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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.
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 -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
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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.
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)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.
28

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 ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ )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.
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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؟
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)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.
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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.
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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.
67

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
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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.
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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
80

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.
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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.
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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.
95

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
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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
111

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.
115

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؟
123

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.
127

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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