ﺣﻔـﻆ
ﻣﯿﮑﺮدم و ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را از دﺳﺖ دادم.
وآﻧﮕﻬﯽ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪام
ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ.
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم وﻟﯽ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮادث ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد آﻣﺪه ﺟﺰو ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و از روز ازل ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ای ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺗﻮ ای آﻣﯽ ﮐﻪ آرزو دارﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺴﺮ ﺑﮕﺬارﯾـﺪ و
در آﯾﻨﺪه اﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺼﺮی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻨﺤﺮف را ﻣﯿﺰدم در ﺑﺎﻃﻦ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﮐﺮدم زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﻼﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨـﯽ
از ﻧﮋاد ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ وارث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪن ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﯿﺶ از آﻣـﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪواً ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرش ﺑـﻮی ﺳـﺮﮔﯿﻦ دام اﺳﺘـﺸﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارم.
در آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﻦ از درد ﻣﺮگ وﺣﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ درد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻗﻮی ﺟﻠﻮه دادم ﺑﺮای از دﺳـﺖ دادن زﻧـﺪﮔﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮدم.
ﺑﯿﺎد آوردم اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم دﯾﮕﺮ ﭘﺮواز ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ را روی ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﻈـﺮه ﺗﺎﮐـﺴﺘﺎن اﻫـﺮام
ﻣﺤﻈﻮظ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ از ﻏﺎزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮﺳﻢ ﻃﺒﺲ در ﺗﻨﻮر ﮐﺒﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬت ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
وﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ واﺟﺐ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﻣـﺼﺮ ﻓﺮﻋـﻮن اﺧﻨـﺎﺗﻮن را
ﺑﺠﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻫﺎﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯿﮑﻪ دﺷﻤﻦ وﻃﻦ و ﻣﻠﺖ و ﻣﻦ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﭼﻮن اﮔﺮ از ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده اﺟﻨﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ دوﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﻧﺪارم ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ او ﮐﺮدم ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻓﮑﺎر در آﻧﺸﺐ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ از روح ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑĤن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽاﻧـﺪاﺧﺘﻢ آﻧﻬـﺎ را
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ آن دو ﺗﻦ دو ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را ﺑﯿﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ
وﻟﯽ اﯾﻨﺪو ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮد.
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ ای ﻣﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ داری ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺴﺮ ﺑﮕﺬاری ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮ در ﯾﮏ ﺷﺐ
ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻋﺮق از ﺳﺮ و روﯾﺖ ﻓﺮو ﻣﯿﭽﮑﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺎج را اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺠﺎی ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﺴﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺖ زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮ آﻣﺎده اﺳﺖ و
ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻤﺮز ﻣﺼﺮ ﺑﺎ او ﺗﻼﻗﯽ ﮐﻨﯽ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ در آﻧﺸﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻃﺒﺎﺑﺘﻢ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدم.
در آﻧﺸﺐ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺎزی را ﺑﺴﺒﮏ ﻃﺒﺲ در ﺗﻨﻮر ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺪری از آن را در آﻏﺎز ﺷﺐ ﺧـﻮردم و ﺑﻘﯿـﻪ را ﺑﮑـﺸﺘﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در راه ﺑﺨﻮرم و ﺷﺮاب را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮدم.
وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ در ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺑﻄﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردم ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﺼﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر اﻓﻖ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺟﻠﻮی آﻧﺮا ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣـﺼﺮ را ﻣﻌـﺪوم
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺰﻧﻢ دروغ ﮔﻔﺘﻪام.
ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ و در ﻫﺮﮐﺎر دو ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﻋﻠﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دﯾﮕﺮی ﻋﻠﺖ ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﯿﮏ ﮐﺎر ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ او را وادار ﺑﺎﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺮدم ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐـﻪ آن ﮐـﺎر را اﻧﺠـﺎم داده ﻫـﯿﭻ
ﻣﻨﻈﻮری ﺟﺰ ﻧﻔﻊ ﻋﻤﻮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺮ از ﺧﻄﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻣﺮا وادار ﺑﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮد و آن اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ
اﮔﺮ ﻧﺮوم ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ.
ﻣﻌﻬﺬا ﻧﺰد ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺮوم ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ او ﻣﺼﺮ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دوﺳﺖ و ﻏﻤﺨﻮاری ﻧﺪارم.
رازی ﮐﻪ ﻣﻦ در روح ﺧﻮد داﺷﺘﻢ ﺑﻘﺪری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑﺮاز ﻣﯿﺸﺪ ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑـﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﺑﯿﻦ ﺑﮕﺬارم.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ از ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا رازی ﮐﻪ دﯾﮕـﺮان از آن ﻣﻄﻠـﻊ ﺑـﺸﻮد و
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮش ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎزار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻠﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮم ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘـﺴﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه
آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪام ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن اﺳﺖ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و ﻣﺮدم ﻫـﺎﺗﯽ در ﺷـﮑﻨﺠﻪ
اﺳﺘﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺟﻼدان ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را رﻫﺎ ﮐﻨﻢ و ﺑﮕﺮﯾﺰم و ﺑﺮوم و در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دور دﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺼﺮ را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارم ﮐـﻪ
ﻫﺮ ﻃﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺸﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺘﻢ اوﺿﺎع دﻧﯿﺎ ﻏﯿﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ﭼـﻮن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﻬـﺎن ﺑﻄـﺮزی
دﯾﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ.
ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪهای آن ﻗﺪر ﺗﺠﺮﺑﻪ داری ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺐ اﻟﻔﺎظ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮرد ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺟﻬـﺎن
ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻼم اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ و ﻫﯿﭻ وﻋﺪه ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺒﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ اﺷﺮاف و ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧـﻮاه
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ.
ﻟﺬا اﮔﺮ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﺮای ﻣﺼﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان را ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺸﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﺲ ﺑﮕﺮﯾﺰ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دور اﻓﺘﺎده ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﺮد آﻟﻮده ﻧﺸﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺨﻮد ﻣﯿﺰدم ﻧﮕﺮﯾﺨﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮب
و ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﻮارا ﻣﺮا از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و اراده ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪن ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮب و راﺣـﺖ
ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ ﻃﻮری ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﻟﺖ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آﻟـﺖ دﺳـﺖ دﯾﮕـﺮان
ﻧﺸﻮد.
ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﺧﻮب و وﺟﻮد ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روز ﺷﺐ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﻮری اﻧﺴﺎن را ﻣﻌﺘﺎد
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺗﻦﭘﺮوری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨـﺪ زﯾـﺮا از
ﻣﺠﻬﻮﻻت زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب و ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس و زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎی آﻧﻬﺎ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮود.
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﺠـﺎت
ﺑﺪﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻓﺮار را از ﺧﺎﻃﺮ دور ﮐﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
وی و ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻦ و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ وی ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای دﺷﻮار ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪام ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد و ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻤﻪ ﺳﻮءﻇﻦ دارﻧﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮم.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺒﺮم و او را در درهای ﭘﺮت ﮐﻨﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﯾـﮏ ﻣﺎرﺳـﻤﯽ او را
ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭼﻮن اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از درﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﻮهدار را ﻣﯿﺘﻮان ﻃﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ ﺳﻤﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را ﮐﻪ روی اوراق ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﻮری آﻟﻮده ﺑﺰﻫﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ آﻧـﺮا ورق ﻣﯿﺰﻧـﺪ و
ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ از آن زﻫﺮ ﺑﻤﯿﺮد.
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ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ از اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﻮه ﺳﻤﯽ و آﻟﻮده ﮐﺮدن اوراق ﮐﺘـﺎب ﺑﺰﻫـﺮ اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮان ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب آﻟﻮده ﺑﺰﻫﺮ را ﺑﺪﺳﺖ وی ﺑﺪﻫﻢ.
اﮔﺮ ﮐﺎﭘﺘﺎ در آن ﺣﺪود زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از او ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻞ و در ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻏﯿـﺮ
ﻋﺎدی اﺳﺘﺎد وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را از ﻣﺮدم وﺻﻮل ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﭼﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻮش و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم.
اﮔﺮ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﻗﺘﻞ وی ﺑﺮای ﻣﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﺷﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑـﺪﮔﻤﺎن ﻧـﺸﻮد او را ﺑـﻪ
ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﻓﻘﻂ اﻃﺒﺎء ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﮐﺸﺘﻪام وﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧـﺸﺪه
وﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﻃﺒﺎء از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮ
از روی ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑـﺮای درﻣـﺎن وی
اﺣﻀﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻘﺪر دﺷﻮار ﺑﻮد.
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ دﺷﻮاری اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯿﭙﺮدازم و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﺳـﯿﺪ
ﺑﻪ داراﻟﺤﯿﺎت آن ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از زﻫﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮد ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ زﻫﺮﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺮاض )اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﮐـﻢ از
ﻃﺮف ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎی ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ زﻫﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از داراﻟﺤﯿﺎت آن ﺷﻬﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ رﻓﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺖروان ﻋﺎزم ﺻـﺤﺮای ﺳـﯿﻨﺎ
ﺷﺪم و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﭼﻨﺪ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣـﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در راه راﻫﺰﻧـﯽ
ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﻧﺸﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻮری در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻧﯿﺲ در ﺻﺤﺮای ﺳـﯿﻨﺎ و ﮐﻨـﺎر ﯾـﮏ ﻧﻬـﺮ
ﮐﻮﭼﮏ آب ﺑﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ رﺳﯿﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﮐﺮده و ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان و ﺧﺪﻣﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫـﺎﺗﯽ در
اردوﮔﺎه ﺧﻮد اﻻﻏﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎر درازﮔﻮﺷﺎن ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻋﺪه اراﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻢ در آن اردوﮔﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه اراﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻢ ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﺟﻠﻮ رﻓﺘـﻪاﻧـﺪ
زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺑﺎﻃﻦ از ورود ﭘﺴﺮ ﺟﻮان او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺎراﺿﯽ اﺳـﺖ و
ﻟﺬا ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ زﺑﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺳﻮءﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﻬﺎ از وی دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ وارد اردوﮔﺎه ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣـﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ رﻋﺎﯾـﺖ اﺣﺘـﺮام را
ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا رﺳﻢ ﻫﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺠﻨﮓ و ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﭼﯿﺰی را از دﯾﮕﺮان ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد در آورﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ از دو ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ
آﺳﯿﺎب ﯾﺎ ﺳﻨﮓ روﻏﻦ ﮐﺸﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اردوﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر اردوﮔﺎه ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺎ را
از دزدﻫﺎ و ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻃﺮاف اردوﮔﺎه ﻣﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻣﯿĤﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ او رﻓـﺘﻢ و ﺑـﺮای اوﻟـﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ او را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ و ﭼﺸﻢﻫﺎی او روﺷﻦ و درﺧﺸﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﯿﺪو در ﺳﻮرﯾﻪ او را دﯾﺪم وی ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﭼـﺸﻢﻫـﺎی او
ﺗﯿﺮه ﻣﯿﻨﻤﻮد.
وﻟﯽ در آن روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی زﯾﺒﺎ و درﺧﺸﺎن دارد و ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣـﻦ از ﻃـﺮف ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن ﻣﯿـĤﯾﻢ ﻣـﺴﺮت و
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﻨﺨﺮﯾﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ او را ﺑﻠﺮزه درآورد و ﺑﻌﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒـﺎس ﻣـﺼﺮی در ﺑـﺮ
ﮐﺮده وﻟﯽ در آن ﻟﺒﺎس ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ.
دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎدم و رﮐﻮع ﮐﺮدم و آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﮐﻪ آﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﺑـﻮی
دادم .در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻣﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺰد ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺰﺷـﮏ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺤﺮم ﺗﻤﺎم اﺳﺮار وی ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﻮن از ﺗﻤﺎم اﺳﺮار ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ آﮔﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ آﯾﻨﺪه او ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺮار ﺧﻮد را
از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ و در ﻗﺒﺎل ﺳﻮاﻻت ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﻬﺎی درﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺤﺮم اﺳﺮار زن آﯾﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﮕـﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ازدواج ﮐﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﺳﻮم ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﺼﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪهام و اﯾﻨﮏ رﺳﻮم ﻃﺒﺲ را ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿـﺮم ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ وارد آﻧﺠـﺎ
ﻣﯿﺸﻮم ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮ را ﺑﺒﯿـﻨﻢ و از ﻗـﺪرت ﺧـﺪاﯾﺎن
ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮم .وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دﯾﺪن زن آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﺟﻊ ﺑﺎو ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهام زﯾﺒﺎ ﻫـﺴﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺖ او ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﯿﻨﻪاش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ اﻧﺪام او وﺳﻌﺖ دارد ﯾـﺎ ﻧـﻪ؟ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﻦ و اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪام ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻋﯿﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎور زﯾﺮا ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺑﺘـﻮ
اﻋﺘﻤﺎد دارم ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ از اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﺪ ﻧﮕﻬﺒـﺎن
ﻧﯿﺰهدار اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻈﻨﻮن از ﻣﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺪن ﻣﻦ ﻓﺮو ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ اﺳـﺖ و ﭼـﻮن دارای
ﺧﻮن ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده زﯾﺮا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮدی ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ او ﻧﺒﺎﺷـﺪ و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺪری ﺑﯿﺶ از ﺗﻮ ﻋﻤﺮ دارد .وﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﯾﮑﺰن زﯾﺒﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺒـﺎﺋﯽ او ﻫﻤـﻮاره وی را در ﻋﻨﻔـﻮان
ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن دارای ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه و ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﺑﯿﻀﻮی اﺳﺖ و ﺗﻮ اﮔﺮ ﭼﺸﻢﻫـﺎی او را ﺑﺒﯿﻨـﯽ
ﺗﺎب و ﺗﻮان را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﯽ .ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺑﺪن او ﻋـﺮﯾﺾ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ وی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺰاﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻤﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺮ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺎرﯾﮏ
اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺮای او ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮب و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯽ؟ زﯾـﺮا
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﺧﻮر ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮﻫﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ.
وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت ﺑﺎزوی او را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﮔﻔـﺖ ﺑـﺎزوی
ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﮑﺸﻢ و ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻮار اﻻغ ﺷﻮم ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﻓﺸﺎر دوران اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻻغ را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻢ .ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﻧـﺪارم و ﺗـﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و از رﺳﻮم ﻣﺼﺮ اﻃﻼع ﻧﺪاری زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن در ﻋﺮوق او ﺟﺎری اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان زه او را ﺑﺎ ﺑﺎزوان ﻗﻮی ﮐﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻻغ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮان اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دوران ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ...ﯾﮑﺰن زﯾﺒﺎ و ﺟﻮان ﺑﺮای ﭼﯿﺰ دﯾﮕـﺮ ﺷـﻮﻫﺮ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز از ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﺑﺎ ﯾﮑﺰن اﻃﻼع ﻧﺪاری ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺘﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزم.
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ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮداﻧﮕﯽ وی ﺑﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﺸﺖ را ﻓﺸﺮد و اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻃـﺮاف
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺻﻼح را در آن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔـﺖ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗـﻮ ﺗـﺼﻮر
ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮدهام .ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺎر ﺷﺼﺖ زن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدهام و ﻫﻤـﻪ
از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣـﺮدان ﺟﻬـﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﺎﺿﺮم ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﺧﻮش ﻧﺸﺪهای در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ از ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺗﻮ
ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﻮ را اذﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی اﻃﺒﺎء ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان زر و ﺳﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮏ ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯽ.
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ او را ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗﺪر اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف از ﻃﺒﯿﺐ ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎورد ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ زود ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﯾﺎ دﯾـﺮوز وﻗﺘـﯽ از
ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻗﺪری اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻟﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ ﭘﺮﯾﺸﺐ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد.
ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﭘﺰﺷﮏ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و او ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﭘﺰﺷﮏ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ
ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ زﯾﺎد از او ﺑﮕﯿﺮد.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻃﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ داﺷﺘﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ از ﺷﮑﻢ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دارد ﭼﻮن اﻃﻼع داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺮﻫﺎی آب ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد از ﻣﺎده ﺳﻮد وﺟـﻮد دارد و اﯾـﻦ
ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آب وارد ﺷﮑﻢ ﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻬﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آبﻫﺎی ﮔـﻮارای ﺳـﻮرﯾﻪ را
ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺑĤب ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﯾﻨﻤﻮﺿﻮع ﻃﺒﯽ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ وارد ﺻـﺤﺮای ﺳـﯿﻨﺎ ﻣﯿـﺸﻮد و از آب
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﯿﻨﻮﺷﺪ اﺳﻬﺎل ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ از ﺣﺮف ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺗﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ از ﺷﮑﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ؟ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒـﻮد و ﭼـﺸﻤﻬﺎی ﺷـﻮﺑﺎﺗﻮ او را ﻧـﺎﺧﻮش ﺟﻠـﻮه
ﻧﻤﯽداد و ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻃﺒﺎی ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗـﻮ ﻣﯿﮕـﻮﺋﯽ ﻣـﻦ از
ﺷﮑﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ در ﺻﺤﺮا ﻧﺸﺴﺘﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ ﺳـﻨﮕﯿﻦ
ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ دواﺋﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﮑﻢ ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و اﻣﺸﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯽ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاﺑﯽ زﯾﺮا
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻬﺎل ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻫﻤـﯿﻦ
ﺻﺤﺮا ﻣﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻃﻼع ﻧﺪارد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻮزان ﺻـﺤﺮای ﺳـﯿﻨﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺨﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﭘﺮواز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯿĤورﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را از آب ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن دارای اﻃﺒﺎی ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﻣﺸﺐ آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻓﺮدا ﺑﺮاه ﺧﻮد ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯽ داد.
وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﻓﺴﺮان ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وی ﺑﺰﺑﺎن ﺣﺎل ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺮض را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ دوای آن را ﻫﻢ ﺧﻮد ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﻦ و
ﺑﻤﻦ ﺑﺨﻮران.

۴۱۱
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ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ زدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﺮا ﺧـﻮد
ﺗﻮ اﯾﻦ دارو را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﯽ؟
ﻣﻦ دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺮﺳﻢ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺗﮑﺎن دادم و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ زﯾـﺮا اﮔـﺮ ﻣـﻦ
داروﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ و ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد اﻃﺒﺎی ﺗﻮ و اﻓﺴﺮاﻧﺖ ﻓﻮری ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻌﻤـﺪ داﺷـﺘﻪام
داروﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺨﻮراﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﮔﺮدد و ﻟﺬا ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ اﻃﺒﺎی ﺗﻮ در ﺻﺪد ﻣﺪاواﯾﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﺘﻮ دارو ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﻧﺪرز ﺗﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ داروﺋﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﻠﻮی ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﮑﻢ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم و از ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را
ﺑﺸﻨﻮم و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮم و در ﺻﺤﺮا ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ.
آﻧﮕﺎه ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﻣﺮدی اﺳﺖ اﺧﻤﻮ و ﺑﺪﮔﻤﺎن وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﺎ او رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺎﻫﺰاده ﯾﮏ داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد او داروی ﻣﺰﺑﻮر را ﭼﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده داد ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺮای وی داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺷـﺎﻫﺰاده دﭼـﺎر
ﻗﺒﺾ ﻣﺰاج ﺷﻮد زﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ در وﺟﻮدش اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻫﺮ ﻣﻦ از ﺑﺪن او ﺧﺎرج ﺷﻮد و اﺛﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺐ ﻓﻮت او ﻧﮕﺮدد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ ﻣﯿﺪاد ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻢ و ﯾﮏ ﮐﻮزه روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن را ﺧـﻮردم زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺨﻮرد ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻫﺮ ﺑﺨﻮرد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﻫـﺮ در وی اﺛـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و او را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪاری زﻫﺮ را در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮐﺮدم و آن ﺷﺮاب را در ﯾﮏ ﮐﻮزه ﮐﻮﭼﮏ رﯾﺨﺘﻢ و دﻗﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در ﮐﻮزه ﺑـﯿﺶ از دو
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮ ﮐﻮزه را ﺑﺴﺘﻢ و در ﺟﯿﺐ ﻧﻬﺎدم و ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﻋﺎزم ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺪم.
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن داد ﺳﺨﻦ دادم و ﺷﻤﻪای در ﺧﺼﻮص رﺳﻮم ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و
ﺷﺎﻫﺰاده از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﻗﺎه ﻗﺎه ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺰد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﻦ ﺷـﻮﻫﺮ ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن و
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﺪم ﺗﻮ را ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ از درد ﺷﮑﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم وﻟﯽ اﮐﻨﻮن درد ﺷﮑﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ام و ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻋـﺸﻘﺒﺎزی
ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی اﻣﺎ از رﺳﻢ ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺷﺪم ﺑﻪ اﻓﺴﺮان و ﺳـﺮﺑﺎزان
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺳﻮم ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رﺳﻢ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺮد.
ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﻮد ﺷﺮاب ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎط آﻣﺪﻧـﺪ و ﮔﻔﺘـﻪ
ﺷﺎﻫﺰاده را ﺑﺎ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺪﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن زن ﻣﻦ ﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻫـﺎﺗﯽ و ﮐـﺸﻮر
ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ آﻫﻦ و آﺗﺶ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎ دﻟﯿـﺮ و
ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﺪو ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای
ﭼﻪ ﺷﺮاب ﻧﻤﯿĤﺷﺎﻣﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ای ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﺘﻮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺷﺮاب ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻫﺮام را ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪهای
و اﮔﺮ آن ﺷﺮاب را ﻣﯿĤﺷﺎﻣﯿﺪی ﺷﺮابﻫﺎی دﯾﮕﺮ در دﻫﺎن ﺗﻮ ﭼﻮن آب ﻣﺰه ﻣﯿﺪاد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣـﻦ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺮاب ﺗـﻮ را
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ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻢ زﯾﺮا ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻋﺎدت ﺑĤن ﺷﺮاب ﮐﺮدهام و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺪری از آن ﺷﺮاب را ﺑﺎ ﺧﻮد دارم ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻢ وﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و ﺻﺮف ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ رﻧﺠﯿﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽرﻧﺠﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺗﻮ زدی ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻫﺮام ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﮐﻮزه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺘﻮی ﺷﺮاب را از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آوردم و ﺗﮑﺎن دادم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درد ﺷﺮاب ﮐﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﺑـﺎ ﺷـﺮاب ﻣﺨﻠـﻮط
ﮔﺮدد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم درد ﺷﺮاب را ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻢ و ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاب را ﺗﮑﺎن دادم ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻫﺮام اﺳﺖ و آن را در ﺧﻮد ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی زر ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼـﻪ
رﺳﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج و ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮاب وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﻋﻄﺮ داﺧﻞ ﺷﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻮی ﻣﻌﻄـﺮ آن در ﺧﯿﻤـﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪ و آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺷﺮاب ﮔﻔﺘﻢ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺷﺮاﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻗﺪری از آن را در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺧﺎﻟﯽ رﯾﺨﺘﻢ و
ﺗﺎ ﻗﻄﺮه آﺧﺮ را ﻧﻮﺷﯿﺪم.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺌﻪ ﺷﺮاب ﺷﺪه و ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺟﺮﻋـﻪ ﻣـﺴﺖ
ﺷﺪهام ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﻣﻦ دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻗﺪری از اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﻃﻌﻢ و ﺣـﺮارت آن ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﻦ
ﺑﻈﺎﻫﺮ از دادن ﺷﺮاب ﺧﻮدداری ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻣﻦ ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺑﮑﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﺴﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑـﻪ
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺮاب دﯾﮕﺮ را ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ ﻧﺪارم از دادن آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﻗﺼﺪ دارم ﮐـﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﻣﺸﺐ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺼﺮ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﺤـﺪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻗﺪری دﯾﮕﺮ از آن ﺷﺮاب ﺑﺮای ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻢ و وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺑﻠﺐ ﻣﯿﺒﺮدم دﺳﺖ ﻣﻦ از وﺣﺸﺖ ﻣﯿﻠﺮزﯾـﺪ ﻟـﯿﮑﻦ آﻧﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻣﺴﺘﯽ زدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻻغ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﺣﻀﺎر ﻃﻮری ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﺷﺮاب ﺧﻮاﺳـﺖ اﺻـﺮار
ﻧﻤﻮد زﯾﺮا وی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺸﻮد دﯾﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ وی را ﺑﺮﻧﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻗﺒـﺎل
اﺻﺮار او ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﻏﯿﺮ از اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺪارد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪم و ﭘﯿﻤﺎﻧـﻪ وی
را ﭘﺮ از ﺷﺮاب ﮐﺮدم.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻗﺪری ﺷﺮاب را ﺑﻮﺋﯿﺪ و ﻧﻈﺮی ﺑﺎﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻮﺋﯽ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷـﺮاب را ﺑﻨﻮﺷـﻢ ﯾـﺎ ﻧـﻪ؟ و ﻣـﻦ
ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺮگ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾـﺪ و از وی ﺑﺨﻮاﻫـﺪ
ﮐﻪ ﻗﺪری از آن ﺷﺮاب را ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺎل آن ﭘﯿﺶ ﻣﺮگ ﺑﻔﻬﻤﺪ آﯾﺎ ﺷﺮاب آﻟﻮدﮔﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
او ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﺮگ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﻦ رﻧﺠﯿﺪه ﺷﻮم و ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻤﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
راﺟﻊ ﺑﻮی ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺪﻫﻢ و وی را از ازدواج ﺑﺎ او ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮ را ﺑﻄﺮف ﻣﻦ دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗـﻮ
دوﺳﺖ ﺷﻮم ﺑﺘﻮ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ از ﺟﺎم ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﯽ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺮت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را از او ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺟﺮﻋﻪای از آن را ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻌﺪ وی آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﺐ ﺑﺮد و ﭼﻮن ﺷﺮاب ﻋﻄﺮ داﺷﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮف ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺷﺮاب ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻧﺸﺌﻪ آن در ﺳـﺮ
اﺛﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن دﻫﺎن را ﺗﻠﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺗﻠﺨﯽ دﻫﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺧﻮدﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮم.
آﻧﮕﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را از ﺷﺮاب ﺧﻮد ﭘﺮ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ زﻫﺮی ﮐﻪ ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪهام ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﺬا ﺧﻮرد ﻃﺒﯿﺐ ﺷﺎﻫﺰاده داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺰاج دﭼﺎر ﻗﺒﺾ ﺷﺪ زﻫﺮ
دﯾﺮﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺪری از ﺷﺮاب ﺳﻮرﯾﻪ را در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪم وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﺛﺮ زﻫﺮ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻃﺒﯿﺒﯽ آن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺛـﺮ زﻫـﺮ را در
آن ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز ﻗﺪری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ زدم اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﺑﺨﻮاﺑﻢ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻨﮕﺎم
رﻓﺘﻦ ﺑﺨﯿﻤﻪ ﺧﻮد از دو ﻃﺮف ﺑﺎزوان ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﺨﯿﻤﻪام رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻮزه ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را ﮐـﻪ از ﺟﯿـﺐ
ﺑﯿﺮون آوردم ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯿﻬﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﺮا در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﯿﺦ ﺣﻠﻖ ﻧﻬﺎدم و ﺗﮑﺎن دادم و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮدم از ﺟﻤﻠﻪ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺑﻌﺪ ﮐﻮزه ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را ﺷﺴﺘﻢ و ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﻗﻄﻌﺎت آﻧﺮا زﯾﺮ ﺷﻦ ﺻﺤﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدم.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻋﺮق ﺳﺮد از ﺑﺪن ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤﻣﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط داروی ﻣﻬﻮع ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ درون ﻣﻌﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ روﻏـﻦ
زﯾﺘﻮن ﺧﻮرده ﺑﻮدم از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن آﻣﺎده ﮐﺮدم وﻟﯽ از ﺗﺮس ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮد و از وﺣﺸﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﺎﻓـﻪ ﺷـﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐـﻪ ﺟـﻮاﻧﯽ زﯾﺒـﺎ ﺑـﻮد و
ﭼﺸﻤﻬﺎی درﺧﺸﺎن و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ از ﻧﻈﺮم ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯿﮕﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز دﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ او ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻐﺮور ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﻮار ﺗﺨﺖروان ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ وی دو ﻣﺮﺗﺒﻪ داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪه و اﯾـﻦ
دارو ﺣﺎل ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد اﮔﺮ آن روز ﺻﺒﺢ ﭘﺰﺷﮏ وی ﺑĤن ﺟﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻬﻞ ﻗﻮی ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺰاج او ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎم زﻫﺮ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﺮاﻗﮕﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺣﺎل ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻃﻮری ﺧﺮاب ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی وی از ﺣﺎل رﻓﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮگ در ﻗﯿﺎﻓﻪاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺰﺷﮏ او ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ آن ﺟﻮان را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﺴﻮی ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﻟﺮزﯾـﺪم.
ﭘﺰﺷﮏ ﻟﺮزه ﻣﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺛﺮ و اﻧﺪوه داﻧﺴﺖ و از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺮض ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮوز در ﺷﺎﻫﺰاده ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم و او ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﮑﻨﯽ .ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪ دوای
اﯾﻦ ﻣﺮض ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ داروی او ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻋﺒﺎرت از داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درد و از ﺟﻤﻠﻪ درد ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد اﻣﻌﺎء ﺳﻨﮓ ﮔﺮم ﮐﺮد و روی ﺷﮑﻢ او ﻧﻬﺎد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع دارو ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﺪادم ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ دارو ﺑﺮای وی ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد داروﻫﺎ را در دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮﯾﺰد و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرد ﻻی دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺟـﻮان
را ﻣﯿﮕﺸﻮد دارو در دﻫﺎﻧﺶ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﻨﮓ ﮔﺮم ﮐﻪ روی ﺷﮑﻢ او ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺮگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ درد وی را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد
و در ﻣﯿﺰانﻫﺎی آﺧﺮ )ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻗﺪری آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﻬﺎل ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﺐ وی ﺣﯿﺮت ﻣﯿﻨﻤﻮد ﭼﺮا ﺑﻌـﺪ از آﻧﻬﻤـﻪ داروی ﻗـﺎﺑﺾ ﮐـﻪ ﺑـﻮی
ﺧﻮراﻧﯿﺪه او ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﻬﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﻬﺎل ﭘﺰﺷﮏ را ﻗﺎﺋﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮض ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺤﺮا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص آن اﺳﻬﺎل اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻇﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از زرﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻢ اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮای اﯾـﻦ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان زﯾﺒﺎ و ﺳـﺎﻟﻢ و ﻗـﻮی را ﺑﺠﻬـﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﯾﻨﮑﺎر را وﺣﺸﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﮐﺎرد ﺑﮑﻨﻨﺪ.
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ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮد در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از
اﻣﺮاض ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد از ﻫﯿﭻ ﻣﺮض اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﺎﻫﯽ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎ و وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻠﯿﻪ و ﺟﮕﺮ را ﺑﺎﻫﻢ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑـﺮد از
درد آن ﺟﻮان ﺑﮑﺎﻫﻢ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺣﯿﺮت ﮐﺮد زﯾﺮا ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻃﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮی اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ و در ﺑـﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻨﻄﺮف ﻋﻠﻢ ﻃﺐ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﯿĤﻣﻮزد و ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽﮔـﺮ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از ده ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻃﻼع دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﺮ روز اﻋـﻀﺎی ﺑـﺪن را ﻣﯿﺒﯿﻨـﺪ و
ﺑﻌﯿﺐ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮد و ﺧﺒﺮﮔﯽ ﻣﻮﻣﯿﺎﮔﺮان ﻣﺼﺮ ﺑﻘﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮔﺸﻮدن ﺷﮑﻢ ﯾﮏ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ وی ﺑﭽـﻪ
ﻣﺮض ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﻃﺒﺎی ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮﻣﯿﺎﮔﺮان از وﻇﺎﺋﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﻋﻼﺋﻢ اﻣﺮاض اﻃـﻼع
دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﺸﻮری ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﻮز اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ از ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻣﯿﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺮگ ﺣﻮاس و ﻫﻮش ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ .زﯾـﺮا وﻗﺘـﯽ ﻣـﺮگ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎم دردﻫﺎی ﻣﺎ از آن اﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﺑﺪن دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس درد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن رﻧـﺞ زﻧـﺪﮔﯽ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود ﺣﻮاس و ﻫﻮش ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮض ﺻﺤﺮا ﻣﯿﻤﯿﺮم و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮد و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻃﺒﯿـﺐ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﻘـﺎم
ﻣﺼﺮی ﺑﺎو ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺸﺪم ﭼﻮن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اراده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﯾﺎ ﺻﺤﺮای ﺳـﯿﻨﺎ ﮐـﻪ ﺟـﺰو ﻗﻠﻤـﺮو
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ وارد اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﯾـﻦ ﺻـﺤﺮا ﺳـﺒﺐ
ﻣﺤﻮ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺮگ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻـﺤﺮا ﺑـﺮای اوﻟـﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﯾﻢ و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮد در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮب ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣـﺼﺮ درود
ﻣﺮا ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ داده ﺑﻮد ﻣﻌﺎف ﮐﺮدم و اﻓﺴﻮس ﻣﯿﺨﻮرم ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﻋﻤـﺮ ﻣـﻦ
ﮐﻔﺎف ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻣﯿﻞ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﻢ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎو ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ
ﻣﯿﻤﯿﺮم در ﻓﮑﺮ او ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل وی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮوم.
آﻧﮕﺎه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاه ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ دﻧﯿﺎ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ از ﺗﺒﺴﻢ او ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮدم زﯾـﺮا ﺑﻌـﻀﯽ از اﺷـﺨﺎص در
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ وﻗﺘﯽ از دردﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد را آﺳﻮده ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ را در ﻧﻈـﺮ ﻣﺠـﺴﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺒﺴﻢ در ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺴﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ را در ﯾﮏ ﺗﻐﺎر ﺑﺰرگ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و آن را ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ و ﺷﺮاب ﮐﺮدن و درب ﺗﻐﺎر را ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻻﺷﻪ را ﺑﮑﺸﻮر ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﮐﻨﺎر ﻻﺷﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻓﺴﺮان ﻣﺰﺑﻮر از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ و از ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ و ﯾـﮏ
ﻟﻮح ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در آن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وج ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺮض اﺳﻬﺎل ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺪ اﻋﻼی ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ از ﻋﻬﺪه
ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪم.
آﻧﻬﺎ ﻟﻮح ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﻣﻬﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺰاده را ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺒﺮم او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳـﺎﻧﯿﺪ و ﺗـﺼﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧـﺎﻣﺰد او را
ﮐﺸﺘﻪام.

۴۱۵

۱۱۰

وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻤﻦ دادﻧﺪ و ﻣﻦ راه ﻣﺼﺮ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ آن ﺷﺎﻫﺰاده ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﺮده ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه را از ﺧﻄﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻫـﺎﺗﯽ ﻧﺠـﺎت
دادهام .وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﺮدم ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﺒﻮدم.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ از روزی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام وﺟﻮد ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺪری و ﻧﺎﻣﺎدری ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺒﻂ ﻣﻦ ﻣﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻣﯿﻨﺎ دل ﺑﺴﺘﻢ و آن دﺧﺘﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت دل ﺑﺴﺘﻢ و ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ
ﺑﺎز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻤﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ زﻫﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ وی ﯾﮏ ﺧـﺪﻣﺖ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻮی ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻮد و او ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ راه ﺟﻬﺎن دﯾﮕـﺮ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﻌﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ راه ﻃﺒﺲ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ زرﯾﻦ )ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﻣﻦ وارد ﮐﺎخ ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﻪ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐـﻪ در آﻧﺠـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آرزوی ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺮد و ﻻﺷﻪ او را درون ﺗﻐـﺎری ﭘـﺮ از ﺷـﺮاب و ﻋـﺴﻞ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﺮ دو از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ و آﻣﯽ ﯾﮏ ﻃﻮق زرﯾﻦ از ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آورد و ﺑﮕﺮدن ﻣﻦ آوﯾﺨﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔـﺖ
ﺑﺮو و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎﻃﻼع ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺮﺳﺎن ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدش ﻣﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎو ﺑﺪﻫﯿﻢ
ﺑﺎور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن رﻓﺘﻢ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎﯾـﺪ و ﺑـﺎ ﺗـﻮ
ازدواج ﮐﻨﺪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮض آن ﺻﺤﺮا زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ و ﭘﺰﺷﮏ او ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﮐـﻪ او
را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﮐﻪ ﻟﺐ ﻫﺎ را ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻃﻼ از دﺳﺖ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻤﻦ داد و ﺑﺎ
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺒﻨﺪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑﯿـﺎﺋﯽ و اﯾـﻦ ﺧﺒـﺮ را ﺑﻤـﻦ ﺑـﺪﻫﯽ ﻣـﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﯿﺎل دارﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻟﻬﻪ ﺳﺦﻣﺖ – اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ – ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ ﻣـﺮا ﺣﺎﺿـﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ...ﻣﻦ از ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ او ﺣﯿﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﺮوی ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺗـﻮ
ﺑĤﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ وی را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب رﻓﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ای
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد و ﻣﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ را ﻣﻠﻌﻮن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒـﺮ ﺗـﻮ را ﻣﻠﻌـﻮن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود زﯾﺮا ﺗﻮ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ را ﻣﻠﻌﺒﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ ﮐﺮدی و ﺳﺒﺐ ﺷﺪی
ﮐﻪ ﺧﻮن ﭘﺎک ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﻋﺮوق ﻣﻦ ﺟﺎری اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﮐﺜﯿﻒ ﺷﻮد ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...ای ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮﻧﺨﻮار ...ﻣﻠﻌﻮن ﺟﺎوﯾﺪ
ﺑﺎش!
ﻣﻦ دﺳﺘﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و رﮐﻮع ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را ﺗﺎ درب ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟـﺎرو ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
زﻣﯿﻦ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﺰه ﮔﺮدد.
***********

*************

*************

ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه آﻣﺎده ﺷﺪ و آﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه او واﻗﻊ در
وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

۴۱۶

۱۱۱

ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ در ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد از ﻃﺮف آﻣﯽ ﺑﺴﺮﻗﺖ رﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ درب آراﻣﮕﺎه را ﺑﺴﺘﻨﺪ
آﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن رﺷﻮهﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﭼﻬﺎرراﻫﻬﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﺲ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺎج ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻧﻬـﺎدن و
ﺗﺒﺮک ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮود ﺷﻮرش ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻻﻏﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺎری ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﻬﺎده در ﯾﮏ ﺟﺎده ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺿﺮب ﭼﻮب و ﺳﯿﺦ دراز ﮔﻮش را ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯿĤورﻧﺪ و آن ﺟﺎﻧﻮر از ﻓﺮط ﺧـﺴﺘﮕﯽ
ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻟﮕﺪ ﺑﺰﻧﺪ.
روزی ﮐﻪ آﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎن و ﺳﯿﺮآﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺬا ﻃﻮری در ﻧﻈﺮﺷـﺎن
ﺟﻠﻮه ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻫﻮش ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ آﻣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮی و ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ اﺳـﺖ و
ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﭼﺮا ﺧﻮد ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﮕﺬارد.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮن دوره ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و در ﺟﻨﻮب
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن( ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﺻـﻠﺢ
ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻘﻼء ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎز
در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻣﯽ روی ﺑﺪﻫﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺎﺗﺢ و
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺧﺪای ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن دوره رﻓﺎﻫﯿﺖ و ﺳﻌﺎدت اوﺳـﺖ و ﺧـﻮد ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
آﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﺳﯿﻠﻪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺟﺮای آﻧﺮا ﻧﺪارد.
ﻗﺪرت و ﺛﺮوت آﻣﯽ را ﻣﺴﺖ ﮐﺮد و ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻮﻋﺪهای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ داده ﺑﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﻮد و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﺑﻮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ آﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ در روز ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺦﻣـﺖ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن در ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .در آن روز ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳـﺮخ
و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻮرد ﻫﻠﻬﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑĤﻧﻬﺎ زر و ﺳﯿﻢ داد وارد ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺪ.
آن وﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و درب ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻧﺘﻈﺎر وﺻﻞ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ آﻧﺸﺐ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او درون ﻣﻌﺒﺪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد ﺳﺮﺑﺎزان وی در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮدﻧﺪو ﻋﺪهای را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦ ﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺮوج ﻫﻮرمﻫﺐ را از آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ درب ﻣﻌﺒﺪ در ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر او
ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎزوان و ﭘﺎﻫﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺮاﭘﺎی آﻧﻤﺮد ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﻮد و ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ
ﮐﻪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ دﻧﺪان و ﻧﺎﺧﻦ ﺻﻮرت و اﻧﺪام ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آﻧﺮوز ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را در ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺪﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ او را از ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦﻣﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﮑﺎخ زرﯾﻦ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺐ زﻓﺎف دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و ﻣﻦ ﺣﯿﺮاﻧﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺮد در آن ﺷﺐ از زﻧـﯽ ﮐـﻪ آن
ﻃﻮر از وی ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﭼﻪ ﺳﻮد ﻣﯿﺒﺮد.

۴۱۷

۱۱۲

ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردم ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ در آﻧﺸﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺿﺮﺑﺎت وﻟﻄﻤﺎت ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻃـﻮﻟﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺮدن ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در
ﺧﺼﻮص ﺷﺐ زﻓﺎف از وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ.
آﻣﯽ از ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﺑﺎک
ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ را ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﺎوﯾـﺪ اﺳـﺖ در زورق
آﻣﻮن ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد) .زورق آﻣﻮن در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ دو ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﺘﺎب و دﯾﮕﺮی زورﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﺗﻮاﻧﮕﺮ در
ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ زورق آﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
از ﻗﺒﻮر ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ در زورق آﻣﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑـﻮد ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﻦ در آن
زورق ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﺪای آﻣﻮن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪی آﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی و ﻏﺮور و اﯾﻨﮑﻪ روز و ﺷﺐ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮد اﺧﺘﻼﻟﯽ
در ﻣﺸﺎﻋﺮ او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ زﯾﺮا ﭘﺲ از آن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﯾﮏ ﻓﺮﻋـﻮن ﻧﻤـﯽ
ﻣﯿﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ آﻣﯽ ﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﻦ در ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪری روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻣﺎﻟﯿﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗـﻮ
ﻏﯿﺮ از دﯾﮕﺮان ﺷﺪی؟ و ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی اﺻﯿﻞ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد و ﺧـﻮن ﺧـﺪاﯾﺎن در
ﻋﺮوﻗﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﻨﺪ؟ در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺪواٌ ﺟﺰو ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺑﻮدی و ﺑﻌـﺪ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺷﺪی اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺮی؟
آﻣﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ آﻣﯽ دﭼﺎر اﻧﺪوه و ﺣﺎل ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻦ ﺑـﺮای ﻓﺮﻋـﻮن ﺷـﺪن
ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﺑﻮد و آﻧﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻤﯿﺮم
و از ﻟﺬت ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدن ﮐﻪ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪن و روز و ﺷﺐ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻢ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﺎری ﺑﮑـﻦ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻫﺮ روز ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ .ﮐﺎری ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در وﺟﻮد ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧـﺴﺘﮕﯽ و ﺑـﯽﻣﯿﻠـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺸﻮد ﺗﻮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻃﻮری ﻣﺮا ﻗﻮی ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ده ﺑـﺎر ده ﻣـﺮد
ﺟﻮان ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آﻣﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی و ﻏﺮور ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻗـﺮاﺋﻦ دﯾﮕـﺮ از اﺧـﺘﻼل ﻣـﺸﺎﻋﺮ او
ﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﯾﮏ ﻧﻮع وﺣﺸﺖ از ﻃﻌﺎم در او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑـﺰرگ ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﻮدن ﺷـﺮاب
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ از ﺑﯿﻢ از دﺳﺖ دادن ﺻﺤﺖ ﻣﺰاج ﻧﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﻏﺬای ﻣﻘﻮی ﻣﯿﺨـﻮرد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺪری ﻧـﺎن ﺧـﺸﮏ
ﺳﺪﺟﻮع ﻣﯿﻨﻤﻮد و آﻧﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد ﺻﺮف ﻣﯿﮑﺮد ﭼﻮن ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ او را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ روزی ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ از زﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ در او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم

اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن
و اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮد ﺑﺎردار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪر ﻃﻔﻞ داﺷﺖ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ را در ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ
آن ﻃﻔﻞ را زاﺋﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻮدک را از او ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻃﻔﻞ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺒﺪ ﻗـﺮار
ﺑﺪﻫﺪ و روی ﺷﻂ ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﺳﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ اﻟﻬﻪ ﺟﻨـﮓ ﺑـﻮد و ﯾـﮏ
ﮐﺎﺳﮏ )ﮐﻼه ﻓﻠﺰی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻨﮓ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدم و ﻃﻔـﻞ را دﯾـﺪم ﻣﯿﮕـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﻋﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ آن ﭘﺴﺮ را ﺑﻨﺎم راﻣﺴﺲ ﺧﻮاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ آن ﭘﺴﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣـﯽﺟﻨﮕﯿـﺪ و اراﺑـﻪﻫـﺎی او آﻧﻬـﺎ را ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم ﻣﯿﮑـﺮد زﯾـﺮا
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اراﺑﻪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻗﺒﺎل آن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺮاء آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب و ﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد آﺗﺶ زد و زﻧﻬـﺎ و ﮐﻮدﮐـﺎن را ﺑﻐﻼﻣـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮ ﻓﺮﺳـﺘﺎد وﻟـﯽ ﻣﺮدﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ را وارد ارﺗﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ دﻟﯿﺮ و ﺑﯽ ﺑﺎک ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ارﺗﺶ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ آزاد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رﺳﻮم و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﻃﺒﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ و
ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ.
رﻗﺺ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن در روﺣﯿﻪ آﻧﻬﺎ اﺛﺮی ﺷﮕﺮف داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﺪر ﻧﯿﻢ ﻣﯿـﺰان ﻣﯿﺮﻗـﺼﯿﺪﻧﺪ ﻃـﻮری ﻣﺘﻬـﻮر ﻣﯿـﺸﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﺑﺠﻨﮓ ﺷﯿﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ آﯾﻨﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﻫـﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺑﺎﮐﺘﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺮ ﻗﺪر دام در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﯿﺮ در ﻣـﺼﺮ ﻓـﺮاوان ﺷـﺪ و ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮﯾﻦ اﻓـﺮاد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﺎول ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﻨﺪم ﻓﺮاوان از ﮐﺸﺖزارﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﺮدم از ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ و آﺑﺠﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎدران ﻫﺮ دﻓﻌﻪ
ﺑﺎﻃﻔﺎل ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺮو و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ وی ﺷـﯿﺮ و
ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻨﺪم و آﺑﺠﻮ را در ﻣﺼﺮ ﻓﺮاوان ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل دام ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه و آﺗﺶ زدن ﻗﺮاء آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﻫﻮرمﻫﺐ و ﻓﺠﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﮏ ﺷﺪ ﻃﻮری ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﺳﺰﻣﯿﻦ ﻓﯿﻞ و زراﻓﻪﻫـﺎ و ﺷـﯿﺮﻫﺎ ﮐـﻮچ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آن ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻮش ﻟﻢﯾﺰرع ﻣﺎﻧـﺪ و ﮐـﺴﯽ در آﻧﺠـﺎ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﺮاج ﺑﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺼﺮ از ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮاج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪ ﭼﻮن ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﺮاج ﻧﻤﯿﺪادﻧﺪ و
ﻟﺬا ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮاج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در دوره ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ در آﻣـﺪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻮش ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻣﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﻣﺼﺮ از ﮐﻮش ﺑﯿﺶ از ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺟﻨﮓ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃـﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﻋـﺪه ای از آﻧﻬـﺎ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ زر و ﺳﯿﻢ داد.
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﭼﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺰرگ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ده ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در آن ﺷﻬﺮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺖ از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم و از ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺸﻦ ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﻣـﺮدان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ
ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد راﻣﺴﺲ را در آﻏﻮش ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻏﺮور او را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد و ﻣﯿﮕﻔﺖ :ﻧﮕـﺎه
ﮐﻦ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ از ﺻﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه وﻟﯽ ﺧﻮن ﻓﺮاﻋﻨﻪ و ﺧﺪاﯾﺎن در ﻋﺮوق او ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﻦ وﻗﺘـﯽ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪم ﻻی
اﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯾﻢ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد رﻓﺖ ﮐﻪ آﻣﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ وﻟﯽ آﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺑﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪ و در را ﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و
از ﭘﺸﺖ در ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ آﻣﺪهای ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﮕﺪ در را ﺷﮑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ آﻣﯽ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهای وﻟـﯽ ﺑـﺎور ﻧﻤﯿﮑـﺮدم و
اﯾﻨﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﻮدی ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﺗـﻮ آﻧﻘـﺪر
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوﺗﯽ را ﮐﻪ از ﮐﻮش آوردهام در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺻﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
و ﻫﺪاﯾﺎ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ زﯾﺮا ﯾﮏ ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ دﭼﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ را از ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای زن ﺧﻮد ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ آورد .و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ درون زﻧﺒﯿﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻧﻬـﺎی
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﮐﻮش ﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﭘﺮﻫﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺑﻮزﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪه .ﻟﯿﮑﻦ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻫﯿﭽﯿﮏ از آن ﻫﺪاﯾﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ زن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﭽـﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮ آوردم و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺜﻞ آن ﺷﺐ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑـﺎ
زور ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﻃﻮری از ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻫﺮام ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ زن از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اوﺳـﺖ
اﯾﻨﻄﻮر اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان و ﭼﻬﺎرﭘﺎداران آﻧﻬﻢ در وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﻃـﺒﺲ و ﮐﻨـﺎر
ﻧﯿﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ از ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤـﻮد و
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و او اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯽ وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻮری ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی دﯾﮕـﺮ در ﻧﻈـﺮش
ﺟﻠﻮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ داروﺋﯽ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺨﻮراﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ دارو وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ داروﺋﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ او را ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺧﻮاب ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﮔﻔـﺘﻢ داروی
ﺧﻮاب آور ﺑﺮای ﻣﺰاج زن ﺿﺮر دارد ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻦ داروی ﺧﻮاب آور ﺑﺪﺳﺖ آورد از ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮ آن دارو را ﮔﺮﻓـﺖ و
ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪ و زن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ وی ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد وﻟـﯽ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮑﻠﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﯾﻤـﺖ ﺑـĤن ﮐـﺸﻮر ﻧـﺰد
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ رﻓﺖ ﮐﻪ از وی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﮔﺮ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﻫﻤﻪ رﺳﻮا ﮐـﺮدهام ﺣـﻖ
ﻧﺪاری اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ وی ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎردار ﺷﺪه اﺳﺖ و از روزی ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿـﺪ
ﺑﺎردار ﮔﺮدﯾﺪه در اﻃﺎق ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ.
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ﻏﺬای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را از ﯾﮏ روزﻧﻪ ﮐﻪ در آن اﻃﺎق وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎو ﻣﯿﺪادﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم زاﺋﯿﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪ او را ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﮐﻮدک را ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺳﺖﻫﻮس ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ زاده ﺳﺖ) .در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺖ ﻣﻮﺟـﻮدی ﺑـﻮد ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ
اﺑﻠﯿﺲ ﻣﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن از ﮐﺴﺎﻟﺖ زاﺋﯿﺪن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ ﺧﻮد را آراﺳﺖ و ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎن در ﺑﺮ ﮐﺮد و از ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺧـﺎرج ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑﻄـﺮف
ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽﻓﺮوﺷﺎن ﻃﺒﺲ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن و اﻻﻏﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ درازﮔﻮش ﻣﺎﻫﯽ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣـﻦ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن و زن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺰرگ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﭘﺴﺮ ﺑﺮای او زاﺋﯿﺪهام وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺮا دوﺳـﺖ
ﻧﻤﯿﺪارد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺒﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن آﻣﺪهام ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺑﺰﯾـﺮ
درﺧﺘﻬﺎی اﻧﺒﻮه ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻟـﺬت ﻣﯿﺒـﺮم و ﺑـﻮی ﻣـﺎﻫﯽ ﺷـﻤﺎ ﻣـﺮا
ﻣﺤﻈﻮظ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن و اﻻﻏﺪاران وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪﻧﺪ وﺣﺸﺘﺰده از وی دور ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن وﺳﻂ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽﻓﺮوﺷﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮد و اﻧﺪام ﺧﻮد را ﺑﻤﺮدﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﭼﻘـﺪر
زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻢ؟ از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ زﻧﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ زﯾﺮ درﺧﺘﻬﺎی اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ از
ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪای ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﺬت ﺑﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن واﻗﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪواٌ از ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ وﻗﺘـﯽ اﻧـﺪام او را
دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻮی ﻋﻄﺮ وی را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﻪ ﺳﺦﻣﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﻟﻬﻪ وﺳﻂ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯿĤﯾﺪ و ﺑĤﻧﻬﺎ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان از اﺟﺮای اﻣﺮ او اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺮد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ دﭼﺎر ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ .زﯾـﺮا ﻧـﻮع ﺑـﺸﺮ
اﯾﻨﻄﻮر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻏﺮاﺋﺰ ﺧﻮد دﻻﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯿĤورد و ﺷﻬﻮت و ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺮص و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم
ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﯿﻬﻦ ﯾﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﺮ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ از ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ او از ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﻫﯿﭻ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ از ﺑﮑﺎر رﻓـﺘﻦ
در ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﺎزد.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻣﺮدان ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن را ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﺮد و آن روز ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺑﺮای وی ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﯿĤورد و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﯾﮏ اﻟﻬـﻪ اﺳـﺖ
زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﻟﺒﻬﺎی ﯾﮏ اﻟﻬﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻬﺎی ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻏﺮوب وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺠـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮدﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽﻓﺮوﺷﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ای ﺧﺪای ﺟﻨﮓ ﻓﺮدا ﻫـﻢ ﺑﯿـﺎ و ﺑـﺎ ﻣـﺎ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻦ و ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.
وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺒﺎزار ﺳﺒﺰیﻓﺮوﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽﻓﺮوﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﺑﻮد رﻓﺖ.
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻼﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎر اﻻغ و ﮔﺎو ﮐﺮده ﺑĤن ﺑﺎزار آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻄﺎب ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن زن
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ و ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای او دو ﭘﺴﺮ زاﺋﯿﺪهام وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪارد و ﺑـﺎ
ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺮده و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ زﯾﺮ درﺧﺘﻬﺎی اﻧﺒﻮه ﻧﯿﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺸﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ زن ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﻟﺬت ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ.
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روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺪواٌ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮔﺸﻮد و اﻧﺪاﻣﺶ را ﺑĤﻧﻬﺎ ﻧـﺸﺎن داد و داﻣـﺎن
ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﺘﮑﺎن در آورد ﺗﺎ وزش ﻫﻮا ﺑﻮی ﻋﻄﺮ او را ﺑﻤﺸﺎم روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﺒﺎﯾـﺪ از دﺳـﺖ داد
ﭼﻮن در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣـﺎ
ﻫﺮﮔﺰ زﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ از اﻧﺪام او اﯾﻦ ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﻤﺸﺎم ﺑﺮﺳﺪ و از اﻧﺪام زﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻮی ﺳﺮﮔﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
آﻧﻮﻗﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺪهای از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺎو و اﻻغ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ
و ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن آن روز ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺮ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد.
روز ﺳﻮم ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺒﺎزار ذﻏﺎل ﻓﺮوﺷﺎن رﻓﺖ و آن ﭼﻪ را ﮐﻪ دو روز ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ذﻏﺎل ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺪواٌ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و از ﻏﺒﺎر ذﻏﺎل ﺧﻮد را ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ آن ﻗﺪر از ﻣﺮدان ذﻏﺎل ﻓﺮوش را ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﺷﺪ و در ﻏﺮوب آﻓﺘـﺎب اﮔـﺮ ﮐـﺴﯽ
ﻋﻠﻔﻬﺎی ﮐﻨﺎر ﺷﻂ را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ اﺳﺐ آﺑﯽ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻔﻬﺎ را ﻟﮕﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در آن روز ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض ﻋﺪهای از ﻣﯿﻔﺮوﺷﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ زﯾﺮا ذﻏﺎل ﻓﺮوشﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑـﺸﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢ ﺗﻘـﺪﯾﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺪهﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ را ﻣﯽرﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺎوردﻧﺪ.
در ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺮ از ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
ﭼﻮن در آن روز ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻤﺮدﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد در آﻧﺸﺐ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻃـﺒﺲ ﻏﯿـﺮ از اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪادﻧـﺪ و ﻫـﺮ
ﻣﺮد در ﻃﺒﺲ آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ زن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻣﯿﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و در ﺑﺎزارﻫﺎﺋﯿﮑـﻪ در
ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺰاده ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد در اﻧﺘﻈﺎر وی ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دارای زر و ﺳﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻨﮓ را از ﺳﻮداﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺎﺑﺪ
و اﺑﻨﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ از ﮔﺰﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﻣﻌﺒﺪ ﮐﺸﯿﮏ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﺎرﻗﯿﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻌﺎﺑﺪ را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ در آن روز ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن وارد ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﺸﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻤﺮدم ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎخ زرﯾﻦ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﮐـﺮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود.
ﺑﻌﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎر اﺻﻄﺒﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ:
اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳـﻨﮕﻬﺎ ﯾـﮏ
ﺧﺎﻃﺮه را ﺑﯿﺎد ﻣﻦ ﻣﯿĤورد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ از ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑـﺮای ﻣـﻦ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎزی ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﻨﯽ از ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻮﻫﺮم
از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارد و ﻣﺮا رﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮش زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺮود.
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯿﺴﺎزی ﺑﺎﯾﺪ وﺳﯿﻊ و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿﺮوم
و از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﯿĤورم ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﯿﺚ ﺳﻨﮓ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻤﺎر اﺻﻄﺒﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺳﺎده و وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را ﺷﻨﯿﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ ﻋﻤـﺮ ﻋﻤـﺎرات
ﺳﺎده را ﺳﺎﺧﺘﻪام و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﮐﺎخ زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺎزم و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داری ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ وﺳﯿﻊ و زﯾﺒـﺎ ﺑـﺴﺎزی ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻤـﺎران ﺑـﺰرگ و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺮوف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن دﺳﺖ را روی ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ ای ﺳﺎزﻧﺪه اﺻﻄﺒﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻦ ﯾﮏ زن ﻓﻘﯿﺮ ﻫـﺴﺘﻢ و ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮم از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺰرگ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺮوف را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑĤﻧﻬـﺎ ﻓﻠـﺰ
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ﺑﺪﻫﻢ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ازای زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺘﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻣﻦ و ﺗﻮ
وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻌﻤﺎر از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وی در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎر از وی ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎﻣﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای وی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤـﯽﺳـﺎﺧﺖ ﻟـﯿﮑﻦ
ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻤﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺳﻌﺎدت ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎر اﺻﻄﺒﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑـﺎ ﻋـﺸﻖ و
ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد و اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪن از ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن او را واﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﮓ از ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻤﺮدﻫﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای او ﺳـﻨﮓ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در داﺧﻞ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻫﻢ از ﻣﺮدﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ.
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺰﻣﻪ او را در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺎ ﻏﺮور ﺳـﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ آﯾـﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و ﺧﻮن ﻓﺮاﻋﻨﻪ و ﺧﺪاﯾﺎن در ﻋﺮوق ﻣـﻦ ﺟـﺎری
اﺳﺖ و در ﻣﺼﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﺿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎت را ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ
ﺗﻮﻫﯿﻦ روا داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺮداﻧـﯽ ﻗـﻮی
ﻫﺴﺘﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺸﻤﺎ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻏﺬای ﻓﺮاوان ﺧﻮردهاﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻓﺮاد ﮔﺰﻣﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ در
ازای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ و دﯾﻮار ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎت را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرات
ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺶ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﮔﺰﻣﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻮار ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺎزل ﻗﻀﺎت ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎ
را ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن آوردﻧﺪ و وی ﺑﻮﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺖ و ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨـﺎزل ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ ﻗـﺮار داد و از آﻧﻬـﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻨﮓ ﻣﯿĤورد ﺑﺪاﻧـﺪ ﮐـﻪ وی ﺷـﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢ
ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن زوﺟﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ از ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از وی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺨـﺼﯿﺖ و
ﻣﻘﺎم او ﻧﺪﯾﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﻮد ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨـﺖروان ﺧـﺎرج ﻣﯿـﺸﺪ آﻧﻘـﺪر
ﺷﮑﻮه و وﻗﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا زﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢﻫـﺎ ﭼـﻮن
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را ارزان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ارزان ﻓﺮوﺷـﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ﺧﺎﺗﻤـﻪ
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ زن
ﺗﻮاﻧﮕﺮ و اﺻﯿﻞ ﻻﺑﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺮای
ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﻣﺮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻓﺮق دارد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد زن ﺧﻮد را ارزان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺧﻮاه از روی ﻫﻮس
ﯾﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم از ﺷﻮﻫﺮی ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ.
ﺗﺎ در ﺟﻬﺎن زن و ﻣﺮد ﻫﺴﺖ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﯾﮑـﯽ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ ﻧـﺎن ﺧـﻮد را ارزان
ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻼم و ﻣﺰرﻋﻪ و ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﻓﻘﻂ از روی ﻫـﻮس
ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﻬﺎ آن ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و
ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻀﺎﻋﺖ دارﻧﺪ ﻋﺬر و ﻋﻠﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و آﻧﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ اﺳـﺖ ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﺧـﻮد را ارزان
ﺑﻔﺮوﺷﺪ از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم ﻣﺼﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ ﻣﯿĤورد.
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زﻧﻬﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎخ زرﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯿﺸﻤﺮدﻧﺪ و ﻧﺪای
ﺣﯿﺮت ﺑﺮ ﻣﯿĤوردﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺸﻤﺎره اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن زﻧﻬﺎ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺨﻮد ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ آﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﺼﻮﻣﺖ
داﺷﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی از ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﺎﺗﯽ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ وی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺎدی ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻃﻮری ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻣﺮد ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ
وی را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ او ﻃﻮری رﺳﻮاﺋﯽ او را ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺪون و ازﻣﯿﺮ و ﺑﯿﺒﻠﻮس را از ﻫﺎﺗﯽ ﺑﮕﯿﺮد و از آن ﮐﺸﻮر ﻏﻨﺎﺋﻢ
زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺟﻬﺖ زﻧﺶ ارﺳﺎل داﺷﺖ و در ﻃﺒﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد وﻟـﯽ
ﮐﺴﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺎﻃﻼع ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ او در ﻃﺒﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻃﻼﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ روش ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﯾﮏ ﻧﺰاع زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺖ
ﺧﻮد را وﺳﻂ دو ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را وارد ﻧﺰاع زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻮرمﻫﺐ از رﻓﺘﺎر ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽ اﻃﻼع ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﻣـﺼﺮ ﺑـﻮد
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد.
************

**************

**************

ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ راﺟﻊ ﺑﻪ دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻣﯽ در ﻣﺼﺮ و رﻓﺘﺎر ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن در ﻃﺒﺲ زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و از ﺧـﻮد ﺣـﺮف
ﻧﺰدم و ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﺪارد و آﺑﻬﺎی آن آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻃﺮﻓﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮداب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻦ
ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑـﺮوم .ﭘﺎﻫـﺎی ﻣـﻦ
آﻧﻘﺪر در ﺟﻬﺎن ﺗﮑﺎﭘﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ آﻧﻘﺪر زﺷﺘﯽﻫﺎ و ﭘﺴﺘﯽﻫﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳـﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻘﺪری از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﺮص آدﻣﯿﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی و ﻃﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دور از ﻣﺮدم در آن ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ زر و ﺳـﯿﻢ ﻧﻤـﯽﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﻓﻘـﻂ ﮔـﺎﻫﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ اﻟﻌﻼج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﺣﻔﺮ ﮐﺮدم و درون ﺑﺮﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﭼﻮن درﺧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺣﺮﯾـﻖ
ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺪ )زﯾﺮا رﯾﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد( زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﻣﯿﻨﺸﺴﺘﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ را در آب ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑـﺮدم
و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺻﺪای درازﮔﻮﺷﺎن و ﻏﻮﻏﺎی اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺪادم.
ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﭘﺨﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﻏﺬا ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﺮا ﺑﯿـﺎد اﻋﻤـﻞ
زﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ وﻗﺘﯽ ﺟﺎم زﻫـﺮ را از ﻣـﻦ ﮔﺮﻓـﺖ و
ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿĤوردم و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺟﻮان و ﺷﺎداب ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ زﻫﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪم.
آﻧﻘﺪر اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻓﻘﺮا ﺧﻮدداری ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ
دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪ و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ آرزو ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﺎش ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ در آب ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﻫﻮای آﻟﻮده
ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت زﻣﯿﻦ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﻢ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ روح ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮدهای ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﮔﻨـﺎه ﻧـﺪاری
زﯾﺮا اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﺟﺰﺋﯽ از اﻋﻤﺎل زﻧﺪﮔﯽ و دﻧﯿﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﺑﯽ و ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻌﻨﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ دارای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺮص و ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﺷﻬﻮتراﻧﯽ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻠﻢ وﺣﺮص و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺷﻬﻮتراﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻣﺤـﺎل
اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑـﺎن و ﻧـﻮع دوﺳـﺖ ﺟﻠـﻮه ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ دروغ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻤﻊ ﺧﻮد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨـﺪ و
ﺷﻬﻮتراﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .واﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺳﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﮑﺎف و ﻗﻠﺐ آﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯽ ﮐﻪ درون ﻗﻠﺐ آﻧﻬـﺎ ﭼـﻪ ﮐـﻮرهای
ﻣﻠﺘﻬﺐ از ﺧﺸﻢ و ﺣﺮص و ﻃﻐﯿﺎن ﺷﻬﻮات وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ و ﻗﻠﺒﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﺎری ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺷﻬﻮات آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﻣﺤﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮده در ﺳﺮ راه ﺣﺮص و ﺷﻬﻮت آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺟﻮد آوردهای؟
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﯽﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر داری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
ﺧﺪاﯾﺎن وﺟﻮد ﺑﺸﺮ را ﺑﺮای ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺷﻬﻮتراﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﯽﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر داری ﮐﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﮔﺬﺷﺘﻦ دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ...دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ...دﻫﻬﺎ ﺑﺎر از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻮ ﺑﯽﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر داری ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻃﺎﻋﻮن و ﺣﺮﯾﻖ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺷﻮد و او را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮی ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻫﺮی ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ اﻓﺰوده ﮔﺮدد و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﺛـﺮ زﻫـﺮ را از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺒﺮد آﻧﺮا ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺟﻨﮓ و ﻃﺎﻋﻮن و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺣﺮﯾﻖ و ﺗﺎراج ﻫﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﺪﺗﺮ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزﺗﺮ و ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ
و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖﺗﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن در ﻋﺮوق ﺗﻮ ﺟﺎری اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن را داری و دارای ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن و
اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺷﻬﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺮﺷﺖ
او را ﺑﺨﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺮص و ﺷﻬﻮت ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯿﻤﺮد و ﻻﺷﻪ او را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن ﺑـﻪ داراﻟﺤﯿـﺎت
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد زﯾﺮا ﺟﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮگ از ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻢ و ﺣﺮص و ﺷـﻬﻮت ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
رﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ او را ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ و ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮ و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ از ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮد ﻧﺎدان دارای ﮐﯿﻨـﻪ و
ﺷﻬﻮت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ اﮔﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪی ﻧﻤﯽﺷﺪی ...ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ داﻧﺶ ﺗـﻮ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺮض ﻣﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺮ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺻﺤﺮا از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ای ﻣﺮد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر اﮔﺮ ﺗﻮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدی اﻃﻔﺎل در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﻧﻤﯿﻤﺮدﻧﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻮب ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺮود ﻧﻤﯿĤﻣﺪ و ﻫﺰارﻫﺎ زن
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﺮد ﻏﻼم ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﺮ راﺳﺘﯽ و درﺳـﺘﯽ
ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﯿﮑﺮد و اﻣﺮوز دزدﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻫﻼک ﮐﺮدی و ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ و ﻣﺴﺎوات ﺑـﻮد از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدی و ﺟﻬـﺎن را ﺑـﺮای
ﺧﻮﻧﺨﻮران و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘﺎن و دزدان آزاد ﮔﺬاﺷﺘﯽ.
ﻫﺰارﻫﺎ ﺗﻦ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ از رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ داﻧﺶ ﺗﻮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﺮدﻧﺪ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن ﺗـﻮ
ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ .و ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﺠﻪﻫـﺎ و ﻧﺎﻟـﻪﻫـﺎ و
اﺷﮏﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺨﻮاب ﺑﺮوی وﻏﺬا را در ﮐﺎم ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺰه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎ روح و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﻗﻠﺐ و روﺣﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﮑﺸﺐ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ و
ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻪ را درﯾﺪم و ﻓﺮﯾﺎد زدم ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﻦ ﺑﺎد .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آﻧﺮوزی ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺎدر زاﺋﯿﺪه ﺷﺪم .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻬﺎی
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﺪ و ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﺪم دﯾـﺪ و ﺗـﺮازوی اوزﯾـﺮﯾﺲ را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻣﺮا در آن وزن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻤﻮن درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از وزن ﮐﺮدن ﻗﻠـﺐ رای ﺑﺪﻫﻨـﺪ زﯾـﺮا
ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪهام ﯾﺎ ﻧﻪ) .اوزﯾﺮﯾﺲ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﺑـﺎ ﺗـﺮازو ﻗﻠـﺐ اﻧـﺴﺎن را
ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻘﺪر وزن دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺛﻮاب و ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻤﻮن راﺟﻊ ﺑـﻪ ﺷﺨـﺼﯽ ﮐـﻪ
ﻗﻠﺐ او را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رای ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺛﻮاب و ﮔﻨﺎه از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ راه ﯾﺎﻓﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﻮﺗﯽ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪ و ﻣـﺮا روی ﺗﺨـﺖ ﺧـﻮاب ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿـﺪ .و ﭘﺎرﭼـﻪای ﻣﺮﻃـﻮب ﺑـﺮ ﺳـﺮم ﻧﻬـﺎد و
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻧﯽﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻤﻦ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺑﺮوم ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑـﺎر را
ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮت ﺑﺘﺎﺑﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدم و در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺬﯾﺎن ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ و ﮔﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اوزﯾﺮﯾﺲ و ﺗﺮازوی او ﺣﺮف ﻣﯿﺰدم و زﻣﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﻣﺪاوا ﺷﺪ دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اوزﯾﺮﯾﺲ و ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤـﯽﻧﻤـﻮدم ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﺖ ﻣﺎدر او.
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ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺪو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﻣﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪم و ﺳـﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯿﺸﺪم وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺴﺘﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪو ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪم ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺒﺪی ﻧﻬﺎدﻧﺪ و روی
آب ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪم و ﻣﺎدر او و ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ﻫﯿﭻ وﻗـﺖ ﮐﺎرﻫـﺎی
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی ﻟﺒﺎس ﻓﻘﺮا را ﭘﻮﺷﯿﺪم و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺷﺐ ﺑĤن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮدم.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺳﮑﻠﻪ رﻓﺘﻢ و آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺰودی ﭘﺸﺖ ﻣﻦ از ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﻤﺮم
ﺑﺪرد آﻣﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﻦ زور ﻣﯿĤورد ﺑﺒﺎزار ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﻬﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ در آن ﺑـﺎزار دور ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨـﺪ ﺧـﻮد را
ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻫﻨﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردن دم آﻫﻨﮕﺮی او ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐـﺮدم ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
زﺧﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و درد ﮐﻤﺮ رﻓﻊ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از روی رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﯾﺎ از روی زﺑﺎن و ﺗﮑﻠﻢ ﯾﺎ از روی ﻟﺒﺎس و ﺟﻮاﻫﺮش ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻠـﺐ
اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﻮب ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑـﺪ و ﯾـﮏ ﻣـﺮد
ﻋﺎدل ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهای زﯾﺮا ﺗﺎ اﻧﺴﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷـﺘﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪهای و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﺧـﻮد را
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯽ و ﯾﮏ ﻓﺮض دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻫـﺴﺘﯽ
زﯾﺮا ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻋﻘﯿﺪه داری در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎم آﺗﻮن ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﻮ را ﺑﺮوز ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا از ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﺎ را ﻣﯿﺨﻨﺪاﻧﯽ .وﻟﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ اﺷﺨﺎص ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﺗﻮ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﯾﮏ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻤﺎ ﻣﯽزﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎوی ﻫـﺴﺘﯿﻢ در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن از ﻣﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺒﺎﻟﯿﻢ و ﺑـﻪ
آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻫـﯿﭻ ﻣﻠـﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺮام ﻣﺎ ﺑﺴﺎزد و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻣﻮات را ﻃﻮری ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺎوی ﺑﺪاﻧﯽ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨـﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻗﺒـﻮل ﮐـﻦ ﮐـﻪ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ از ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ و ﻃﺒﻘﻪای را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﺪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺿﻌﻔﺎء و ﭼﻮب ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿـﺪن
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﻘﺮاء و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﯾﮏ روز ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و روز دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﯿﻢ و زر دارﯾـﻢ
ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮏ روز دﺳﺘﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﺼﺮ داراﻟﺤﯿـﺎت ﺗﺤـﺼﯿﻞ
ﮐﺮدهاﯾﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﺋﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی رﯾﺶ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻓـﺮق
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ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭼﻮب زﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن وا دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐـﺎر
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﮕﺎن در ازای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آﺑﺠﻮ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺎ روزی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻣﺮﻏﺎن ﻻﺷﺨﻮر و ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ از ﻻﺷﻪ
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻗﻠﺐ او ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺰﯾـﺖ
ﻧﺪارد آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و رﻧﺞ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﯿﻨﺎﻟﻨﺪ و اﺷﮑﯽ ﮐﻪ از
ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤﯾﺪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﯾﻌﻨﯽ آب ﺷﻮر اﺳﺖ و اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ
ﻧﺪارد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻗﺎهﻗﺎه ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﯾﻮاﻧـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﭽﺎرهﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﮕﺮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﻓﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی او ﻻﯾﻖﺗﺮ و ورزﯾﺪهﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ و ﻋﻀﻼت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرش دوروﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از زرﻧﮕﯽ و ﺣﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻗﺎﺿـﯽ ﮐـﻪ
دزد را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ دارد و ﻃﺒﯿﺐ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺴﮏ اﺳﺖ از اﻣﺴﺎک
و ﻟﺌﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن ﮐﻪ اﺳﺮاف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺮاف ﮐﻨﺪ .ﯾـﮏ زن
ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨـﺪ ﺧـﻮد را
ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﻼم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮد را از ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ زرﻧﮓﺗﺮ
و ﻣﺤﯿﻞﺗﺮ از ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ دﯾﻮاﻧﻪوار را از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕـﺮان
ﻧﺪاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻇﻠﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﻘﺪری ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺪاری ﺗـﺎ اﻣـﺮوز در ﺟـﺎﺋﯽ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﺮدی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد و در ﺟﻬﺎن ﻫـﯿﭻ ﻗﺎﺿـﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ وﺟﻮد دارد ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺑﯿﺮﺣﻢ را ﮐﻪ داﺋﻢ از ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ و آﺑﺠﻮی ﻣﺎ ﻣﯿﺪزدد و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭼـﻮب
و ﺷﻼق ﭘﺸﺖ ﻣﺎ را ﻣﺠﺮوح ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻓﻮری ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺰد ﻗﺎﺿـﯽ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و او اﻣﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﺑﺠﺮم ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب را ﺑﺠﺮم ﺳﺘﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا او ﻗـﻮی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺠﺮم ﻗﺘﻞ ارﺑﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺮ ﻋﻨﻮان و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺴﺖ
ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻫﻮرم ﻫﺐ از دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮد ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﻫﻮرم ﻫﺐ ﻫﯿﭻ
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ را در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح
ﮐﻨﯽ و ﺳﺘﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮوی و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑĤﻧﻬﺎ و ﻗﻀﺎت ﻣﺼﺮ ﺑﺰﻧﯽ ﭼﻮن
ﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻇﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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وﻟﯽ آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان و ﻗﻀﺎت و رﺟﺎل درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰﻧﯽ ﺗﻮ را ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗـﻮن ﻫـﺴﺘﯽ و
ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻢ .و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﻘﺮاء را در ﺑﺮ داﺷﺘﻢ در
ﻃﺒﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ اﻏﻨﯿﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را از ﺳﻮداﮔﺮان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدم.
ﺑﮑﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎک در آرد ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺧﺎک را ﺑﻤﺮدم ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺎب داﺷﺘﻨﺪ و ﻏﻼﻣﺎن را در آﺳﯿﺎب ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ دﻫﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺪم ﻧﺨﻮرﻧـﺪ ﻣﯿﮕﻔـﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮان رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺰد ﻗﻀﺎت ﮐﻪ اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ ﯾﺎ رﺷﻮه ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯿﺪاﻧﺪ رﻓﺘﻢ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﻣﻘﺘﺪر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﻪ را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار دادم و آﻧﻬﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻦ ﺣﯿـﺮت ﻣﯿﮑـﺮدن و
ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺪرس ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺷـﮏ ﺟﺎﺳـﻮس
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻋﻮن او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬـﺎ را
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد.
وﻟﯽ ﺑﺰودی اﺷﺮاف و اﺻﯿﻞ زادﮔﺎن ﻣﺼﺮ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺴﺘﻢ و او ﻣﺮا ﻣﺎﻣﻮر ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬـﺎ را ﺑـﺰﻧﻢ ﻟـﺬا
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﻀﺮوب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از در ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﺠﺮوح در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎی
ﻃﺒﺲ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﻣﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺧـﺎک را ﺑـﺎ آرد ﻣﺨﻠـﻮط ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ و در
ﺷﺮاب ﺳﺮﮐﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯿﻢ و دﻫﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﺠﺮم ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼل ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری از آﺗﻮن از ﺗﻮ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻦ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻣـﺮا ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و زﯾﺮ درﺧﺘﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪم و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻋﺮﻋﺮ درازﮔﻮﺷﺎن و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ دادم ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﻮد و دﯾﺪم ﺑﺮ ﺗﺨﺖرواﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ دوازده ﻏﻼم ﺳﯿﺎه آﻧﺮا ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻄﺮ ﺑﺮ
ﺑﺪن ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا رواﯾﺢ ﻣﮑﺮوه را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﮑﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ از ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ روی ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺸـﺴﺖ ﭼـﻮن ﭼـﺸﻢ
ﻣﺰﺑﻮر او را اذﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و از دﯾﺪار ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺎﺗﻤـﺎم
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮ ﮐﺎدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﮏ آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن در ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﻦ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻏﻨـﺎﺋﻢ ﺛـﺮوت
ﮔﺰاف ﺑﺪﺳﺖ آوردم و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهام در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﮐﺎخ ﺧﺮﯾﺪهام و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﻼم در ﮐﺎخ ﻣﻦ ﻣـﺸﻐﻮل
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺰﯾﯿﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ در ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﻮد زﯾﺮا ﺑﻘﺪری ﺛﺮوت دارم ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ.
آﻧﮕﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻨﯿﺪهام و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﺮاء و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻀﺪ اﻏﻨﯿﺎ ﻣﯿﺸﻮراﻧﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﻬﻤﺖ ﻣﯿﺰﻧﯽ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﻧﺪرز ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ
زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ روش اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﮔﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑـﺮای
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺴﺘﯽ و اﻏﻨﯿﺎ و اﺷﺮاف و ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ .و اﮐﻨﻮن ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﺎز ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم.
ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ اﻓﮑﺎری در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺎده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮور اوﻗﺎت و اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺷﻮی و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻌﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻨﻮن ﺗﻮ ﺷﺪت ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﺪی ﮐﻪ آﺗﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﺤﻄﯽ و ﻣﺮض و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﺮد .ﻣـﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﯽ دﭼـﺎر اﯾـﻦ
ﺧﯿﺎﻻت ﻣﯿﺸﻮی ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺪاوا ﮐﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر در ﺗﻮ ﺑـﯿﺶ از ﯾﮑـﺼﺪ ﻫـﺰار از اﯾـﻦ
ﺣﺮﻓﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ را ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ و ﻟﺬت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎﺋﯽ .اﮔﺮ ﺑﺸﮑﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ
ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﺸﮑﺎر اﺳﺐ آﺑﯽ ﺑﺮو وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﯽ و اﮔﺮ ﺑﮕﺮﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﭙﯿـﺖ آﻣـﻮن
ﮔﺮﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻦ و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺮد از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ در ﻃﺒﺲ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ دارد وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗـﻮ از ﺑـﻮی ﮔﺮﺑـﻪ ﻣﺘﻨﻔـﺮ
ﻫﺴﺘﯽ.
اﻣﺎ ﻏﯿﺮ از ﺷﮑﺎر و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ اوﻗﺎت ﺧﻮد را
ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری اﺷﯿﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪوره اﻫﺮام ﺑﺸﻮی ﯾﺎ ادوات ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش آورده ﻣﯿﺸﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤـﺎﺋﯽ و
ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ و ﺧﻮش ﺑﮕﺬراﻧﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﻣﺎه و ﯾﮏ ﻣﺎه
از ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ روز ﻣﯿﮕﺬرد.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎ و اﺟﺤﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻘﺺ دارد و وﻗﺘﯽ ﻧﺎن را از ﺗﻨﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤوری ﻣﯽﺑﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی آن ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻮه را ﻧﺼﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺎن ﺑﺒﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ درون آن ﮐﺮم اﺳﺖ و ﺷﺮاب ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﺷﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮدرد و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﮐﺎﻣـﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺖ ﺧﻮب ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در دوره اﺧﻨـﺎﺗﻮن ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ آن
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺖ ﺧﻮب داﺷﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻋﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارم ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣـﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ از زﻧـﺪﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﻣﺮوز ﻗﻀﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ رﮐﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت دارم وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔـﺎن اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدی و ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪی اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﻏﻼم دارای اﺣﺘﺮام و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷـﯽ زﯾـﺮا
ﺧﻮد ﺗﻮ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدی .ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل اوﺿﺎع دﻧﯿﺎ ﺑﻮدی ﺣﻖ داﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷـﯽ
وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎوردهای ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻋﺪاﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ و اﯾﻦ اﻓﮑـﺎر
را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻧﺸﻮی ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻄﺒﺎﺑـﺖ ﻣـﺸﻐﻮل ﮐﻨـﯽ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮی و آن ﻟﺬت ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﯿـﺎﻻت
در ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﺮف ﺗﻮ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﮐﺮد و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﻮ
ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ اﺳﻢ آﺗﻮن را ﺑﺰﺑﺎن آوردی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ادای ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از آﺗﻮن ﻃﺮﻓـﺪاری
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدی.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺧﺪای آﺗﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺪا ﯾـﺎد ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ ﻫﻨـﻮز
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﻠﻮب ﻫﻨﺮی دوره آﺗﻮن ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺎﻻﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﺪوره آﺗـﻮن را ﻧﻘـﻞ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ روی ﺧﺎک ﯾﺎ دﯾﻮار ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻠﯿﺐ آﺗﻮن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارد او ﻫﻨﻮز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪرز ﺗﻮ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ را از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﯿـﺪن ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﭼﯿـﺰی
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎء ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﺗﻮن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮔﺮد ﺧﻮاﻫﻢ
آورد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ و در ﺗﺨـﺖروان ﻧـﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آورده ﺑﻮد وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد زر ﺑﻤﻦ داد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕـﺬار
ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﻘﺼﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﺛﺮوت دارم ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر زر ﺑﺨﻮاﻫﯽ در دﺳﺘﺮس ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺘﻮ زر ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ دارم ﺗﻮ آﻧﭽﻪ داری ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺒﺨﺸﯽ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻃﺒﺎﺑﺖ را ﺑﺎﻻی درب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدم و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻘﺪر ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ
ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪاد و ﻣﻦ از ﻓﻘﺮا درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ اﻟﻌﻼج ﻧﻤﯿﮑﺮدم و آﻧﻬﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدم وﻟﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻗـﺼﺪ دارم ﮐـﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای آﺗﻮن ﺑﮑﻨﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﺒﺲ ﺑﺪ ﻧـﺎم ﺑـﻮدم ﺷـﺎﯾﻌﺎت ﺧﻄﺮﻧـﺎک
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺰودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﺗﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪا ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎو اﻋﺘﻘﺎد ﻧـﺪارد و ﻓﻘـﻂ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر ﻇﻠـﻢ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺪارﻧﺪ ﻇﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ آﺗﻮن ﻣﯿﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺻﻠﯿﺐ ﯾﺎ ﺧﻮد آﺗﻮن از آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ آﺗﻮن اﻧﺘﻘﺎم آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺻﻠﯿﺐ او.
ﺑﻌﺪ از ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ آﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ وی از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮده زﯾـﺮا ﺑﻘـﺪری از ﻣـﺴﻤﻮم ﺷـﺪن
ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻃﺒﺦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺪم آن ﻧﺎن را ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﮐﺸﺘﺰار ﻣﯽروﺋﯿﺪ
و ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯿﺒﺴﺖ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ آﻣﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎدش را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺖ دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐـﺸﯿﺪ و آن ﺷـﻬﺮ را ﺑـﺮای ﻫـﺎﺗﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ و از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑĤرزوی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮد) .اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از داﺋﺮه
اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ )ﻫﺮم ﻫﺐ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاﺑﻖ او را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻘﻠﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ
از ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و در آن ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﺳـﺮ ﺳﻠـﺴﻠﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻢ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﻣﺴﺲ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺑﻄﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن اﺳﻢ راﻣﺴﺲ را داﺷﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ
ﯾﺎزده ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺳﻢ راﻣﺴﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ و اﻫﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوره ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺑﻌـﻀﯽ از آن ﺳﻠـﺴﻠﻪﻫـﺎ )ﻣﺜـﻞ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮد( ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده و ﻣﺘﺮﺟﻢ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺳﺎل  1350ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد دﯾﺪه اﺳﺖ و ای ﮐﺎش در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺘﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ را ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﯽ را ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ اﻋﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﻣـﯽ ﯾـﮏ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮﯾﺎن آرزوﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﻮن وی ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺑﻮده ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣـﺮدم
ﺑﺮای ﻣﺮگ او ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻻﺷﻪ آﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ دﻓﻦ ﺷﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ درب ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ دوران ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدم ﺑﻠﮑﻪ ﭼـﻮن ﯾـﮏ
ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪم اﺟﺒﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺪاء ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻧﺴﺘﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪهاﯾﻢ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﯿـﺮﺣﻢ و ﺧﻮﻧﺨـﻮار
ﻫﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﮐﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد رﺳﯿﺪهام و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﺮ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه ﻫﺎﺗﯽ را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎدش ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺴﺮم راﻣﺴﺲ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ آﻧﺠﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐـﺎر ﻣـﻦ در
ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺴﺮم را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﺮوز ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﺒﻞ ﯾﮑﻤﺮد ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺻﻄﺒﻞ را ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻇﻠﻢ را از ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﺑﺮد و ﺑﺠﺎی آن ﻋﺪل را ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﻫﺮﮐﺲ در ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﺧﻮر ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد از ﮐﺎرش ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ
دارای وﺿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوره ﻓﺮاواﻧﯽ و رﻓﺎه ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮتاﻧـﺦآﻣـﻮن و آﻣـﯽ
ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ دﯾﺪه و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮرده ﻣﻦ ﻧﺎم اﯾﻦ دو ﻓﺮﻋﻮن را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐـﻪ ﮔـﻮﺋﯽ اﯾـﻦ دو ﻧﻔـﺮ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎم اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﺬا ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را از روزی ﺣـﺴﺎب
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺧﻮد وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪم و ﺑﺘﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ از روز ﻣـﺮگ آﻣـﻦﻫﻮﺗـﭗ ﺳـﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ ﺳﻮم در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﺑﺘﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رﻓﺖ.
آﻧﮕﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺳﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺮور ﺳﻨﻮات در ﺻﻮرت او ﭼﯿﻦﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮﺟﻮد آورده
و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز وﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﻏﯿﺮ از دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ در دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎ ﻓﻘﺮا ﻏﺬای ﺳﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و در ﮐﻠﺒﻪ ﮔﻠـﯽ
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ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﺸﺎن ﺑĤن ﻧﻤﯿﺮﺳـﺪ ﻟـﯿﮑﻦ
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ دروران ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻢ و ﻣﺰارع ﻣﺼﺮ آﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣـﺼﺮ ﺑﻬﻤـﻪ
ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺮا ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺖ و ﻃـﻮری اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر را آﺑﺎد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ و ﯾﮏ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺗﺒﺎه ﮐﻨـﺪ و ﭘـﺴﺮ ﻣـﻦ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻗﻮی دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آورد.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ در ﻣﻦ اﺛﺮی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﮑﺮد و ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ روح ﻣﻦ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮ را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺟﻮاﺑﯽ
ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺪادم.
او ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی وی ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪهام ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻓﺮق ﻧﮑﺮدهای و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣـﻦ از
ﻗﺪﯾﻢ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﺮدم و ﺗﻮ وﺳﯿﻠﻪ رﻧﺠﺶ ﻣﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدی اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﺮا ﻣﯿﺮﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻦ ﭼﻘﺪر اﺑﻠﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ از دﯾﺪن ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ از
دﯾﺪارش ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﻮم و ﻫﻨﻮز زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدم را ﻧﺪﯾﺪهام وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮﯾﺶ و اﯾﻦ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﻧـﺪوه ﻣـﺮا ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﮐﺮدی.
ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑĤزادی ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺴﯽ ﺣـﺮف ﻣﯿـﺰدم
ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه از دﻫﺎﻧﻢ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻣﺤﺮم ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و از
ﺣﺮف زدن ﺑﯿﻢ ﻧﺪارم .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از دوﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ و ﺗﻮ اﯾﻦ دوﺳـﺘﯽ ﺳـﺎده و ﺑـﺪون ﻫﺰﯾﻨـﻪ را از ﻣـﻦ
ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از دﯾﺪار ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﻣﻦ دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮﻫﺎ ﻧﻬﺎدم و ﻣﻘﺎﺑﻞ وی رﮐﻮع ﮐﺮدم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه دوﺳﺘﺎن دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻫـﺴﺘﻢ و
ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم .ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘـﻮ
ﺑﺮای زر و ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﻣﺎدی ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﯽ
ﻃﻤﻊ ﻣﺎدی ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺼﺮ را ﺑـﺮ
ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن دارای ﻗﺪرت
ﻫﺴﺘﯽ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن را ﺑﺮﮔﺮدان و ﺗﻮ اﮔﺮ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘـﻮﻓﯽ را
از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺠﯿﻊ ﻣﺎ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪای آﺗﻮن را ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺘﺴﺎوی ﺷـﻮﻧﺪ و
ﺟﻨﮓ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ اﮔﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ زﯾﺮا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺪای آﺗﻮن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﻓﺎﯾـﺪه
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﺗﻮن ﻣﯿﺰد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮد و آب را ﺑﻪ ﺗﻼﻃـﻢ در ﻣﯿـĤورد
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻪ از آﺗﻮن ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از زﻧﺪﮔﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺣﺎل راﺿﯽ
ﻧﺒﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ و ﺣﺴﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﻣﯿﺨﻮرد ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه او ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻃﻮری ﻣﺼﺮ را ﻓﻘﯿﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در
ﻫﯿﭻ دوره ﻧﻈﯿﺮش دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﻢ ﻃﻮری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺷـﻮد و ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻏﻨﯿﺎء را ﻃﻮری ﻣﯿﻔﺸﺎرم ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻓﺸﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﮐـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻓﺮﺑـﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ
ﺧﻮدداری ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

۴۳۳

۱۲۸

در ﻋﻮض ﻃﻮری زراﻋﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻓﻘﺮا راﺋﺞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﭙﺎی اﻏﻨﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺑﺮﮔﺮدد و در ﮐﺸﻮر ﻓﺘﻨﻪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر آﺗﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯽ و ﯾﮑﻤﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺸﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮑﻤﺮد ﻗﻮی ﭘﯽ ﺑﺒﺮد
و ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﮑﻤﺮﻓﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑـﺮده و ﭘـﺲ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ از ﺣﺮﻓﻬﺎی آﺧﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﺮور ﭘﯿﺮوزی و ﻗﺪرت او را ﻃﻮری ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﺮده ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﯾﮕﺎﻧـﻪ
دوﺳﺖ دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎو دﺷﻨﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﮐﺪورت از وی ﺟﺪا ﺷﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰد ﻓﺮزﻧﺪان و زن ﺧﻮد رﻓﺖ و اﻃﻔﺎﻟﺶ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﮔﻔﺖ :ای
زوﺟﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدم ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﻣﺎه ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺮا روﺷﻦ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎری
ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮی زﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻟﯿﺎﻗﺖ را دارم و ﺗـﻮ ﮐﻨـﺎر ﻣـﻦ روی
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻗﺪر اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺪان زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺑـﺴﯿﺎر رﯾﺨـﺘﻢ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺎد را وﯾﺮان ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ.
ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و دﺳﺖ روی ﺑﺎزوی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻟﯿﺎﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش از ﻣﺮا ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهای
و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻏﯿﺎب ﺗﻮ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﮐﺴﻞ ﺑﻮدم ﺳﻨﮕﻬﺎی اﯾـﻦ ﮐﻮﺷـﮏ را ﺧـﻮد
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدم و اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺣـﺮف ﺧﯿﻠـﯽ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ او را از ﺑﺎغ ﻋﺒﻮر داد.
وﻗﺘﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺎخ زرﯾﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن او را ﺑﻄﺮف ﮐﻮﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺒﺮد ﻃﻮری ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬـﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﺧﺪﻣﻪ اﺻﻄﺒﻞ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﻮﺷﮏ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﻮﺟـﻮد
آﻣﺪه ﺧﻮن ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﮏ ﻣﺰﺑﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ آن زن ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺪری ﺧـﻮدداری
ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐـﻪ آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺰور ﻣـﺮا در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ؟ و آﯾﺎ ﺑﯿﺎد ﻣﯿĤوری ﮐﻪ اﺧﻄﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ و ﻣﻦ ﺑﻮﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻤﻦ داده ﺷـﺪ و
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻨﮕﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﯾﮑﯽ از رواﺑﻂ ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﮑﻤﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﯿﺎد ﻣﻦ ﻣﯿĤورد و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت را ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﺑﺎ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑـﻮی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ او ﺑﺪاﻧﺪ زوﺟﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ و ﺳﺮدار ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿـﺮد و ﺣﺘـﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮدم.
ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ ﺑﻤﻦ داده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ را ﯾﮏ ذﻏﺎل ﻓﺮوش ﺑﻤـﻦ داد و
اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ ﺧﺮﻣﺎﺋﯽ را ﯾﮏ ﺳﺒﺰی ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻤﻦ اﻫﺪاء ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ ﻫـﺮ روز
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺘـﻮ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﯿـﺪﻫﻢ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ از داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ در آﻏﻮش ﯾﮑﯽ از ﻋﺸﺎق ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮد ﺟـﺎ ﻣﯿﮕـﺮﻓﺘﻢ
ﻧﺸﺎط و ﻟﺬﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮی از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
از ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺼﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻏﺬﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﻧﻈـﺮ
ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺴﺎب ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻏﯿﺎب ﺗﻮ در ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ
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ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﻧﯿﺰ از روی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣـﻦ ﻃـﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ آﻧﻘﺪر ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺷـﺎﯾﺪ
ﻫﻨﻮز داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن اﻧﺪاﺧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﻬﺎی او
ﮐﯿﻨﻪای ﻣﺨﻮفﺗﺮ از ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آن زن راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن را
ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺎﻣﻪ را ﭼﺎک زد و ﺳﯿﻨﻪاش را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺰن ...ﺑﺰن ...و ﮐﺎرد ﺧﻮد را در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮو ﮐﻦ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ آرزوی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺪﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮی زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻢ اﻟﻬﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦﻣـﺖ و ﮐـﺴﯿﮑﻪ ﯾـﮏ دﺧﺘـﺮ
ﻓﺮﻋﻮن و ﯾﮏ ﺧﺪا را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف آرام ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ راﺳـﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ و ﺳـﻠﻄﻨﺖ او واﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻮﺟـﻮد وی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪو اﮔﺮ آن زن را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻃﻮری از ﺷﻮﻫﺮش ﮐﻪ ﺑﺰور او را زن ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﮐـﻪ در
ﺟﻬﺎن ﯾﮏ زن از ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺒﺎری آن ﻃﻮر اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ آن ﻋﻤﺎرت را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺳـﻨﮕﻬﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻋﻤﺎرت را وﯾﺮان ﻣﯿﮑﺮد و ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿـﺪاد
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ آن ﮐﻮﺷﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ زد و اﯾﻨﻄﻮر آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪاش آن ﮐﻮﺷﮏ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﻤـﺴﺨﺮ
ﻣﺮدم را ﮐﻪ در ﻗﻔﺎی او ﺑﻮی ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﺠﺎن ﺧﺮﯾﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﮑﻠﯽ روش ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد و ﮐـﺲ
ﻧﺪﯾﺪ و ﻧﺸﻨﯿﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺎج ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم در ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗـﻊ ﮐـﻪ ﮐﺎﻫﻨـﺎن
روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﺪن او ﻣﯿﻤﺎﻟﻨﺪ و ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ وی در ﺑﺎﻃﻦ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻫﻤـﻪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آن
ﻣﻌﺒﺪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ در ﺑﺎﻃﻦ او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﻈﺎﻣﯽ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وﻟـﯽ در ﻋـﻮض ﺳـﻨﮕﻬﺎی ﮐﻮﺷـﮏ
ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻤﻪ ﺳﻮءﻇﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳـﺮ او را ﻣـﺴﺨﺮه
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﮕﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ وی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﺒﻞ ﮐﺜﯿﻒ را ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﺟﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻇﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻋﺪل را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺼﺎف را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ وﺳـﻂ اﻧﮕـﺸﺖﻫـﺎی او ﺳـﺮﮔﯿﻦ
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮد و از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻻﯾﻖ ﻧﺸﺎن داد و ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از
ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ زﺑﺎن ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ او ﮔﺸﻮد و وﯾﺮا ﺟﺰو ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ داﻧﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از او ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﻔﮑﺮ آن ﻧﯿﻔﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺗﺠﻤـﻞ ﭘﺮﺳـﺘﯽ را ﺑـﯿﻦ درﺑﺎرﯾﻬـﺎ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی دوﻟﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎد درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﺧﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﮐﺎخ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻓﺮاوان ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﺮ روز ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
او داﻧﺴﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻦ درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﺤﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود .زﯾﺮا اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آﻧﻬﺎ ﺣﺪودی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ دﯾﮕـﺮ دزدی ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و رﺷـﻮه
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻣﺼﺮ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﻀﺎت را از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻪ از ﺣﻘـﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از
ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت و ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﻮرمﻫﺐ رﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯿﮑـﺮد و
آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ وﺻﻮل ﮐﻨﺪ از ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ رﺳﻢ را ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻫﻢ از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮدم را در ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
درﺑﺎره ﻗﻀﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ و ﻗﻀﺎت ﺣﻖ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد زر و ﺳﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﻤﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺖ از ﺗﺠﻤﻞ ﺑـﺮ ﻧـﺪارد ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ ﺗﺠﻤـﻞ
ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .و ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﺼﺮ ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﺮد و در ﻋﻘﺐ او ﮔﻮشﻫﺎ و
ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاران ﻃﻤﺎع ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﻀﺎت ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨـﯽ اﯾـﻦ اﺷـﺨﺎص را
ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ در وﻻﯾﺎت ﮔﺮدش ﻣﯽﻧﻤـﻮد ﺑﻤـﺮدم آزادی داد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻗﻀﺎت و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ دارد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﻮد او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ زارع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و ﺑﺎو ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮد از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﻤﯿﺮﻓـﺖ
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﺎﯾﺖ زارع ﻣﺰﺑﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد.
اﺛﺮ روش ﻫﻮرمﻫﺐ در ﯾﮏ روز و دو روز آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪ وﻟﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ روش در ﻣﺼﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻀﺮر ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺨﺼﻮص زارﻋﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﻀﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه اﺣﮑـﺎم ﻧـﺎﺣﻖ
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﻀﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﻤﻊ ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﻃﺮف از ﺛﺮوت درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ و اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎء و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣـﻮرد
ﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ و دﺳﺘﺮﻧﺠﺸﺎن ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﻋﺎﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و دارای ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮ داﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ از ده ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﭘﻨﺞ ﮐـﺸﺘﯽ ﻏـﺮق
ﻣﯿﺸﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮدی ﻓﺮاوان ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﺑﻘﺪری ﻫﻮرمﻫﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻇﻠﻢ و آﺑﺎدی ﻣﺼﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺖﻧﺖﺳﻮت او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧـﺪا ﭘﺮﺳـﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺑـﺮای وی ﮔـﺎو
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪای ﻫﺖﻧﺖﺳﻮت و ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮑﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﺮاف ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻓﺰود و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣـﺰاﺣﻢ وی ﮔـﺮدد زﯾـﺮا وی ﮐـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ را وارث ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺰاﺣﻢ وی ﻧﻤﯿﮕﺮدﯾـﺪ و
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت او را اذﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮا زﯾﺎد ﺑﮑﺎخ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ اﺷﺮاف دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﻮن دارای ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت
ﻣﺰاﺣﻤﺖ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴۳۶

۱۳۱

ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﺎخ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺎﺧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺮت دﯾﺪم آراﺳﺘﻪ در اﻃﺎقﻫﺎی ﮐﺎخ درون ﻟﻮﻟﻪ آب ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و در ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﮐـﺎخ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎزل ﮐﺮت ﻫﻤﻮاره آب ﺟﺎری ﻋﺒﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد .و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮑﺎخ او ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ وی در ﻇﺮوف ﻃـﻼ ﻏـﺬا
ﻣﯿﺨﻮرد و ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻃﻌﺎم رﻗﺎﺻﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺎدات دروه ﻏﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻃﻌﺎم ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﮔﻠﻮ ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﺮد و ﮔﺎﻫﯽ اﻧﮕﺸﺖ
را وارد ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺪاد اﺷﺮاف در ﺿﯿﺎﻓﺖ وی ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .زﯾـﺮا ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﺑﺎﺷﺮاف ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﻫﺪاء و در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺪاد و اﺷﺮاف ﺑﺨﺎﻧﻪاش ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ وی ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻏﻼم در ﻣﯿĤورد
و ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻏﻼم ﻣﺤﯿﻞ و دزد را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد از اﻣﻮال ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﺪزدد اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﺮد و ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻮاﺑﻖ
زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﯿﺎد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿĤورد .زﯾﺮا ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻘﺪری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺻﻒ ﺳﻮاﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﺑـﯿﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺛﺮوت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺣﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد و روز ﺑﺮوز ﺛﺮوت وی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺒﺎﺑـﺪ
وﻟﻮ ﺧﻮد او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﺶ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﮐﻪ ﻣﻦ دارم از ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز در ﻃـﺒﺲ ﮐـﺴﯽ
ﻏﻨﯽﺗﺮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭼﯿﺰی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ.
وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .زﯾـﺮا ﺗـﻮ
ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﺪار ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﯽ و اﮔﺮ داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﻨﻤـﻮدی و در راه ﺧـﺪای آﺗـﻮن ﻧﻤـﯽﺑﺨـﺸﯿﺪی اﻣـﺮوز
ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮدی ﻟﯿﮑﻦ از ﻓﻘﺪان ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻫـﺮ
ﻗﺪر زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزان ﭼﻨﺪ ﻣﺠـﺴﻤﻪ از او
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮدی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﺮد و ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ وی ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﻟﻮح روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ دﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮑﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﻣﻘﺼﻮد ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روی ﻟﻮح ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﺮ ﮐﺲ آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮدی اﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺧﻮد ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫـﺎ را
ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ و ﭼﻮن ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺨﺪای آﻣﻮن داده ﺑﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺧـﺪای
آﻣﻮن ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان روی دﯾﻮارﻫﺎی آراﻣﮕﺎه او ﺗﺼﺎوﯾﺮی از وی
ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺟﻮان و دو ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ و وﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑﮑﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺑـﺮای ﺧـﺪاﯾﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﻣﯿﮑﺮد.
زﯾﺮا ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ در دوره زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺪاﯾﺎن را ﻫـﻢ ﺑﻔﺮﯾﺒـﺪ و در
دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺷﮑﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎب اﻣﻮات ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ از آن ﻧﺪﯾـﺪم) .ﮐﺘـﺎب اﻣـﻮات
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ از
ﺣﻔﺎریﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮزهﻫﺎی ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺼﺮ روی دوازده ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻃﻮﻣﺎر از ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﺮازوی اوزﯾﺮﯾﺲ را در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻔﻊ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﮑﺎن داد و ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺑﻮزﯾﻨـﻪ را
ﻓﺮﯾﻔﺖ.

۴۳۷

۱۳۲

ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯽورزﯾﺪم ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺪ ﻧﻮرزﯾﺪهام.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺧﻮدﺧﻮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﻐﺮور ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ درﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾـﻢ ﮐـﻪ او را از اﺷـﺘﺒﺎه
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺪارد دل ﺧﻮش ﺷﻮد.
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻘﺪری ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻋﻤـﺮ ﺑـﺎ
ﻣﻮﻫﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را راﺿﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺲ ﻏﺮور آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺮوز ﺑـﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﺴﺮ
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺟﻤﺠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮدم و ﭼﻮن ﯾﮏ ﻋﺪه
از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﺷﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ از راﻫﻬﺎی دور ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺮا راﺿﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از وﺿﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫـﺴﺘﻢ و ﺑـﻪ ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻞﭘﺮﺳﺘﯽ و ﭘﺮﺧﻮری ﺗﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﺮت ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاط در اﮐﻞ و ﺷﺮب و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﺮت ﻣﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد آزادی ﻧﺎﻣﺤـﺪود ﻣﯿﺪﻫـﺪ و
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ و از ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﭼﻮن
از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﻣﺰاﺣﻢ زن و دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺰور آﻧﻬﺎ را از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺰور ﺑﺎ زن ﯾﺎ دﺧﺘـﺮش ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﮐـﺮده ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﻣﯿﮕﻔـﺖ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻦ ﺑﺎ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣـﻦ در ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﻓﺮاد ﻓﺮاوان دارم.
ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯿﺪاد ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺮت او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﻬﺎ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺸﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔـﺘﻢ
از ﻫﻮرمﻫﺐ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ وی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭻ زن را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ روزی در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ در ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﻓﺠﺎﯾﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﻣﻀﺮوب و ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻨﯽ از ﺗﻤﺎم ﺳﻮداﮔﺮان ﻃﺒﺲ ﺑﺎج ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫـﺮ ﺑﺎزرﮔـﺎن و ﺳـﻮداﮔﺮ ﮐـﻪ از دادن ﺑـﺎج
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻮی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﮐﺎﻧﺶ را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺘﺎراج ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺠﺎن ﻫـﻢ وﻃﻨـﺎن ﺧـﻮد
ﺑﯿﻔﺘﺪ از ﻃﺎﻋﻮن ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدد وﻟﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎ را ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﺰد ﻓﻘﺮا ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﮕﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دارم و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻫـﻮرمﻫـﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.

۴۳۸

۱۳۳

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد
وﻗﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﺮا رﺳﯿﺪ آﺑﻬﺎی ﻧﯿﻞ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮواز در آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﮑﺮوز ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم و آن روز وﻗﺘﯽ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و در ﺻـﻮرت او ﭼـﯿﻦﻫـﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و در ﮔﺮدن ﻋﻀﻼت ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺪری ﭘﺸﺖ آن ﻣﺮد زﯾﺮ ﮔﺮدن ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺘﻮ اﺧﻄﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻧﺰن وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺮای اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﻗﺎﺋـﻞ
ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺮﺑﺎزی در ﻣﺼﺮ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺸﻮد ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ دارم ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﻣﺼﺮ ﻓﺮاوان ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳـﺮﺑﺎزان ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺮزگ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ده ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ
ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی رﺟﺤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﺗﻤـﺎم ﻣﻌﺎﺑـﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻦﭘﺮور و ﺗﻨﺒﻞ و ﭘﺮﺧﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و او را ﻏﻼم ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎز ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ
ﻫﺮ زارع ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ و در آن ﺑﺬر ﻣﯿﮑﺎرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ آن زﻣﯿﻦ ﮔﺮدد وﻟﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣـﺼﺮ ﺗﻌﻠـﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺰور ﺑـﺎ زﻧـﺎن و
دﺧﺘﺮان ﻣﺮدم ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺼﺮ را ﻣﯿﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم وﻟﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﺗﻮ را از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ.
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آﻣﯽ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﯽ ﻣﺮد اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﻠﺐ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
اﮔﺮ ﺗﻮ زﺑﺎن ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤـﺮ در اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑĤﺳﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯽ وﻟﯽ ﺗـﻮ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﯽ
آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻦ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯽ و ﻣﻦ ﻫـﻢ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﺑـﯿﺶ از اﯾـﻦ
ﻣﺬﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را از ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻼق را ﺑﺴﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد زد و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...اﻣـﺮوز
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺮم زﻣﯿﻦ ﺷﺪهای ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺎغ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﺷﺪهای ﮐـﻪ
روی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﺷﺪهای ﮐﻪ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺗـﻮ
اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎغ ﻣﻦ روﺋﯿﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺠﺎی ﮔﻞ ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﺧﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤورد و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻀﺮ را از رﯾـﺸﻪ ﺑﯿـﺮون
ﻣﯿĤورم و دور ﻣﯿﺎﻧﺪازم.
اﯾﻨﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪهاﻧﺪ و در ﻓﻀﺎ ﺻﻔﯿﺮ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﻟﮏﻟﮏﻫﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و درﺧﺘﻬـﺎی
اﻗﺎﻗﯿﺎ ﮔﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﯿﭽﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا و ﻣﻘﺘـﻀﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌـﺖ
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ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻧﯿﺮوﺋـﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺴﺐ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭘﺮﺣﺮفﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﺠﻦآﻟﻮدهاﻧﺪ
و در ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺗﺮا از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ در ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻃﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﻋﻘﻞ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ
دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺗﺮا از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻫﺮﮔـﺰ ﺗـﻮ
رﻧﮓ ﻃﺒﺲ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ .زﯾﺮا ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪای ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻠﻔﺰار ﯾﺎ ﻧﯿﺰار ﺧﺸﮏ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ آﻧـﺮا آﺗـﺶ ﻣﯿﺰﻧـﺪ و
وﻗﺘﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻖ ﻋﻠﻔﺰار ﯾﺎ ﻧﯿﺰار ﺧﺸﮏ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐـﻪ ﺑﻌـﻀﯽ از اوﻗـﺎت ﺳـﺨﻦ از ﻧﯿـﺰه
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯿĤورﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺎدوﮔﺮان را ﺑﻪ
ﺳﯿﺦ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ﺗﻮ دﭼﺎر ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ از اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮر
اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎدی ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﯽ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎدی ﻧﺒﻮدم و ﯾﺤﺘﻤﻞ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎدی ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯿĤﻣﺪم ﮐـﻪ ﺧـﻮن ﺧـﺪاﯾﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ و ﺧﻮن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ در ﻋﺮوﻗﻢ ﺟﺎری ﺑﻮد.
ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺷﻨﯿﺪم ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺧﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪ و ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺎق ﭘﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم وﻟﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ دوﺳـﺘﯽ ﻣـﺎﻧﻊ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻮ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺗﻮ ﻻﺷﻪات ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔـﺮدد
وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺗﻮ را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺨﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷـﺪه )ﻣﻘـﺼﻮد درﯾـﺎی ﺳـﺮخ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻄﺮف ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨـﻮز در
ﺳﻮرﯾﻪ از آﺗﺸﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﮕﺮﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺗﻮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮ
از روی اﺧﮕﺮﻫﺎ دور ﺷﻮد و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺗـﻮ
وﻗﺘﯽ ﺑĤﻧﺠﺎ رﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺪارد و ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ
ﺑﺬاﺗﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ و ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮف ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮرش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑĤﻧﺠﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨـﯽ ﻏﯿـﺮ از ﺗﺨﺘـﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﺮخ و ﮐﻼﻏﻬﺎ و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و ﻣﻦ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣـﺼﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔـﺮ
ﺗﻮ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮی ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﻮ ﺑĤن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و دوری از ﻃﺒﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺪان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ از ﺣﯿﺚ وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﻤﯿﮕﺬارم و ﺑﺘﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و در آن
ﺧﺎﻧﻪ روی ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻏﺬای ﻓﺮاوان ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨـﯽ
ﺧﺎرج ﺷﻮی.
ﻣﻦ از ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﻄﺒﺲ ﻋﻼﻗـﻪ داﺷـﺘﻢ و
وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آب ﻧﯿﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑـﻮی ﻃـﺒﺲ را اﺳﺘـﺸﻤﺎم
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ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﺤﺰون ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺎن زﯾﺎد ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ و از ﻣـﻦ
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﻗﺎت و از آﻧﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارم ﻗﺪری در ﻃﺒﺲ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮی ﺷﮑﻮﻓﻪﻫـﺎی
درﺧﺖ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ و راﯾﺤﻪ ﺑﺨﻮر ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ را در ﺣﯿﺎط ﻣﻌﺎﺑﺪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ و در آﻏﺎز ﺷﺐ از ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ در
آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮕﺬرم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺷﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮداﻧﯿﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ از ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺷﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﻟﺬت دارد و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ ﺑﻘـﺪر ﻣـﻦ از ﮔـﺮدش در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ در ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و آﻏﺎز ﺷﺐ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺤﺰون ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯿĤوردم و از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻃـﺒﺲ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون ﺗﻀﺮع و اﻇﻬﺎر ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ وزن ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨـﺪ
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را از ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﻗﺪرت ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﺑﯿـﺎورد و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
ﻓﺮﻋﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﺎر و ﻫﻢ از اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻔـﺮت دارم و ﻟـﺬا ﺣﮑـﻢ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﺗﻮ را از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣـﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨـﺪ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﻮ ﻫـﻢ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮﮔﺮدد زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ او ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺠﺎورت ﺗﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﻓﮑـﺎر
ﺗﻮ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﻓﮑﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن زودﺗﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ از ﻃﺒﻘـﺎت ﮐـﻢ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻏﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب را ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ داﺋﻢاﻟﺨﻤﺮ ﮐـﻪ ﻋﮑـﺲ
ﺧﺪاﯾﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺠﺮم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
اﯾﻨﮏ ﺑﯿﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از آن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻨﯿﺪم ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ
دﭼﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺑﺪی ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮرمﻫﺐ رﮐﻮع ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم .ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧـﺸﺎن ﺑﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا در ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﮐﻪ ﭘﺮدهﻫﺎی آﻧﺮا آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در راه ﻣﺸﺮق ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﻣﺪت ﺑﯿـﺴﺖ روز
از ﺟﺎدهای ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪری رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺳـﻔﺎﯾﻦ ﺑﻄـﺮف ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن
ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻨﺪر ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا از ﺑﻨﺪر دور ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪای
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﻗﺮﯾﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ زارﻋﯿﻦ از آن ﻗﺮﯾﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ و در وﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ دورهای دﯾﮕﺮ از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﺣﯿﺚ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﺒﻮدم و ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻏﺬﯾﻪ و اﺷﺮﺑﻪ و ﭘﻮﺷﺎک و وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺐ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادم.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﺮا اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دادم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب اﮔـﺮ
ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ زﯾﺮا ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ دﯾـﺪﮔﺎن ﻣـﻦ ﺣﺮﮐـﺖ ﻗﻠـﻢ را روی ﭘـﺎﭘﯿﺮوس
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.

۴۴۱

۱۳٦

ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﺻﺪد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﯿĤﻣﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑـﺎﯾﻦ ﻃـﺮف ﺑـﺎر زﻧـﺪﮔﯽ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎت را از روزی ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﺷـﻨﺎﺧﺘﻢ ﺗـﺎ
اﻣﺮوز ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورم و ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم.
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از زﯾﺴﺘﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد.
در ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﺑﺮﺳﻢ و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪهام ﺣﯿﺮاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ آرزوﺋﯽ ﺑـﻮد
ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻢ و ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی رﺳﯿﺪن آرزوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ روز ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯽدوزم .ﮔﺎﻫﯽ ﻋﮑﺲ ﮐﻮهﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺳﺮخ رﻧﮓ اﺳﺖ در درﯾﺎ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و آﻧﺮا ﺳﺮخ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﮔـﺎﻫﯽ
ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯿﺰد و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﻣﯿﮕﺮدد و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ درﯾﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
در روزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ رﻧﮓ درﯾﺎ از ﺳﻨﮕﻬﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه درﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام زﯾـﺮا درﯾـﺎ
ﺑﻘﺪری ﺑﺰرگ و وﺣﺸﺖآور ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ.
آن ﻗﺪر ﻣﻦ روی زﻣﯿﻦ ﺻﺤﺮا ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻋﻘﺮبﻫﺎ و ﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﻧﻤـﯽﺗﺮﺳـﻨﺪ وﻟـﯽ ﻣﯿـﻞ
ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارم زﯾﺮا آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ دوﺳﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺶ ﺧﻮد را در ﺑﺪن ﻣﺎ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا از ﻃﺒﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺒﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ درﯾـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ
ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺎروان آﻣﺪ و ﺑﻤﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ دﺳﺘﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎد و رﮐﻮع ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻻﻏﺮ ﺷـﺪه و ﺷـﮑﻤﻢ ﻓـﺮو رﻓﺘـﻪ
ﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﻤﺪت ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ اﻏﺬﯾﻪ ﻟﺬﯾﺬ ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻻﻏﺮ ﺷﺪهای.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﺑﻬﯽ و ﻻﻏﺮی ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش و ﺟﻠﻮی زﺑﺎن ﺧـﻮد را ﻧﮕﺎﻫـﺪار ﻣـﻦ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺣﺮف در آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳـﺮ را ﺑـﺪﯾﻮار ﺑﮑﻮﺑـﺪ
ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد وﻟﯽ ﺑﺎز ﺳﺮ را ﺑﺪﯾﻮار ﻣﯿﮑﻮﺑﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪای از ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﻮی زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺿﻈﺮاﺑﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻀﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدی ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪی و ﺑﺎﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮود و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻊ
از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗـﻮ را
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻠﻮت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوران ﭘﯿﺮی ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬراﻧﯽ.
ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻃﺒﺲ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام زﯾﺮا داﺋﻢ اﺛﺎی آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را از ﻣـﻦ ﺑﻌﺎرﯾـﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧـﺪ وﻟـﯽ ﭘـﺲ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯿﮑﻨﻢ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﻢ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ دزد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺼﻮر
ﮐﺮدی ﮐﻪ دﯾﮓ و ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ روزی دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺎرو ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ را در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در آن ﺟﺎ ﺳﺒﺰی ﺑﮑﺎرﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺳﺒﺰی اراﺿﯽ
ﻧﺎﻣﺤﺪود دارﯾﻢ و ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺳﺒﺰی و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺮﻓﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺗﻨﺒـﻞ و
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ﺑﯿﮑﺎر را ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺳﺒﺰی ﺑﮑﺎرﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ در ﺻﺤﺮا ﺷﮑﺎر و در درﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی آب ﺷﻮر درﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﺴﺎزم و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ در ﻫﻤـﯿﻦ ﺟـﺎ آرام
ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳـﺖ و ﻣﯿـﻞ
ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻢ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دﻓﻦ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ ﻋﻬﺪهدار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ در آﺧـﺮﯾﻦ
ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮ ﺧﻮد آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯿﮑﺮد و ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷـﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺣﯿﺚ وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺼﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻮﺗﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ
ﻣﻦ دﭼﺎر ﺧﯿﺎﻻت ﺷﻮم ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و آن را ﺑﯿﻔﺎﯾـﺪهﺗـﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻃﺒﺦ ﻣﯽﮐﺮد و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺮﺑﺎزان را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺷـﺨﻢ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و ﺑـﺬر ﺑﮑﺎرﻧـﺪ و
آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺼﺤﺮا ﺑﺮوﻧﺪ و ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از درﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺧﻮرده و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺸﻢ در آﻣﺪﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺟـﺮات
ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺰﺗﺮ از ﺷﺎخ ﮔﺎو ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﯿĤزرد و ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺰاﮐﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﯽ ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ.
وﻟﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻫـﺴﺖ ﺑـﻪ
ﺷﻮق آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺎر ﺻﺤﺮا و ﺻﯿﺪ درﯾﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺗﺎزه اﻏﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاوان ﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﮐﺮد و ﻣﻮﺗﯽ ﻃﺮز ﻃﺒﺦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ را
ﺑĤﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﺎروان ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺒﺲ ﺑﮑﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿĤﻣﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻻغ اﺷﯿﺎء و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و زر و
ﺳﯿﻢ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻤﺎم وﻗﺎﯾﻊ ﻃﺒﺲ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ ﻣـﻦ از وﻗـﺎﯾﻊ ﻃـﺒﺲ
ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﺒﻮدم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد.
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻮری ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ در آن ﺟﺎ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از وﺿﻊ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣـﺮگ ﻣـﻦ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻧﺪوﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ داده ﺑﻮدم ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ و از راه ﭘﺮورش دام دارای ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام ﭼﻮن ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻂ را درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣـﻮﺗﯽ ﺑﻤـﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ روی زاﻧﻮی ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم.
روح ﻣﻦ از آن ﭼﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺑﺪی دارد.
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا ﺧﻮد را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﭘﯿﺮوس و ﻗﻠﻢ وﺟﻮد دارد ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دوره ﮐـﻮدﮐﯽ ﺧـﻮد را
ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورم و در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﺮﺗﺒﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﯿﻨﺎ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬرم و وﺟﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺮﯾﺖ را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻃـﺮاف ﻣـﻦ
ﻣﯿﮕﺮدد ﺣﺲ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ و ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﮕﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﻦ ﭼﯿﺰی روی دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
وﻟﯽ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺰده ﺟﺰوه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺤﮑﻢ از اﻟﯿﺎف ﻧﺨﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻦ ﻫﺮ ﺟﺰوه را در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﻧﻬﺎد و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺟﺰوه را در ﯾﮏ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻧﻘﺮه ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و آن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ از ﭼﻮب ﻣﺤﮑﻢ درﺧﺖ
ﺳﺪر ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آورده ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﮕﺬارم و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ را در ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻣﻮﺗﯽ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ
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ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺻﻨﺪوق را در ﻗﺒﺮم ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ و وی ﻣﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺻﻨﺪوق را در ﻗﺒـﺮ ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﻧﻬﺎد.
ﻣﻦ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻢ در ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدم و در ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ
زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﺧﻨﺪهﻫﺎ و ﮔﺮﯾﻪﻫﺎ و در ﺧﻮﺷﯿﻬﺎ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﻬﺎ و در ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯿﻬﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻬﺎ و در ﻧﯿﮏ ﻓﻄﺮﺗﯽﻫﺎ و
زﺷﺖﺧﻮﺋﯿﻬﺎ و در ﺿﻌﻒ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﯾﻨﺪه زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
آن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا وی ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﯿﺨﻨﺪد و
ﻣﯿﮕﺮﯾﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺴﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺮص دارد و ﻓﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زن را ﻣﯿﺨﻮرد و از ﺑﻮی ﺧﻮش ﻟـﺬت ﻣﯿﺒـﺮد و
ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ او را ﺑﻮﺟﺪ در ﻣﯿĤورد و روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻧﺪوه ﻓﺮو ﻣﯿﺮود و از دوﺳـﺘﺎن ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ و ﺧـﻮد
ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﻃﺎس ﺗﻠﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در آﺧﺮ ﻋﻤـﺮ
در ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﻤﯿﺮد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود زﯾﺮا ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد ﻣﻦ در اﻧـﺴﺎﻧﻬﺎی آﯾﻨـﺪه زﻧـﺪه
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن از ﺻـﻔﺤﻪ آﯾﻨـﺪه
ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤـﻮدﯾﻢ ﺗـﺎ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ اﺻـﻠﯽ ﮐﺘـﺎب
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه و ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎرزش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘـﺎب را از
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ )ﻣﯿﮑﺎواﻟﺘﺎری( ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮی
ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻦﻣﻮت و زوﺟﻪ او ﮐﯿﭙﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻣﺪح ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ را ﻣﻮرد ﻣﺪح ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺎذی ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﯾﺎ اﻣﯿﺪواری ﺑĤﺗﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻘﺪری ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺷﺪهام ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ از ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻣﻮﻫـﻮم و آﯾﻨـﺪه
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﯿﻢ ﻧﺪارم.
ﻣﻦ از اﻣﯿﺪواری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﻓﺮق دارم.
زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز از ﻃﺮف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑـﺮای راﺿـﯽ ﮐـﺮدن ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن و
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ.
ﻣﻦ ﻓﺮاﻋﻨﻪ را ﻫﻢ ﺟﺰو اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤورم زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﺎﻧﺮا ﺟﺰو ﺧـﺪاﯾﺎن ﺑـﺸﻤﺎر آورﻧـﺪ ﺑـﺎز
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ دارﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺎرهای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺮس ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرت
آﻧﻬﺎ را از ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﻠﻖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن
ﻣﺮدم و اﻟﻘﺎی ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﻗﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﻌﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻮﻫﻮم.
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻤﺮدم اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻮادث واﻗﻌﯽ ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺼﻮر ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻤﺮدم ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ در ﻓﻼن ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﻼن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﻼن ﻣﺮد ﻧﺎﭼﯿﺰ در آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻬﻤﯽ
ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺠﺮﺋﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن را راﺿـﯽ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺧﻮاه اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ در آﺗﯿﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺗﻤﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﯾﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺧﻮاه اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺒﻘﻪای ﺧﺎص از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ.
ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﺑﻈﻬﻮر ﻣﯿﺮﺳﺪ.
اﻧﺴﺎن در زﯾﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن اﻣـﺮوزی ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ
وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس و ﻃﺮز آراﯾﺶ ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ و ﮐﻠﻤﺎت او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن ﻫﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ اوﺳﺖ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧـﺴﺎن
دوره ﻣﺎ و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎدر دوره اﻫﺮام ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و او را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳـﺎس ﻓﺮﯾﻔـﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺘﺎج دروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ و ﻓﻄﺮت او اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑـﺪروغ ﺑـﯿﺶ از
راﺳﺖ و ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﯿﺶ از واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺐ دروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽﺑﻨﯿﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﻫـﺮ دوره ﺑـﻪ ﻣﻘﺘـﻀﺎی
زﻣﺎن ﯾﮑﻨﻮع دروغ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و او ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ و اﻣﯿـﺪواری دروغ و
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻣﻮﻫﻮم را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ درﺻﺪد ﺑﺮ آﯾﺪ ﮐﻪ او را از اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد و ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ دروغ اﺳﺖ
و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺘﻮ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در ﻣﯿĤﯾﺪ و آن ﺷﺨﺺ را ﺑﺎﺗﻬﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﺋﻦ
و ﺗﺒﻪﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﺪروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮم و ﺑﺸﺎرتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻃﻮری ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐـﻪ اﻧـﺴﺎن
اﻓﺴﺎﻧﻪ را ﺑﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎل زﺑﺎن ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮدم اﻃﺮاﻓﺶ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وی ﮐﻨﺎر ﮐﻮﭼﻪ روی ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺸﻒ ﮔﻨﺞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺸﺎرت ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ
ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎور ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از دروغ آﻧﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺮی ﻧﻔﺮت دارم و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دروغ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ دروغ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ و ﭼﯿﺰی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮐـﻪ
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ در اﯾﻦ دوره ﭘﯿﺮی ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪهام دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧـﻪ ﻣـﻮرد
ﻟﺰوم.
ﭼﻮن ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﻢ ﻻﺟﺮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ در
ﻣﯿĤورم.
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم ﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ و از
اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﻓﺮق دارم زﯾﺮا ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﯾﻨـﺪﮔﺎن )ﭼـﻮن در ﺟﻬـﺎن
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ دﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ واﻗﻌﯿﺖ را زﯾـﺮ ﭘـﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧـﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺸﻬﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را روی ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ او را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ او آﻓﺮﯾﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯿĤورم ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام در ﺧﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻦ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﻃﻔﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘـﻪام
روی اﻟﻮاح ﺧﺎکرﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻖ ﺧﻂ ﺑﮑﻨﻨﺪ و از روی آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و ﻣـﺮدان ﺑـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕـﺎم
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮخ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺟﻤﻼت ﻣﺮا ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدم و رای ﺻﺎﺋﺐ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎز ﺧـﺮد و
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد زﯾﺮا اﻧﺴﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺐ ﺧﺮدﻣﻨﺪان اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻘﺪری ﺷﺮور و ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﻣﻮذی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﺎح رود ﻧﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی رﺣﯿﻢ و ﮐﻢآزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻠﺐ او ﮐـﻪ ﺳـﺨﺖﺗـﺮ از
ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻏﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی او از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس در رود ﻧﯿﻞ ﺑﯿﻨـﺪاز
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻦ او را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ وﯾﺮا از رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد.
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ او از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧـﻮد را
ﻣﺮﻓﻪ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ دﯾﺪ ﻣﺒﺪل ﺑﻬﻤﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻦ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻻت و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﺪم و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮل و اﻧﻘﻼب اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد
وﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ در او ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﻬﺎن روی ﻧﺪاده وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدن اﺷﺨﺎص و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺮ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﺎم دارم ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺴﺮی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺑـﺮ ﺳـﯿﻨﻪ ﻧـﺼﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺪر ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎخ داﺷﺖ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﻏﻨﯿﺎء و اﺷﺮاف ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺠﻨﮓ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺮاب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ زر ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ ﮐﻨـﺎر رود ﻧﯿـﻞ ﺧـﻮد را
ﺳﯿﺮاب ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ زر در ﺗﺮازو ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ در ﭼﻬﺎرراه ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و زﻧﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺧـﻮد را
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ دﯾﺪم ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻫﻢ روی
داده ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
در دوره ﻣﻦ ﻣﺮدم از وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺮت و ﭘﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن از وﻗﺎﯾﻊ دوره ﻣﻦ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در دوره ﻣﻦ ﻣﺮدم از وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺮت و ﭘﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن از وﻗﺎﯾﻊ دوره ﻣﻦ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺪرز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺮا رﻧﺞ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﺰآب ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از رﻧﺞ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﻧﻘﻄﻪای واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و آﻧﺠﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ وﺟﻮد
دارد و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﺳﻨﮓ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاب در ﮐﺎم ﻣﻦ ﻃﻌﻢ ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ در ﺧـﻮد اﺣـﺴﺎس
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و دﯾﺪن ﮔﻞﻫﺎ در ﺑﺎغ ﺑﻤﻦ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و در ﺷﺒﻬﺎی ﺳـﺮد زﻣـﺴﺘﺎن ﯾـﮏ دﺧﺘـﺮ ﺟـﻮان
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮا ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻀﻮر او در ﺑﺴﺘﺮم ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آواز را ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪام ﭼﻮن ﻧﻪ از آواز آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم ﻧﻪ از ﻧﻐﻤﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺻﺪای ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و
آﻫﻨﮓ آواز ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ زر و ﺳﯿﻢ و ﮔﻮﻫﺮ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﻋﻨﺒﺮ و ﻋﺎج و ﭼﻮب آﺑﻨﻮس در ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮه ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ دارم زﯾﺮا آﻧﭽﻪ داﺷﺘﻢ از ﻣﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺮدی ﮐـﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻫﻨﻮز ﻏﻼﻣﺎﻧﻢ از ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘـﯽ ﻣـﺮا ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ دﺳـﺘﻬﺎ را روی زاﻧـﻮ
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و رﮐﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در آن ﮔﺮدش ﮐﻨﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از راه درﯾﺎ ﺑـﺴﺎﺣﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در آن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮم اﻓﺘﺎده و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم و اراﺿﯽ ﺳـﯿﺎه را زﯾـﺮ ﭘـﺎی
ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ و ﺑﻮی ﺷﺒﻬﺎی ﺑﻬﺎر ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.
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اﻣﺮوز ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدی ﻣﻨﺰوی ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب ﻃﻼﺋﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺎخﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ در ﮐﻮﺷﮑﯽ واﻗﻊ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻢ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﻣﺼﺮ ارزش داﺷﺖ و اﺷﺮاف ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻃـﻮق زرﯾـﻦ از
ﮔﺮدﻧﻢ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ در آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آرزو ﮐﻨﺪ داﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و آن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ آزادی و ﻣﺴﺎوات و دادﮔﺴﺘﺮی.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دور اﻓﺘﺎده ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣـﺼﺮ
ﻣﺮا ﺑﺠﺮم ﺧﻮاﺳﺘﻦ آزادی و ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﺳﮓ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺨﺎک ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﯾﮏ وزغ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﮕﺪ روی ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﻦ از ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن روزی دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ وی ﺑﻤﻦ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠـﺎم
دادم.
وﻟﯽ از ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از ﻧﮋادی ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ و اﯾـﻦ ﻣـﺮد ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮ را از روی اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﺤﻮ ﮐﺮد و ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﺟﺪاد ﺧـﻮد
را ﻧﻮﺷﺖ روزی ﮐﻪ او در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد و ﺷﺶ ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﻢ دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻢ وی در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﻬـﺬا ﮐﺎﺗﺒـﺎن
ﺧﻮد را واداﺷﺖ ﮐﻪ دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐـﺮد ﺳـﯽ و دو ﺳـﺎل از دوره
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ.
ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم و او وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد آﻧﻘﺪر ﻣﻐﺮور و ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻦ در ﺟﺎﺋﯽ ﺛﺒـﺖ
ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﻗﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪم ﺳﯽ و دو ﺳﺎل از ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را از روزی ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮش ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﭘﺮواز ﻣﯿﻨﻤﻮد وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺘﻮارﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد؟
در ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻮر ﺑﻮدم و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﯿﺪﯾﺪم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺪﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ وﺣﺸﺖ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻗﺪر وی را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﻣﺤﻮ آن ﻣﺮد اﻗﺪام ﮐﺮدم و اﻣﺮوز ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﯿﻔـﺮ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرد ﺑﺮﻧﺪه و ﯾﮏ زﺧﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻋﺪهای ﺧـﻮد را
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﺎدهﮔﺴﺎری و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮐﻮﺷﺶ در ﺻﺪد ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎل ﺑﺮ ﻣﯿĤﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺪهای ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻤﺎر ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻨﯿﺪن آواز و ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ادارک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ژﯾﺮ ﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زوﺑﯿﻦ از
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﯿĤﯾﺪ و در ﺑﺪﻧﺶ ﻓﺮو ﻣﯿﺮودد و او را ﺳﻮراخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آن وﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮه ﻧﺪارد و از
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎزﯾﭽﻪ و دروغ و ﺗﺰوﯾﺮ اﺳﺖ آﻧﻮﻗﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎو ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن.
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ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺎت را روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﻘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ ﺑﻮده و ﻣـﻦ ﺣﺘـﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺒﻪﮐﺎرﯾﻬﺎ ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم آن ﺗﺒﻪﮐﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺸﺮوع و ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔـﺎق
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در آﯾﻨﺪه از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ وی از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ درس ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ و ﭘﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﮕﺮان وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻣﯿﺮوﻧﺪ و آب ﻣﻘﺪس آﻣﻮن را روی ﺧﻮد ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﺑـﺸﺮ اﻫـﻞ دروغ و ﻧﯿﺮﻧـﮓ و ﺗﺰوﯾـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آب ﻣﻘﺪس آﻣﻮن ﺧﻮد را ﻣﻄﻬﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻪﮐﺎر را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮐﻨـﺪ ﺑـﺮای
اﯾﻨﮏ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺒـﻪﮐـﺎر
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ از ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮان ﺑﺪروغ ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﻗﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب اوزﯾﺮﯾﺲ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ
و اﻋﻤﺎل ﻣﺰﺑﻮر را در ﺗﺮازوی وی ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارم و ﺗﺮازوی ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﭘﯿﺮوس اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﺮازو اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دﺳـﺖ ﻣـﻦ اﺳـﺖ و اﯾﻨـﮏ
ﻋﻼﺋﻤﯽ را روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻢ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ...ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن ﻗﺪر دروﻏﮕﻮ و ﻣﺤﯿﻞ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎری ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮﯾﺎک درد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ
ﻗﻄﻊ ﻣﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮض را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺒﺮد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﺮا ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﺮا زاﺋـﻞ و
ﻣﺮا ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را آزاد ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﻨﺎﻟﺪ زﯾﺮا ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﻣـﺮد ﻣﻬﺠـﻮر و
ﻣﻄﺮود اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﺎﻟﯿﺪن دارد.
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ در آرزوی ﻫﻮای ﻣﺼﺮ و ﻧﯿﻞ و ﻃﺒﺲ ﻣﯿﻨﺎﻟﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ آب ﺷﻂ ﻧﯿﻞ را ﻧﻮﺷﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آرزوی ﻧﻮﺷﯿﺪن آن آب
را دارد و ﻫﯿﭻ آب دﯾﮕﺮ ﻋﻄﺶ او را رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮده آرزو دارد ﮐﻪ ﻃﺒﺲ را ﺑﺒﯿﻨﺪ زﯾﺮا در ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎخ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺪر آن را ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎز در آرزوی آن
ﮐﻮﭼﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﯾﺤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﭙﺎﻟﻪ ﮔﺎو را در اﺟﺎقﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﯿĤورﻧـﺪ و روی آﻧﻬـﺎ ﻣـﺎﻫﯽ ﺳـﺮخ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﮔﺎم ﺑﺮدارم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻃﻼی ﺷـﺮاب ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﯾـﮏ
ﻟﯿﻮان ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن را ﮐﻪ در ﺑﺮ دارم دور ﺑﯿﻨﺪازم و ﻟﻨﮓ ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪم.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺪای وزش ﺑﺎد را از وﺳﻂ ﻧﯿﺰارﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮم و ﭘﺮواز ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ را روی آب ﻧﯿﻞ ﺑﺒﯿـﻨﻢ
ﻫﻤﻪ داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪم.
ﭼﺮا ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوم و در آن ﺟﺎ
روی ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﻪ ﻃﻼﺋﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻻﻧﻪ ﺑـﺴﺎزم و ﺑـﻮی
ﺑﺨﻮر ﻣﻌﺒﺪ و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎن را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﻢ.

۴۴۹
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ﭼﺮا ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ از ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮم و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮔﺎوﻫـﺎ اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ را در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﻓﺰارﻣﻨﺪان در دﮐﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﺘﻦ و ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﺎن
ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮش ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ.
اوه ...ای آﻓﺘﺎب درﺧﺸﻨﺪه دوره ﺟﻮاﻧﯽ ...ای دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ دوران ﺷﺒﺎب ...ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻧﺎﻧﯽ از ﻣﻐﺰ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺧﻮرم و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن را در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ ﻓﺮو ﺑﺒﺮم وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺎن در دﻫـﺎن ﻣـﻦ ﺗﻠـﺦ
اﺳﺖ و ﻟﺬت ﻧﺎن ﺧﺸﮏ دوره ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺳﺒﻮس ﺑﻮد ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ای ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ...و ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ...ای آﻣﻮن )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در آﺳـﻤﺎن از ﻣـﺸﺮق
ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ از ﻏﺮب ﺑﺴﻮی ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎزﯾـﺎﺑﻢ .ای رﻋـﺸﻪﻫـﺎی دوره
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﻏﻮش ﻣﯿﻨﺎ و ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﺮا ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رﻋﺸﻪﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ را در آﻏﻮش ﻫﯿﭻ
زن در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ای ﻗﻠﻢ ﻧﺌﯿﻦ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ اﯾﻨـﮏ ﮐـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ
دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ دوره ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ،رﻋﺸﻪﻫﺎی ﻟـﺬتﺑﺨـﺶ دوره ﺟـﻮاﻧﯽام را ﺑﻤـﻦ
ﺑﺎزﮔﺮدان ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ زارﻋﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و ﻏﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﭘﺪرم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻦﻣﻮت ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮد و در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮای ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و اﻓﺮاد ﺑـﯽﺑـﻀﺎﻋﺖ را
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮد.
زﻧﯽ ﺑﺎﺳﻢ ﮐﯿﭙﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ زوﺟﻪ وی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در دوره ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻦﻣﻮت و ﮐﯿﭙﺎ ﭼﻮن ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﮐﯿﭙﺎ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﻨﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ رواﯾـﺖ
ﯾﮑﺮوز در ﺧﯿﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ راز وﺣﺸﺖآور ﺷﻨﯿﺪ و از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﺮﯾﺨـﺖ و ﺳـﺎﻟﻬﺎ در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﺴﺮ ﺑـﺮد و
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﺖ.
ﮐﯿﭙﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺣﻮادث ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﺎن ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺮده ﺑﺎو رﺳﯿﺪهام و اﮔﺮ اﺳـﻢ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ را روی
ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻢ.
وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای آﻣﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﺛﺮی زﯾﺎد دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﺷﺪم و ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮازﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﻌﻨﯽ راز ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و زﻧﻬـﺎی
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺮا ﻣﺮدی ﻣﻄﺮود ﮐﺮد و دﭼﺎر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪم.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﯿﭙﺎ ﻧﺎﻣﺎدری ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﻨﺎم ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻦ در دوران ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی زﯾﺎد ﺷﺪم.
اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﻦ ﮐﭙﺮو ﯾﺎ ﮐﻔﺮن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯿﺒﻮد ﺑﺎز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺸﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺮدود و ﻣﻄﺮود ﮔﺮدﯾـﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدی ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد) .در زﺑـﺎن ﻓـﺎرس ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ
ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺎﺻﻮاب را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﯾﻢ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﻢ در ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
اﻧﺴﺎن اﺛﺮ دارد.
ﭘﺎرهای از اﺷﺨﺎص ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﻬﻮر ﻧﺎم ﺧﻮد ﺷﺪهاﯾﻢ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ ﺑـﺮ
ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
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ﻣﻦ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ ﺳﻮم ﻗﺪم ﺑﺠﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﭼﻬﺎرم آﻣﻮنﻫﻮﺗﭗ
و آﻧﮕﺎه اﺧﻨﺎﺗﻮن را روی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد .ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﯾـﮏ اﺳـﻢ ﻣﻠﻌـﻮن اﺳـﺖ ﭼـﻮن
آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ
ﻫﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭼﻘﺪر دﭼﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل زن او ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻧﺎﻣﺶ را ﮐﻨﺎر اﺳﻢ ﻓﺮﻋـﻮن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ آن ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ آن ﭘﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﭘﺴﺮ را ﺧﺘﻨـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ وی را وﻟﯿﻌﻬـﺪ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪ.
آن ﭘﺴﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زارﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻂ
ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻗﺪم ﺑﺠﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺎدریام ﮐﯿﭙﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ ﻣﻦ درون ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج آن را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
رزﯾﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ روی آب ﻧﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﺟﺮﯾﺎن آب آن ﺳﺒﺪ را ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ آورده وﺳﻂ ﻧﯿﺰار ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﭙﺎ ﻗـﺮار
داده ﺑﻮد.
ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﻦ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺻﺪاﺋﯽ از ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدهام وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ روی
ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﻬﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮد و ﮐﻨﺎر اﺟﺎق ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﮔﺮم ﺷﻮم و ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد در دﻫﺎن ﻣﻦ دﻣﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم.
ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪریام ﺳﻦﻣﻮت ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دو ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آرد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﺑﻮی داده ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ﺻﺪای ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﯿﭙﺎ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ آودره و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮی ﭘﺮﺧﺎش ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻔﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ دادﻧﺪ.
ﭘﺪرم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺎدریام را ﺑﻨﺎم ﺑﻮم ﺧﻮاﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺸﺎن داد و وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺳﻦﻣﻮت ﺑﭽﺸﻤﻬﺎ و ﺑﯿﻨﯽ و دﻫـﺎن و
دﺳﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ﺑﺘﺮﺣﻢ در آﻣﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﺑﻌﺪ آن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﯿﭙﺎ زاﺋﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دﻋﻮی را ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻧﺎﻣﺎدریام ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮا در ﮔﺎﻫﻮارهای ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺳﺒﺪی را ﮐﻪ روی آب ﻧﯿﻞ زورق ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻻی ﺳـﻘﻒ
ﮔﺎﻫﻮاره ﻗﺮار داد ﻧﺎﭘﺪریام ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﭘﺪر واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮف ﻣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻦﻣﻮت و ﮐﯿﭙﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﺰو زﻧﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺷﻤﺎر زﻧﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﭘﺪرم ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ﻣﺮا ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد زﯾﺮا از ﮐﺎرد ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯿﺘﺮﺳـﯿﺪ و ﺑـﯿﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ او ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮد زﯾﺮا ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻘﺮاء ﺑﻮد و در آﻣﺪ زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺴﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺧﺘﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺪﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺸﻨﻮم و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪری رﺷﺪ ﮐﺮدم زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷـﺘﻢ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن از دروغ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﻋﻨﻔﻮان ﺷﺒﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﻮﻫﺎی دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮا ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐـﺮدن
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا ﺑﻔﺮزﻧﺪی ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﭼﻮن از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از وﺿﻊ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﭼﻮن دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺨﺪاﯾﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام و ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و از روی ﺑﻌـﻀﯽ
از ﻗﺮاﺋﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺣﺪس زدم ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺪس ﻫﺮ ﻗﺪر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﯾـﮏ ﺣـﺪس
اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج آن را ﺑﺎ رزﯾـﻦ ﻣـﺴﺪد ﮐـﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ روی ﺷﻂ ﻧﯿﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮف ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻠﯽ روان ﺷﺪم.
ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در آن ﻣﻮﻗﻊ دارای ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﮐﺎخﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی ﻓﻘﺮا دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﭼﻨـﺪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﻋﺪهای زﯾﺎد از ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻃﺒﺲ آﻣﺪﻧﺪ و در آن ﺟﺎ ﮐﺎخ ﯾﺎ ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪای از ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻀﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ در ﮐﻠﺒـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻃﺒﺲ رﺳﻮم و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ در آن ﺟﺎ رواج دادﻧﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ اﺛﺮ ﻧﮑـﺮد
وﻟﯽ در ﻋﺪهای ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از رﺳﻮم ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﻧﮕﺎهداری اﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﻨﺪ آﻧﻬـﺎ را
در ﺳﺒﺪی ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و روی ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﻬﺎی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن در ﺳـﻔﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺛﻤـﺮ ﻋـﺸﻖﺑـﺎزیﻫـﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ زوﺟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺣﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮداﮔﺮ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﻢآﻏﻮش ﺷـﺪ و ﻣـﻦ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪم و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮا ﺧﺘﻨﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑĤب ﻧﯿﻞ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﭘﺪرم ﻣﺼﺮی ﺑﻮد راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮم.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻬﺎدم و ﻣﻮی ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﯿﭙﺎ ﻣﻮی ﻣﺰﺑﻮر و اوﻟﯿﻦ ﮐﻔﺶ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮا در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ
ﭼﻮﺑﯽ ﻧﻬﺎد و آﻧﮕﺎه ﺳﺒﺪی را ﮐﻪ روی ﻧﯿﻞ زورق ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻻی اﺟﺎق آوﯾﺨﺖ آن ﺳﺒﺪ ﺑﺮ اﺛـﺮ دود اﺟـﺎق زرد رﻧـﮓ ﺷـﺪ و ﺑﻌـﻀﯽ از
ﺟﮕﻦﻫﺎی آن ﺷﮑﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآوردم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺒﺪ از ﻧﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪام آن را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ اﻟﯿﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﺟﮕﻦﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ دارای ﮔﺮهﻫﺎﺋﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان اﺳﺖ.
ﻣﻦ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﻬﻮل ﺧﻮد ﻏﯿﺮ از آن ﺳﺒﺪ ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر و اﯾﻨﮑﻪ آن ﺳﺒﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﯾـﺎ ﻣـﺎدرم
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺮاﺣﺖ را در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﻮی ﻻﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ دوران ﮐـﻮدﮐﯽ
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ دارای درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐـﻪ در آن دوره ﻫﻤـﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ از اﻣﺮوز ﺗﺠﻠﯽ داﺷﺖ.
از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺪوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در آن ﻋـﺼﺮ
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺷﺎدیﺑﺨﺶ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪرم ﺳﻦﻣﻮت در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﻮار ﻣﻌﺒﺪ و در ﺷﻠﻮغﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل او اﺳﮑﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎی ﻧﯿﻞ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﻗﺮار داﺷـﺖ و ﺳـﻔﺎﯾﻦ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺋﯽ رود ﻧﯿﻞ وارد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ وارد ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﺤﻠﻪ
آﺑﺠﻮ ﯾﺎ ﺷﺮاب ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺮدﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ اﻏﻨﯿﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﻢ
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان وارد اﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﻓﺴﺮان ﺟﺰء و ﺻﺎﺣﺒﺎن زورﻗﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی ﻧﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و
ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺟﺰو ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ.
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ دﯾﻮارﻫﺎﺋﯽ از آب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺪه و ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺤﻠـﻪ ﺟﻠـﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و وﺟﻮه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی آن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ وﺳـﯿﻊ ﻣﺤـﺴﻮب
ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﻏﭽﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﯾﮏ درﯾﻒ از درﺧﺘﻬﺎی اﻗﺎﻗﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را از ﮐﻮﭼﻪ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﺮد.
وﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﻮﺿﯽ ﺑﻮد ﺳﻨﮕﯽ و ﻗﺪری ﺑﺰرگ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮض ﻓﻘﻂ از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ ﭘﺮ از آب ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﭼﻬﺎر اﻃﺎق داﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎدرم ﻏﺬا ﻃﺒﺦ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺎ ﻏﺬای ﺧﻮد را در اﯾﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ از راه اﻃﺎق ﻃﺒﺦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ وارد آن ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻢ از راه اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺪرم ﺑﻮد.
ﻫﻔﺘﻪای دو ﻣﺮﺗﺒﻪ زﻧﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯿĤﻣﺪ و در رﻓﺖ و روب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﯿﭙﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻫﻔﺘـﻪای
ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ زن رﺧﺖﺷﻮی ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و اﻟﺒﺴﻪ ﮐﺜﯿﻒ را ﺑﮑﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﯿﺸﺴﺖ.
در آن ﻣﺤﻞ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺻﺪا و ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دوره ﮐﻮدﮐﯽ و وﺻﻞ ﺑﺴﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد آن ﭘﯽ ﺑﺮدم و
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت ﻃﺒﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺪرم و ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻣﺎ ﻣﻈﻬﺮ رﺳﻮم و ﺷﻌﺎﺋﺮ درﺧﻮر اﺣﺘﺮام ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ و رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺪرم و ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕﺎن او
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت روح ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺗﺠﻤـﻞ دوری
ﻣﯿﺠﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎﺋﺮ ﻗـﺪﯾﻢ
ﺑﻤﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﮐﻪ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﺑĤﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ دوره ﺻﺒﺎوت ﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ.
آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻪای ﺧﺸﻦ داﺷﺖ و ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ از آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﻪ
آن درﺧﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮدم و ﺑﻪ ﺗﻨﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﺪادم؟
آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺖ و ﻣﻦ
ﺑﺎ ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن آن را روی ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و ﺗﻤﺴﺎح ﭼﻮﺑﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﻣﯿĤﻣﺪ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﻮد و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﺣﻠﻖ آﻧﻬﻢ ﺳﺮخ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮد در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻧﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺎن ﻋﺴﻠﯽ
و ﺳﻨﮓﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ و ﻣﻔﺘﻮﻟﻬﺎی ﻣﺴﯿﻦ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﻦ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺮا ﻓﻘﻂ اﻃﻔﺎل ﻧﺠﺒﺎء ﺑﺎزﯾﭽﻪای آن ﭼﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻘﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﺮﯾـﺪ آن
ﺑﺎزﯾﭽﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻧﺮا ﺑﺮای ﭘﺪرم ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎو ﻫﺪﯾﻪ داد زﯾﺮا ﭘﺪرم ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ﯾﮏ دﻣﻞ دردﻧﺎک ﻧﺠﺎر ﻣﺰﺑـﻮر
را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﺪ وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺎدرم ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد دﺳﺘﻢ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺎزار ﻣﯿﺒﺮد .ﮐﯿﭙﺎ در ﺑﺎزار زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد وﻟﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪت ﯾـﮏ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﭘﯿﺎز ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺒﺎزار ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدرم ﻃﻮری ﺑﺎ ﺳﻮداﮔﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ وی زﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪ او ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬـﯽدﺳـﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺮﻏﻮب ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻤﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ ﺑﺸﻮم و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن ﮐﺲ ﺗﻮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎرﭼـﻪﻫـﺎی ﭘـﺸﻤﯽ و رﻧﮕﺎرﻧـﮓ و ﻇﺮﯾـﻒ
ﺳﯿﺪون و ﺑﯿﺒﻠﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ وزن ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺎﻧﻪداری ﺧﺸﻮﻧﺖ
داﺷﺖ ﭘﺮﻫﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮغ و زﯾﻨﺖآﻻت ﻋﺎج را ﻧﻮازش ﻣﯿﮑﺮد.
وﻗﺘﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﺎط ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ ﻣﺎدرم ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎزار دﯾﺪﯾﻢ اﺷﯿﺎء زاﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪرد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮرد و
ﻓﻘﻂ ﻏﺮور ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻮدم در دل ﺣﺮف ﻣﺎدرم را ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
او را در ﺑﻐﻞ ﺑﮕﯿﺮم و آن ﺟﺎﻧﻮر دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮش رﻧﮓ را ﮐﻪ در
ﺑﺎزار دﯾﺪم ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺮی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ و ﮐﻔﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی آن ﭘﻮﻟﮏ ﻃﻼﺋﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺰو اﺷﯿﺎ زاﺋﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺷﯿﺎ ﺑﻮد و آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨـﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮش ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ ﻣﺎدرم ﻧﺎﭼﺎر ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮد و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺖ ﺟﺎﻣـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﯿﺎﻻت ﯾﺎ ﻧﻘﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪاد.
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ آﻫﺴﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮد .ﯾﮑـﯽ از اﻓـﺴﺎﻧﻪﻫـﺎی او داﺳـﺘﺎن
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻮد و در اﻓﺴﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻤﺮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺟﺰﯾـﺮهای اﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ در آن ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣﺎرﻫـﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد و از آن ﺟﺰﯾﺮه ﯾﮏ ﮔﻨﺞ ﺑﺰرگ ب ﺧﻮد آورد.
در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎدرم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن و ﺳﺖ و ﻋﻔﺮﯾﺖﻫﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻣﺎرﮔﯿﺮان و ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺪرم ﮐﻪ آن اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻗﺮﻗﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ روح اﯾﻦ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎ ﻣﻬﻤﻼت و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﮑﻦ و ﻣﺎدرم ﺳﮑﻮت
ﻣﯿﻨﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﭘﺪرم ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻗﺼﻪ را از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪاد و ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐـﻪ ﻣـﺎدرم
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻦ ﻗﺼﻪ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺋﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد.
در ﺷﺒﻬﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎ ﭼﻮن آﺗﺶ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻋﺮﯾﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪی و ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﯿﺸﺪ ﺻﺪای آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎدر
ﻃﻮری ﻣﺮا ﻣﯿﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﮕﺸﻮدم و اﻣﺮوز ﻫﻢ وﻗﺘﯽ آن ﺻﺪا را ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﻢ ﺑﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿĤورم اﺣﺴﺎس آراﻣـﺶ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﯿﭙﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد و آن زن ﻣﻮﻫﻮمﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎﻻن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻟﻨـﮓ
ﮔﻮش ﻣﯿﺪاد و آﻧﻬﺎ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻏﺬاﺋﯽ از او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏ ﻣـﺎدر
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرم از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ اﻃﻔﺎل در ﮐﻮﭼﻪای ﮐﺜﯿﻒ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻮی ﻋﻔﻦ از آن ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﮐﺎﻧﻮن ﻣﮕﺲﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑĤن اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮدم.
وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ از اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻮی ﭼﻮب ﺳﺪر ﯾﺎ رزﯾﻦ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﯽ از ﻧﺠﺒـﺎء
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان از ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮد و ﺳﺮ را ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤورد و ﻣﺎ را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ وی را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﻨﻤﻮدﯾﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب وﻗﺘﯽ زورق زرﯾﻦ آﻣﻮن ﺑﻄﺮف ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﻐﺮب ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﭘﺸﺖ اﻓﻖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪ از ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﮐﻠﺒـﻪﻫـﺎی
ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا دود ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ و ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻦ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻃﻮری ﺑﻪ آن رواﯾﺢ ﻋﺎدت ﮐـﺮدم ﮐـﻪ
در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدم رواﯾﺢ ﻣﺰﺑﻮر را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﺷﺪهام وﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳـﺖ
ﺑﯿﺎد آن رواﯾﺢ ﺣﺴﺮت ﻣﯿﺨﻮرم و آه ﻣﯽﮐﺸﻢ.
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