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ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ و ﺷﺎخ در ﻃﺒﺲ
ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﺸﮑﻞ ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﺑﮕﺮدن ﻣﯿĤوﯾﺨﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﻟﺒـﺎس
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺎخ را ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺎخ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا از
روزی ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﺎخ ﯾﮑﯽ از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﺧﺪا و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ زﯾﻨﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮدﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﺎخ و ﮔﺎﻫﯽ دو ﺷﺎخ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﺎخ ﯾﺎ ﺷﺎخﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻧﺰاع و ﭘﯿﮑﺎر ﺳﻼﺣﯽ ﻣﺨﻮف ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺷﺎخ را ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷـﺎخ ﯾﮑـﯽ از اﺳـﻤﺎء اﻋﻈـﻢ
آﻣﻮن اﺳﺖ) .در ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ دو ﻧﻮع اﺳﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑـﺪان وﺳـﯿﻠﻪ ﺧـﺪا را
ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮی اﺳﻢ ﺧﺎص ﯾﺎ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ آن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﻃﺮف ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ
ﺑﯿﺴﺖ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺑﺪرب دﮐﺎن ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺪﻫﺎی ﭘـﺮ از ﻣﯿـﻮه و ﺳـﺒﺰی و ﻣـﺎﻫﯽ را
واژﮔﻮن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﻣﺎ ﺷﺎخ دارﯾﻢ و ﺷﮑﻢ آﺗﻮن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ...ﻣﺎ ﭘﯿﺮو آﻣﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻣﻮن ﺑﻤﺎ ﺷﺎخ داده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ دﺷﻤﻨﺎن او را ﺑﺪرﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺻـﻠﯿﺐﻫـﺎﺋﯽ از ﻓﻠـﺰ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪ آن ﻣﺜﻞ ﮐﺎرد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺷﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻀﻪ آن ﻣﺜﻞ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺻﻠﯿﺐ و ﺧﻮد دﺷﻨﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪ آن ﺑﻮد و اﯾﻦ دﺷﻨﻪﻫﺎ را زﯾﺮ ﻟﻨﮓ ﯾـﺎ
ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺪاران درﺻﺪد اذﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ دﺷﻨﻪﻫـﺎ را ﺑﯿـﺮون ﻣﯿĤوردﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺪاران
ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ) .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﻨﺠﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ ﺑﺸﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺳـﻢ از ﻣـﺼﺮ و ﮐـﺮت
ﺑﺠﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺬاﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻠﻞ ﺑﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﺧﺘﻼف آﻣﻮن و آﺗﻮن و ﺷﺎخ و ﺻﻠﯿﺐ ﻃﻮری در ﻃﺒﺲ وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ از ﭘﺪر و زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺟـﺪا
ﻣﯽﺷﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪم ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻃﺒﺲ ﺷﻬﺮ آﻣﻮن اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران آﺗﻮن در آن وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﭼﻨﺪ روز اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ در ﻃـﺒﺲ دارای ﻃﺮﻓـﺪاران زﯾـﺎد
ﺑﻮﯾﮋه ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣـﯽﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺬاق اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﺎت
ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮان ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ اﻏﻨﯿـﺎء ﺑﺨـﺪای
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﯿﻦ ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر ﻃﺒﺲ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﯽ و دﺑﺎغﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻼﻣﺎن دارای ﻃﺮﻓـﺪاران ﻣﺘﻌـﺼﺐ
ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪای
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾـﻦ آﻧﻬـﺎ
ﺛﺮوت اﻏﻨﯿﺎء را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻏﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

۲

در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻘﻪ را وﻓﺎدارﺗﺮ از ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻣﻮات )ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﺪﯾﺪم .ﺳـﺎرﻗﯿﻦ
ﻗﺒﻮر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ دارد دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻮر اﻣﻮات را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ روی ﻗﺒﻮر و ﻇﺮوف و اﻟﺒﺴﻪ و زورقﻫﺎی اﻣﻮات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻢ آﻣﻮن را در ﻗﺒﻮر ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ ﯾﻐﻤﺎی اﺷﯿﺎء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻗﺒﻮر ﺑـﻮد و اﺷـﯿﺎء
ﺳﺒﮏ وزن را ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽآوردﻧﺪ و در اﻃﺎقﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ اﺷﯿﺎء ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﻮداﮔﺮان
را ﺑﻪ آن اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺛﻤﻦﺑﺨﺲ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﺪای ﺳـﺎﺑﻖ را ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوز ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ .و آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی وﺿﻊ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدد
و ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .و ﺿﻌﻔﺎء و ﻓﻘﺮا را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓـﺪار ﺧـﺪای ﺳـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺪاران ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺐ ﻓﻘﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎم آﻣﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣـﯽآورد
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺷﺐ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎخ ﯾﺎ ﺻﻠﯿﺐ از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺮوان ﺷﺎخ و ﺻﻠﯿﺐ در ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﺨﻮد آﺑﺠﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﭼﺮاغﻫﺎی را ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ را ﺧـﺎﻣﻮش
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﮔﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﯿﮑﺎر در ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺷﺎخ و ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﻮﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺪار اﺳﺖ ﺷﺎخ را ﺑﻮی ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻـﻠﯿﺐ
دارد ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺮو ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺪهای وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از آﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫـﻢ از آﺗـﻮن .آﻧﻬـﺎ آرزو
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا از دو ﻃﺮف ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺟﺒﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﺎﻣﯿﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎخ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻮاﺧﻮاه ﺻﻠﯿﺐ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای دﮐﻪ ﺧﻮد ﻏﻼﻣﺘﯽ ﻧﻨﻤـﻮد .وی دمﺗﻤـﺴﺎح را ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺎج ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻢ از ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ.
وﻟﯽ ﺷﺎﺧﺪاران ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ او ﭘﺎﺗﻮق ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻗﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ را آﺳﻮده ﻧﻤـﯽﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬـﺎ ﺟﺮﺋـﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روز ﯾﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ وی ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﻗﻮی دارد ﮐـﻪ از ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ وی دﻓـﺎع
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ روی دﯾﻮار ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎخ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮد ﺑﻮد
ﮐﻪ آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺰ ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻗﺒﻞ از آن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ روز دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪای ﺧﻠﻮت ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮ رﻧﺠﺶ ﻧﺪارﯾﻢ و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﺎ
ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﻄﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺻـﻠﯿﺐ ﺣﯿـﺎت را از
۳

ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪای ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻃﺮﻓـﺪاران ﺷـﺎخ ﻗـﺮار ﺧـﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎ از ﻟﻌﻦ آﻣﻮن ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ زﯾﺮا از ﺟﻨﮓ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهاﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن از ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﺮا ﻣـﺎ را
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻣﯿﻞ دارﯾﻢ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺗﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻔﺎل ﻣﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻀﺮوب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ درب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤـﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﭘﺰﺷـﮏ
ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن و ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪای ﻣﻌﺮف ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺷﺎﺧﺪاران و ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن وﻟﻮ ﺑﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﻏﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻮب و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را روی ﭘـﺸﺖ ﺧـﻮد
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدهای وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﻤﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﻮض ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آﺑﺠﻮ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮد آزاد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺳﺎده و ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و روزی ﮐﻪ در
ﻃﺒﺲ ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران آﻣﻮن و آﺗﻮن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻮن اﯾﻦ روز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ( ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨـﺪری ﺑﯿـﺎ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺟﺮح ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﯽ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻪ روی در و دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣـﻦ ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﻣـﺴﺘﻬﺠﻦ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻘﺪری ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد او اﺣﺘﺮام داﺷﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻣﯽ ﻣـﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺪاران ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮑﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻣﯽ دارد ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﺗﻬﻮت ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن از ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﻣﻮﺗﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﯽ ﻃﻔﻞ ﺧﻮن ﻣﯿﺮﯾﺰد و ﯾﮏ دﻧﺪان او را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﯽ ﻃﻔﻞ را ﻣﯽﺷﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮنﻫﺎی ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪاش را ﺑﺰداﯾﺪ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه؟ ﺗﻬـﻮت ﮔﻔـﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮد ﻧﺴﺎج ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺎزی ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ و دﻧﺪاﻧﻢ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻃﺮﻓـﺪار آﺗـﻮن ﻫـﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺘـﮏ
ﺑﺨﻮری.
ﻣﻮﺗﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺎج ﭼﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﻣﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮب ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺑﺰودی ﻓﺮﯾﺎد ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﻧﺴﺎج از ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر و ﭘﺪر اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﻣﻮﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﻫـﻢ ﭼـﻮب
زد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﻣﻦ دﯾﺪم از ﺧﺸﻢ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺶ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎو ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﺧﻮب ﻧﯿـﺴﺖ
زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻏﻀﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺴﺨﻦ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪاد.
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﯽ از ﻏﻀﺐ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﻧﺴﺎج و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﺦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮد و ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺻـﻠﺢ
ﮐﺮد.
از آن ﺑﺒﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺎج ﺑﺎ ﻣﻮﺗﯽ و ﺗﻬﻮت دوﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺎج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻮت ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣـﻀﺮوب
و ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺗﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻮت ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺪاد ﺳﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺎج ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮑﺎخ زرﯾﻦ )ﮐﺎخ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ( آن ﺷـﻬﺮ رﻓـﺘﻢ و اﮔـﺮ ﻓﺮﻋـﻮن
دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوم از ﺑﯿﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﻗﺪم ﺑﻪ آن ﮐﺎخ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ .وﻟﯽ ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐـﻪ ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﯽاﻃﻼع ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ وارد ﮐﺎخ ﺷﻮم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ آﺗﻮن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ.
روزی ﮐﻪ وارد ﮐﺎخ ﮔﺮدﯾﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﯾﮏ ﺑﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﺮﯾﺰد ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺑﯿﻢ ﻣﻬﻮﻧﻔﺮ ﺧﻮد را زﯾﺮ
درﺧﺖﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ را دﯾﺪم.

۴

ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ آﺗﻮن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﻫﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣـﺮد ﻣﺜـﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ او را ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐـﻦ و اﮔـﺮ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داروﻫﺎی ﺧﻮابآور وی را ﺑﺨﻮاﺑﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اواﻣﺮ ﻋﺠﯿﺐ را ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﺮرات ﺣﯿﺮتآور ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﮕـﺮ
دﺳﺖ ﺳﺎرﻗﯿﻦ و ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮاری را ﺑﻪ ﺷﻼق ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ آﻧﻬﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻮس ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﮐـﻨﻢ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوﻧﺪ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘـﯽ از او ﻣـﯽﭘﺮﺳـﻢ ﭼـﺮا
ﻧﻤﯽﮔﺬاری ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.
اﯾﮑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﺨﺴﺖ از ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪم و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدر ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮگ او ﺑﻮدی ﺑﻔﮑـﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻤﯽدﯾﺪم.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺬت ﻗﺪرت را ادراک ﮐﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺮاﺋﺰ ﺑﺸﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه وﺟﻮد دارد آﻧﻬﺎ را آﺳﻮده ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺎهﻃﻠـﺐ ﺑـﺮای ﺗﺤـﺼﯿﻞ
ﻣﻘﺎم و ﻗﺪرت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﺑﻪ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت
ﻣﻤﮑﻦ را از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ دارای ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﺪم ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼﻓـﺎت را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدم و ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻣﻮن و آﺗﻮن ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽاﻓﺰودم و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی واﺟﺐ ﻣﻦ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
آﺗﻮن را دارای ﺷﮑﻞ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺪارد و دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ .ﻣـﻦ از آﻣـﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﮑﺮی ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺠﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
آﻣﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮف در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ درﺻـﺪد ﺑـﺮ آﯾـﻢ ﻓﺮﻋـﻮن را از
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯿﻨﺪازم و دﯾﮕﺮی را ﺑﺠﺎی او ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﻧﻪ واژﮔﻮن ﮐﺮدن ﺗﺨـﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ وی .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ دارد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد .اﯾـﻦ ﻣـﺮد
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺰه اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺼﺮ ﻓﻘـﻂ ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ دارای ﺧـﻮن
ﻓﺮﻋﻮن و از ﻧﮋاد ﺳﻼﻃﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد و ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻧﮋاد ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ در ﻓﮑﺮ آﺗﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫـﺴﺘﻢ
و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن از روی ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﻔﺮﺗﯽﺗـﯽ ﻣﻠﮑـﻪ ﻣـﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷـﻢ و واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮم .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم ﺟﻠﻮس ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را در ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺮان ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ و ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﮔﺮ آن ﻣﺮد اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را در ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﺮت اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﻮد روزی ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺷﺪ
او را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻓﻘﺮا را در ﺑﺮ دارد و ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻗﻮش ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
آﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﯿﺰ و ﮔﻮد اﻓﺘﺎده زﯾﺮا اﺑﺮواﻧﯽ ﭘﻬﻦ و اﻧﺒﻮه داﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳـﺮار
دﯾﮕﺮی را در روح او ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ وی در ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﮐﻨﺪ ﻣﻦ او را از آﺳﻤﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﺨﺎک ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻦ از آﻣﯽ وداع ﮐﺮدم و ﺑﺎز ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت زن ﺟﻮان او ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑـﺮای وی
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺗﻮﮐﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭼﻨﺪ روز آن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ
در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ را از اﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در ﮐﺎخ زرﯾـﻦ
٥

ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ .زﯾﺮا ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ اﮔﺮ در اﻓﻖ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﺎ وی
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﺎردار ﺷﻮد و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺰاﯾﺪ.
ﻣﻦ وارد اﻃﺎق او ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪهام ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺪری زﺑﺎن ﻣﺼﺮی را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪای ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﻢ زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻟﺒﺎس در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ؟
و ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﻓﺮﻋﻮن از ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻨﻤﻮد .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دوﺷﯿﺰه ﻧﺒﺎﺷﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪهام در ﻣﺼﺮ زﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮاب داد ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﭼﻨﺪ زن ﺷﻨﯿﺪم و آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ زن ﻣﺼﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯿـﻞ دارد ﺗﻔـﺮﯾﺢ
ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﻧﺒﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘـﯽ
ﻧﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط زود ﺑﺎﻃﻼع دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﺮ ﺷـﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢ ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از
ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ دارای ﯾﮏ ﻋﺪه ﺧﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ روز و ﺷﺐ اﻃﺮاف وی ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺎﺷـﺮان او را ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ و
ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار او ﺑﮑﺎخ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﺮدﻫﺎ آﻣﯿﺰش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﺬا ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی آﻣﯿﺰش ﮐﻨﯽ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺘﻮم ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮ ﭼﻮن ﺑﯿﻦ ﻣـﻦ و او ﮐـﻮزه ﺷﮑـﺴﺘﻪ
ﺷﺪه دوﺷﯿﺰه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه و ﮐﺴﺎﻟﺖآور اﺳﺖ و او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در اﻓﻖ ﺑﻮدم از زﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ و ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﯽ و
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯽ؟ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻪ وﻟﯽ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺪن ﺧﻮد دارای ﯾﮏ ﺧﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺗﻮ از ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﺮا ﻧﺒﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪﯾﺪن ﺧﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮی و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﺎل را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻘـﺪری
در ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﺎرت داری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد اﯾﻨﮏ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻤﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از آن ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ در اﻃﺎق ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﯾﮏ زن ﺟﻮان وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺮدی را ﻓﺮﯾﻔﺘـﻪ ﺧـﻮد ﮐﻨـﺪ
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﻣﯿﺰان )ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ او را ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﻪ اول ﺑﮕﺮﯾﺰد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﺣـﺘﻢ واﻗﻌـﻪای اﺗﻔـﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن و دوﺷﯿﺰه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎوردهام و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ از اﻃﺎﻗﺶ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و از ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺮار ﮐﺮدم.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻮای ﻃﺒﺲ ﮔﺮم ﺷﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻬﺮ اﻓـﻖ
ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﺳﺮدرد او ﺷﺪت ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوای ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﭘﯿﻐﺎم داده ﮐﻪ ﺳﺮدردش ﺷﺪت ﻧﻤﻮده و ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن دروﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﺪروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﺎزم اﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮم.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﻏﻠﻪ را در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮدم ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر ﯾﮏ ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﻣﻦ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﻘﺪاری از ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ آﯾﻨـﺪه ،ﻣﻮﺟـﻮدی ﺗﻤـﺎم
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮاء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﮔﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺎز ﺗﻮ دارای ﻣﻘﺪاری ﮔﻨـﺪم ﻫـﺴﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﻮادث وﺧﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺪور ﺳﺒﻮﻫﺎی ﮐﻬﻨـﻪ و ﺧـﺎﻟﯽ را ﺑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ
ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪور ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺻﺪور ﮔﻨﺪم را ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺎز در
ﻣﺼﺮ ﮐﺴﯽ درﺻﺪد ﺻﺪور ﮔﻨﺪم ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد زﯾﺮا در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮ ﮔﻨﺪم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ آن را اﺑﺘﯿﺎع ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺴﻮرﯾﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺻﺪور ﺳﺒﻮی ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده ﻣﺎ را از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗـﻮان اﯾـﻦ
ﻗﺪﻏﻦ را ﺷﮑﺴﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﺒﻮﻫﺎ را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان ﺳﺒﻮی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ ﺣﻤـﻞ
ﮐﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﺒﻮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم از ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧـﻮد
ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺒﺮم زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﮔﺮدم و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮدن ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدی ﺑﺎز ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮی.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺻﺤﺮاﺋﯽ را از ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎوری و در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻗﻮت ﺑﮑﺎری و ﻫـﺮ روز ﺑـĤن آب
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮔﯿﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﻮا و آﻓﺘﺎب و ﺑﻮی ﺻﺤﺮا دارد؟
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺷﻮد زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﻧﻬﺎی درﺑﺎر را ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯽ و آﻧﻬـﺎ
داﺋﻢ ﺑﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و آﻧﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ زﯾﺎد وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم و ﺷﺎن ﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﺎ زﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮد را آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از ﮐﻨﺎر ﺗﻮ دور ﻣﯽﺷﻮم ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻨﻪای
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺘﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارم و ﺑﯿﻦ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﮐﻨـﺎر او ﺧـﻮد را ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﺰد زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺰودی ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدم و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮم.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوی از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدم ﺣﺮﻓﯽ دروغ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورم.
ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ...ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ دروﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪهای از ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ
او را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در روز ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﺮک ﮐﻨﯽ و ﻟﺬا در اﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮوم و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﺗﻬﻮت ﺑﺴﻌﺎدت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣـﻦ از ﺟﻨـﮓ ﺧـﺪای
ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ و دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺮﯾﺖ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری وﻟﯽ ﺗـﻮ
در ﻣﻮﻗﻊ ادای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﮑﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ را ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺴﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و آب ﻧﯿﻞ را ﺧﻮرد ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ در ﻃﺒﺲ
ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺟﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻮ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﻢ ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﻣﯿـﻮه ﺧـﺸﮑﯿﺪه
ﭼﺮوک ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺎﻧﺪازی وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻦ از
ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪی و ﺳﻌﺎدت و راﺣﺘﯽ ﺧﻮد را در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺪای ﯾﮏ ﻫﻮس ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﻤﻮدی.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ وﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آب ﻧﯿﻞ وﻗﺘﯽ در ﮐﺎم ﻣﻦ ﮔﻮارا اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗـﻮ ﺑﺎﺷـﻢ .ﺗـﻮ
ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪی ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺮف ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺼﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﻤـﻮدهام.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪه دوﺳﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﻬﺎ و ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
۷

ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺑﯿﻮﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و روزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮم ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗـﻮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم .ﻣﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑـﺮای زﻧـﺪﮔﯽ ﯾـﮏ ﻧﻮاﺧـﺖ و
ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات اﺳﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ،ﻣﺮد اﯾﻨﻄﻮر از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮﯾﻦ اﻏﺬﯾﻪ را
ﺗﻨﺎول ﮐﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬاﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮرد وﻟﻮ ﺑﺪﺗﺮ از ﻏﺬای روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ از ﻏـﺬای ﻣﺘـﺸﺎﺑﻪ ﺳـﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ آن زن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﺑﻪ و ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻬﺬا اﮔﺮ ﯾﮏ راز
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽآﻣﺪم ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ راز ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾـﻦ ﺟـﺎ
ﺑﺮوم و ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺗﻮ از اﯾﻦ راز واﻗﻒ ﺷﻮی زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ راز ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم رازش ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺖ از اﻓﺸﺎی آن ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ راز را از درون ﺧـﻮد
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻦ از او و ﺗﻬﻮت وداع ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ راه اﻓﻖ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف زدم در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم واﻗﻌﻪای ﻣﻬﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ از ﺧﺎﻃﺮات دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎﻗﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻃﺮات را ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ
ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد.

۸

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و دوم

ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺤﺘﺎج درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﮔﺮدﻧﺶ از ﺑﺎرﯾﮑﯽ دراز ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وزن دﯾﻬﯿﻢ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿـﺎ و ﻣـﺼﺮ ﺳـﻔﻠﯽ را
روی ﺳﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮ را ﻓﺮود ﻣﯽآورد.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ رانﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪری ورم ﮐﺮده روی ران ﺗﺎولﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﭻ ﭘﺎﻫﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﺪه و اﻃﺮاف ﭼﺸﻢﻫـﺎی او ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﯿﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻃﻮری در ﻓﮑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت اﺷﺨﺎص را ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺮدرد ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺪون ﮐﻼه و ﭼﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺰﯾﺪ ﺳﺮدرد ﻣﯿـﺸﺪ و وﻗﺘـﯽ ﻣـﻦ او را ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻣﯿﮑـﺮدم
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را از اﺷﻌﻪ او ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ اﺷﻌﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ﻃﻮری اذﯾﺘﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن دﭼﺎر ﻫﺬﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻨﻈﺮش ﻣﯽرﺳـﯿﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮاﺣﻢ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﯾﮕﺮان اﻋﻄﺎء ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ او را روی ﺑﺴﺘﺮ دراز ﻣﯿﮑﺮدم و ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑـﺎ آب ﺳـﺮد روی ﭘﯿـﺸﺎﻧﯿﺶ ﻣﯿﮕﺬاﺷـﺘﻢ و داروﻫـﺎی ﻣـﺴﮑﻦ ﺑـﻮی
ﻣﯿﺨﻮراﻧﺪم از ﺑﺮق ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮد ﻃﻮری ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺛﺮ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮدی ﺑﯿﻤﺎر و ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮد در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﻦ وی را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و آرزوﻣﻨﺪ ﺑﻮدم
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ او ﻣﺎﯾﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن در آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺪﯾـﺪم دروغ ﺑـﻮد؟ اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻮفﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎن اداره ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿـﺮوی
ﻣﻬﯿﺐ ﻣﻮذی دﻧﯿﺎ را اداره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی دﯾﻮاﻧﻪ و ﻣﻮذی ﺟﻬﺎن را اداره ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ آﻧﭽـﻪ
ﺑﻤﻦ اﻟﻬﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﻓﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﻣﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻤﻦ اﻟﻬـﺎم ﻣﯿﮕﺮدﯾـﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﺑﺮ اﺛﺮ اﻟﻬﺎﻣﺎت آﺗﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﭘﯽ ﺑﺒﺮم و ﻣﺜﻼٌ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺨﺸﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗـﻮ از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻮدی ﮐـﻪ ﻧـﻮر
ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺗﻮن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﯿﺪ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ درد او را آزار ﻣﯿﺪاد و ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ در ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺠﺮوح ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از رﻧـﺞ او ﺑﮑﺎﻫﻨـﺪ
ﺣﯿﻮان را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ رﻧـﺞ او را ﻗﻄـﻊ ﮐﻨـﺪ ﻣـﻦ از ﻣـﺮگ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺨﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم و
ﻫﻨﻮز آﺗﻮن ﻣﺼﺮ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪت آﻓﺘﺎب و ﺧﻨﮑﯽ ﻫﻮا و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮐـﻪ اﮔـﺮ
آزادی داﺷﺘﻢ او را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ درد او را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺠﺎز
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺮد ﺗﺒﻪ ﮐﺎر را ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨـﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻬﺮ دو رﻓﯿﻖ و دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺨﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘـﺎد
ﺑﻪ آﺗﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎﯾﻞ او ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ.
۹

در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ را زاﺋﯿﺪ و از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻃﻮری ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿـﺮد زﯾـﺮا
ﻓﺮﻋﻮن را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻌﻤﺪ دارد ﮐﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺰاﯾﺪ.
اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ از ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎردار ﮔﺮدﯾﺪ آن ﻓﺮزﻧﺪ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﻮد زﯾـﺮا
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺬر ﺧﺎرﺟﯽ او را ﺑﺎردار ﻧﻤﺎﯾﺪ .و او ﻃﻮری ﮔﺴﺘﺎخ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﻤﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮد آﻧﺰن ﺑﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﯾﺒـﺎﺋﯽ ﺧـﻮﯾﺶ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺤﺎرم ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻓﺮﻋﻮن دور ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد از زﯾﺒﺎﺋﯽاش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﻮن ﺧﻮن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻋﺮوﻗﺶ ﺟﺮﯾـﺎن ﻧﺪاﺷـﺖ
)ﭼﻮن وی دﺧﺘﺮ آﻣﯽ ﺑﻮد( اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪاد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زﻧﯽ ﺑﻮد ﻋﻔﯿﻒ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻫﻮاﺧﻮاه او ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻮی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وی ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﺷﻮﻫﺮش ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪاد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص اﻧﺤﺮاف ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺎل ﺷﻮم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ و
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﺟﺎل درﺑـﺎری ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻟﯿﺒـﯽ و
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻫﻢ ﺑﺎﻃﺎق ﺧﻮد راه ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏـﺮاق ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ و
زﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺎن را ﺑﺪﻧﺎمﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن از ﺳﺒﮏﺳﺮیﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت زن ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻏﯿﺮ از ﻧﺎن و آب ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺨﻮرد و ﻧﻤﯽآﺷﺎﻣﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﺴﺎک در ﻏـﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾـﺬ ﺧـﻮد را
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﺮاب و آﺑﺠﻮ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪ.
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﯿﺪ و آزﯾﺮو در اﻟﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻣـﻦ ﻣﯿـﻞ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺪه راﻫﺰن ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻏﺰه و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺴﺮان ﻣﺼﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ
ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﯾﮏ ﺧﻄﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺘﻦ و روح ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣـﺎﻧﻊ از ورود
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﺎروانﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ و اﯾﻦ اﻋﻤـﺎل ﺧـﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﺎﺗﺒـﺎع
ﺳﻮرﯾﻪ ﺿﺮر ﻣﯿﺰﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻨﺎن ﺻﺒﺮ را از دﺳﺖ داده ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﻣﺎ ﭼـﻮن ﺧﻮاﻫـﺎن ﺻـﻠﺢ ﻫـﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﻣﻌﻬﺬا ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺣﺪی دارد و وﻗﺘﯽ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳـﻮرﯾﻪ
را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻔﺮوﺷﺪ از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮ در ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺪم ﻣـﺼﺮ
ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽرﻓﺖ آﻧﻘﺪر ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮی در ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﺼﺮ رﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﮕﻔﺖ :آﻗﺎی ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨـﺎم ﺧـﻮد
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﻮا را ﻣﯿﺒﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ وزش ﻧﺴﯿﻢ از ﮐﺪام ﻃﺮف ﺑﻮی ﻃﻌﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺴﯿﻢ ﻣـﺼﺮ را ﺑﻮﺋﯿـﺪ
اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای او ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻗﺎی ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺳﻮدی ﻧﺒﺮده
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﺑﻞ زر ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﻮی را اﺳـﺘﺨﺪام ﮐﻨـﺪ و اراﺑـﻪﻫـﺎی
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﺎزد ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
۱۰

آﻗﺎی ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺮ ﻗﻮی و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻗﻮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮان از اﺗﺤﺎد آﻧﻬـﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳـﻨﺪ و ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻮدی ﺑﺮای ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ دوش ﺑﺎﺑﻞ اﺳـﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ آن ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ آزﯾﺮو و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻫﺎﺗﯽ وی واﮔﺬاﺷـﺖ ﻣﺒﻬـﻮت
ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺼﺮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و ﺳﻌﺎدت ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﻠﺘﺶ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮا از ﻣﺼﺮ اﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﻦ اﯾـﻦ ﺟـﺎ
ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺮدم زﯾﺮا ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑـﻞ از ﺟﻨﺒـﻪ
ﺣﺮف ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻞ در آﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ و ﺿﻐﯿﻒ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد.
ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮای زن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد )دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن( ﺑﺎزﯾﭽﻪ و ﺗﺨﻢﻣـﺮغ رﻧـﮓ ﮐـﺮده ﻣﯿﻔﺮﺳـﺘﺎد از
ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐـﻪ در ﻋـﺮوق ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﺼﺮی ﺧﻮن ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ) .ﺣﯿﺮت ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای زن ﺳﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮد
ﺗﺨﻢﻣﺮغ رﻧﮓ ﮐﺮده ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎن ﻧﺒﻮد و ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﺮغ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧـﻪ ﻣـﺮغ را دﯾـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرت ﻫﺎﺗﯽ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﻋﺪهای از ﻧﺠﺒﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ دوﺳـﺘﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺼﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺧﻼق و آداب ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از اﻧﻀﺒﺎط و
ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ درسﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺧﻮش اﺧﻼق و دارای ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮﺟﺎل درﺑﺎری دادﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرد از ﻓﻠـﺰ ﺟﺪﯾـﺪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﻮت داﻣﺎد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮت از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ زﯾﺮا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرد
ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎردﻫﺎی ﻣﺼﺮی را دو ﻧﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﯾﮏ ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ آورده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺗﻮت ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ و ﺑﺮﻧـﺪه
ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺜﻞ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ زر و ﺳﯿﻢ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮت ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﯿﻞ دارد ﮐﻪ آن ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ را در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد
زﯾﺮا ﺗﻮت ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ زود ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻗﻮی دارای ﭼﺸﻢﻫﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ ﺳﺒﺎع درﺧﺸﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد زﻧﻬﺎی اﻓﻖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا
زﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و رﺟﺎل درﺑﺎر ﻣﺼﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن در ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﮑﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ وﺣﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣـﺎ
رﺷﮏ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻫﺎت را ﺟﻌﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ﻏـﺬای ﻣـﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم و ﺧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﺬﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮی را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺮدﻣـﯽ آرام و ﺻـﻠﺢ دوﺳـﺖ ﻫـﺴﺘﯿﻢ و از
ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮت دارﯾﻢ و در ازای ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ دادهاﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺻـﻨﻌﺖ
ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و
دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮر اراﺑﻪﻫﺎی زرﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎ در ﻗﺒﻞ اراﺑﻪﻫﺎی ﺷـﻤﺎ ﺳـﻨﮕﯿﻦ و
ﮐﻨﺪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻤﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی وﺣﺸﺖآور زدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﺣﺮﻓﻬﺎی آﻧﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و اﮔـﺮ اﯾـﻦ
اﺷﺨﺎص ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﻫـﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﮑـﺸﻮر ﺧـﻮد
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ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ از اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺎ زدﻧﺪ رﻧﺠﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در ﺻﺪد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﺋﯿﻢ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻓﺮط ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻤﺎ اﻓﺘﺮاء زدﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﻔﻮس ﮐﺸﻮر ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳـﺖ و ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣـﺎ ﻋﻼﻗـﻪ دارد ﮐـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﺖ او اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﯽ ﻓﻀﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ و زرع ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ دام ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ و در ﺧـﻮد ﮐـﺸﻮر ﻣـﺎ اﯾـﻦ
اراﺿﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و در ﻋﻮض در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اراﺿﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ زﯾﺒﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺳﮑﻨﻪ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ و در
آﻧﺠﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارد و از اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻇﻠﻢ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮدم در ﻓﺸﺎر ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺘﻢ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﻣـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻣـﺎ وارد
ﻣﺘﯿﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﺗﺢ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ وارد ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨـﺪه ﻣﻠـﺖ ﻣﺰﺑـﻮر از ﻇﻠـﻢ زﻣﺎﻣـﺪاران
ﺑﯿﺮﺣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﺮوز ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و زرع و ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﯿﺪن دام دارﯾﻢ و ﻟﺬا ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿـﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ وارد
اراﺿﯽ دﯾﮕﺮان ﺷﻮﯾﻢ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﺻﻠﺢﺟﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮاب را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻃﻮری آﺛﺎر ﺻﺪاﻗﺖ از اﻇﻬﺎرات آﻧﻬﺎ اﺣـﺴﺎس ﻣﯿـﺸﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﺠﺬوب ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﺑﺰودی ﺗﻤﺎم رﺟﺎل درﺑﺎر ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻪ ﺟﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن
را ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﺎور ﮐﻨﻢ و از ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﺼﺮ راﺿﯽ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ
ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼع ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻀﺮر ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ وﺿﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ از اﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺣﺎل ﻋﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و از دﮐﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎدی ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ اﺷـﺮاف ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﺳـﺮور ﻣﻨﻌﻘـﺪ
ﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﻮﮐﺮﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن در ﺷﺎدی ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ آن ﻋﯿﺶ و ﺷﺎدی ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺮورو ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑĤﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺎﯾﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اوﻗﺎت را ﺑﺨﻮﺷﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﭼﺮا از ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺷـﺪ و دﯾﮕـﺮ آوازی
ﺑﮕﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﻣﺮدم در وﺳﻂ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﯿﻪای وﺧﯿﻢ در ﭘـﯿﺶ دارﻧـﺪ و از ﺑـﯿﻢ آﯾﻨـﺪه
ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻧﮕﺮان دﭼﺎر ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﮕﺎر ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻮﺟـﻮد ﻧﯿﺎورﻧـﺪ
زﻣﺎن از ﻻی اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﻨﺮی را ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﻧﯿﺘﺠﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺮدم ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر در ﻣﯽآﻣﺪ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﻃﻮری ﺳﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ و ﻧﻘﻄـﻪ را
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻋﻮن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻗﯿﺎﻓﻪ و اﻧﺪاﻣﺶ ﺑﺸﮑﻠﯽ در ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺪﯾـﺪ
ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯿﺸﺪ.
ﯾﮑﺮوز ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد و ﺗﻮ را از ﺧﺎک ﺑﺮداﺷﺖ و دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد
و ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ او را ﻃﻮری ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎ وی دﺷﻤﻨﯽ داری؟
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ و از ﻫﻨﺮ اﻃﻼع ﻧﺪاری و در ﺧﺼﻮص ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻧﮑﻦ.
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ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻦ ﻧﺪارد.
ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺣﺎل دﺷـﻤﻨﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮی
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ در ﺣﺎل دوﺳﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﯾﺠﺎد آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و آﻧﭽﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻢ ﻫﻨﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورم ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﻤﯿﺮد و آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻨﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﺻﻮرت و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وی ﭼﻮن از ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﺮاب ﻧﻮﺷـﯿﺪه دارای
ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺣﺮﻓﻬﺎ را از روی ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺮاب ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻟﺬا از ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم وﻧﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم.
ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ آﻣﺪ و آب ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ رﺳﯿﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺼﺮ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎی وﺣﺸﺖآور رﺳﯿﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آزﯾﺮو دروازه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺮوی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺸﻮد و اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﺳـﺒﮏ ارﺗـﺶ ﻫـﺎﺗﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه ﺗﻤﺎم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را وﯾﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ وﺻﻮل اﯾﻦ اﺧﺒﺎر وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻣﯽ از ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻪ اﻓﻖ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺧـﺼﻮص اﯾـﻦ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﺎ
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻨﯿﺪن اﻇﻬﺎرات آن دو ﻧﻔﺮ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮرد او
را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ای اﺧﻨﺎﺗﻮن اﻣﺴﺎل ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺮاج ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ
ﻃﻮری ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺎدﯾﻪ ﺧﺮاج را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺎﻟﯽ اﺳـﺖ و ﻧﻤﯿﺘـﻮان از اﯾـﻦ اﻧﺒﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮای
ﺳﺪﺟﻮع ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺮدم از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﯾﺸﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻠﺦ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺪهای
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد زﯾﺮا ﻏﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻘﺪری ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر از ﻣﯿﺰان ﺟﯿـﺮه اﻫـﺎﻟﯽ ﺑﮑـﺎﻫﯿﻢ ﺑـﺎز
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮداﮔﺮان دارای ﻏﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﺪری ﮔﺮان ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از
آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﮑﻨﻪ ﻗﺮاء و ﻣﺰارع از ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮﻫﺎ رو ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﺻﺤﺮا ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻫﻤـﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﯾﻦ آﻣﻮن ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﻣـﻦ ﺑﺘـﻮ ای ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت آﻣﻮن را ﺑﺮﮔﺮدان و او را ﺧﺪای ﻣﺼﺮ ﺑﺪان ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﻣﺮدم از وﺣﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و زارﻋﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در اراﺿﯽ آﻣﻮن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ در اراﺿﯽ ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺸﺎورزان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐـﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﻮری ﺑﺎ آﻣﻮن آﺷﺘﯽ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺨﻮف از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم از ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣـﺮد و ﻣـﻦ ﻫـﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﺑﻮراﺑﻮرﯾﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ او ﺻـﻠﺢ ﮐـﺮده و
آزﯾﺮو ﻫﻢ از ﺑﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺮوﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺪر ﺷﻤﺎره رﯾﮓﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻤﺎره اراﺑﻪﻫﺎی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﺪازه ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﻤﻠﻪای ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺻـﺤﺮای ﻓﯿﻤـﺎﺑﯿﻦ ﺳـﻮرﯾﻪ و ﻣـﺼﺮ
ﺳﺒﻮﻫﺎی آب ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺮا ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺒﻮﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﻫﻢ از ﻣﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺒﻮی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻘﺪری ﺟﺴﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ وﮔﺮﭼﻪ در آﻧﺠﺎ زﯾـﺎد ﺧﺮاﺑـﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺮت دادم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﻋﻠﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰم و
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ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ای ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻨﻮز وﻗﺖ از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺘﻮان ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ و آزﯾﺮو را ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ای اﺧﻨﺎﺗﻮن اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺼﺪا در آورﻧﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ وارد ﻗﺸﻮن ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﺑﺪه
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرد و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮوع ﺑﺠﻨﮓ ﮐﻨـﯽ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮی ﻫﻢ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕـﺮ
ﻫﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺠﻨﮓ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ آﻣﻮن و آﺗﻮن و ﻗﺤﻄﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻣﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ﻗﺪری ﻣﺮدد ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ای ﻓﺮﻋﻮن اﻇﻬﺎرات ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻗﺒـﻮل ﻧﮑـﻦ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ را دارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮ را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺼﺮ ﺑﺮﮐﻨـﺎر
ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﻮری ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن آﺷﺘﯽ ﮐﻦ و زﻣﯿﻦﻫﺎی آﻧﺎن را ﭘﺲ ﺑﺪه و ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ آزﯾﺮو و ﻫـﺎﺗﯽ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ واﮔﺬار ﻧﻨﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺗﺠﺮﺑـﻪ آﻣﻮﺧﺘـﻪ را
ﮐﻪ از ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺻﻮل ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ را در ﭘﺎﭘﯿﺮوسﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﺎ ﮐـﻪ
ﺑﺪاﻧﯽ وی درﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻣﯿﺰدم ﺗﻮ آﻣﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ دروﻏﮕﻮ و ﻣﺤﯿـﻞ
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻣﺬﮐﺮه ﮐﺮده ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ وﻋـﺪه دادهای ﮐـﻪ
ﻓﺮﻋﻮن را واداری ﮐﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﻣﻮن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻧﺪارم و ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ او ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد او را از ﺑﺮودت ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻣﺮد )اﺷﺎره ﺑﻤﻦ( در ﻫﻤﺎن ﺻﺤﺮا آن ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﭘﻮش وی ﮐﺮدم و ﻫﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ
ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﺮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ؟ آن دو ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮای ﻓـﺮدا
ﻣﺮدم را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم و ﺣﺘﯽ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﺮدا ﻣـﻦ
ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻼع او ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل راه رﻓﺘﻦ در ﮐﺎخ ﺑﻮد و ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺮف ﻧﺰد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺒـﺎدا
ﺣﺎل او ﮐﺴﺐ ﺷﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ وی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و دﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻـﻮرﺗﺶ از ﻫﯿﺠـﺎن
ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺧـﺼﻢ
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و اﮐﻨﻮن ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه )ﺧﺎک
ﻣﺼﺮ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﺪای ﺧﻮد را درﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪم و او را ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﻧﺪﯾﺪم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و
آﺗﺶ او در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮐـﺮدن
آﻣﻮن ﺧﺪای دروﻏﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺪاﯾﺎن
ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺼﺮ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ آﺗﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﻮن ﺑĤﺳـﻮدﮔﯽ در
ﻣﺼﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺧـﺎک
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ﺳﯿﺎه را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ از اﻣﺮوز ﺑﺒﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺪا در ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن آﺗﻮن اﺳﺖ
و ﻏﯿﺮ از روﺷﻨﺎﺋﯽ آﺗﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ.
ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد از ﺑﯿﻢ ﺑﻠﺮزه در آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ را ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﻧﮓ زد :ای ﻣﻠﺖ ﻣـﺼﺮ ...ای ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮا دوﺳـﺖ
ﻣﯿﺪارﯾﺪ ...در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ....از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ...ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺮابﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﮑﻮﺑﯿـﺪ و
ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮی آب ﯾﺎ روﻏﻦ ﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺎﺻﺐ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻫﯿﭻ
ﻣﻌﺒﺪ و ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺎﺻﺐ ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﻧﺒﺶ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻣﺠـﺴﻤﻪﻫـﺎی
آﻧﺎن را درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ از ﺳﺘﻢ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی و ﺧﺸﻢ و ﻃﻤﻊ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ای اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎء ﮔﺮز
و ﺗﺨﻤﺎق ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز و ﻧﻘﺎش ﻗﻠﻢﺣﺠﺎری و ﻗﻠﻢﻣﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﻗﻮچ ﺳﺮ ﺑﺮدارﯾﺪ...
و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﮏ و ﭼﮑﺶ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و دﯾﻠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ای ﮐﺸﺎورزان داسﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺗﯿـﺰ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاه
ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮاء ﻣﺼﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺛﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳـﺎل در اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮر
ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﺮده زاد و وﻟﺪ ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪازادﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﭘﺮﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐـﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺿﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎوات ﺑـﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺪوم ﻧﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺎﺻﺐ و ﻃﻤﺎع ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ای ﻣﻠـﺖ
ﻣﺼﺮ از اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ارﺑﺎب اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﻼم ﻧﻪ ﮐﺴﯽ آﻗﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﮐﺮ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧـﺪارد دﯾﮕـﺮی را ﻣﺠﺒـﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ وی زراﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد دﯾﮕﺮی را وادارد ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن او ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود و ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺼﺮ در ﻗﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﻮن ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ...
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮓ زد ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم از دﻫﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻘﺪری ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮری ﺑـﺎ ﺣـﺮارت و ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ
ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﮐﻪ در ﻣﺮدم اﺛﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪای او ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﺪای او اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺻـﺎدر
ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﯿﺸﺪ و در ارواح ﻣﺎ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن اﯾﻨﮏ ﺗﻮ دﯾﻬﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را از ﺳﺮ ﺑﺮدار و ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑـﺸﮑﻦ و دور ﺑﯿﻨـﺪاز
زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮاب داد آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬـﺎن در روح اﻓـﺮاد
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ آب دﻫﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﻤﺎﯾﻢ.
آﻧﮕﺎه آﻣﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮود وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎزوی وی را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻣﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ آب دﻫﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﯽ و ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﺮف را
ﺑﺮ زﺑﺎن آوردی .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ؟
آﻣﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﻢ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ درﯾﺪ وﻟﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم ﮐﻪ ﯾـﮏ
ﻗﺸﻮن ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻋﻮن ادا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻘـﺪری ﻋﺠﯿـﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺤﺮف دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ در ﻣﺼﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾـﮏ ﺧـﺪا
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ او از ﯾﮏ ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺮﻋﻮن ﺷـﻮﻧﺪ .اﮔـﺮ او ﻓﻘـﻂ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿـﺮ
و ارﺑﺎب و ﻏﻼم از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿĤﯾﺪ.
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ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ رو ﺑﻔﺮﻋﻮن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻮاب ﻧﺪاد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻤﻦ ﮔﻨﺪم و ﻃﻼ و اﺳﻠﺤﻪ و اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ و اﺳﺐ ﺑﺪه و ﻣﺮا ﻣﺠﺎز ﮐﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز اﺳـﺘﺨﺪام ﮐـﻨﻢ و ﺑﺘـﻮ ﻗـﻮل
ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮرمﻫﺐ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐـﻪ
ﺗﻮ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﮑﻨﯽ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اراﺿﯽ ﺳﯿﺎه دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم و
ﻃﻼ و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﻧﻤﯿﺪادم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺑﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎع ﺗﺎﻧﯿﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﮑﻨﯽ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎع ﺗﺎﻧﯿﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد زﯾﺮا ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻗﺸﻮن ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﻨﺪم
دارد ﻧﻪ ﻃﻼ ﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪای دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻮ ﺧﻮد از آﻧﺠﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣـﻦ ﺗﺮدﯾـﺪ ﻧـﺪارم و
وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﺎری را ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ .اﯾﻨﮏ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ...و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ رﻓﺖ آﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و دور ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺳﺮخ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮد را زدهام اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣـﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ .ﺳـﭙﺲ
ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری؟ ﮔﻔﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم .ﺗﻮ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨـﯽ اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﺗـﻮ را دوﺳـﺖ
ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﺗﻮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .زﯾﺮا وی اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺗﺒﺎع وی ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺑﺮوﻧـﺪ و ﻣﺠـﺴﻤﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﯿـﺐ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا از ﻃﺒﺲ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج داری وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐـﻪ ﻣﯿﺒﯿـﻨﻢ ﻣﯿـﻞ
ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯿﺮوم و دور ﻣﯽﺷﻮم و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزوی ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﻗﻮت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺘﮏ و ﺗﺨﻤﺎق را ﺑﺤﺮﮐـﺖ درآورم ﺑـﺮای
اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺗﻮ ﺑﺮاه ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺘﺎد و ﺑﻄﺮف ﻃﺒﺲ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا در ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮ ﺑﻘﺪر ﻃﺒﺲ ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﺲ ﺷﺮوع ﺑﺪر ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﮐﺮدم ﻣﺮدم ﺷﮑﻢ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﯾﺪ و ﺳﺮم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن از
دﯾﻮاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ آوﯾﺨﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﺮ ﺗﻮ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺠﺎن ﺧﺮﯾﺪارم.
آﻧﮕﺎه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ از ﻓﺮﻋﻮن دور ﺷﺪم و او ﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد.
ﻃﻮری ﻏﺼﻪ در روح ﻣﻦ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﺰد ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﺮوم و درد دل ﮐﻨﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺗﻮﺗﻤﺲ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻫﻮرمﻫﺐ و ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭘﯿﺮ و ﺑﺪ ﻣـﺴﺖ ﺑﺎﺳـﻢ ﺑـﮏ ﻣﯿﻨﻮﺷـﻨﺪ .ﺧﺪﻣـﻪ ﺗـﻮﺗﻤﺲ ﻣـﺸﻐﻮل
ﺟﻤﻊآوری اﺛﺎث او ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮود و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آﺗﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﻣﺼﺮ ﻧﻪ اﺷﺮاف وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻪ
ﻋﻮام اﻟﻨﺎس و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﯿﺠﺎن را روح ﺑﺒﺨﺸﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از
ﺟﺎﻧﺪاران زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا زﯾﺒﺎﺋﯽ و ارزش ﻫﻨﺮی آﻧﻬﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻤﺎق ﺑﺪﺳـﺖ ﺑﮕﯿـﺮم و ﻣﺠـﺴﻤﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ...دوﺳﺘﺎن ...از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﻠﯿﻞ از ﻋﻤـﺮ ﻣـﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪه و
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد.
ﺑﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ از اﺟﺮای اﻣﺮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣـﺮا
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻮدم و ﮐﺎﻻی ﻫﻨﺮی ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺖ از ﻟﺠﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎ آورد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ داراﺋﯽ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﻟﻨﮓ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺷﺮاب ﻣﯿﺪادم و ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯿﻤﺎﻧﺪم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ زر و ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯿﮑﺮد ﭼﺮا ﻣـﻦ ﺑـﺪون ﻓﻠـﺰ و
ﻋﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
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ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻮﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم و درﺻﺪد ﻣﺤﻮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﯾﻢ زارﻋﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ داس ﺷﮑﻢ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﯾﺪ و ﻻﺷﻪ ﻣﺮا
درون ﺷﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻦ ﺑﮑﺎم ﺗﻤﺴﺎح ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻋﻼﻗﻪ دارم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻣﺜـﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻤﯿﺮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮدم ﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻃﻮری ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮگ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﻮازش اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﺎﻗﺒﺎل ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارم ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻨﺪم و ﻃﻼ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﯾﺎد و ﺻﺪای ﮐـﻮس ﺑﺘﺮﺳـﻨﺪ ﯾـﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﻼﺧﻦ آﻧﻬﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻘﻠﯽ درﺳﺖ ﻧـﺪارد و ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت
دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﯿﮕﯿﺮد او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﯾﻢ و از دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﮏ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪارد و ﺑĤﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﭼـﻮن
اﻧﺴﺎن ﺣﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ او از روی ﺻﻤﯿﻤﺖ و ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ او را دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪارم و از وی ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻗﺼﺪ داری ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨـﯽ و
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر او و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯽ.
ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻘﻮط ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ و دﯾﮕﺮان از دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی اﯾﻨﻤﺮد آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺗﻮ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ و از ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻔﺮت ﻧﺪاری و اﮔﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯽ وﻗﺘﯽ او را ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻧﻔﺮت ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و
ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺎی آن را ﻣﯿﮕﯿﺮد زﯾﺮا اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻃﻮری اﻧﺴﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی اﺣﺴﺎس ﮐﯿﻨـﻪ و ﺧـﺼﻮﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ وارد درﺑﺎر ﺷﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼـﺸﻢﻫـﺎ و ﺗﺒـﺴﻢ او را
دﯾﺪم ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ او دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ وی را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم.
ﻣﺎ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺗﻤﺲ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و زورقﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ روی ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ
از اﺷﺮاف ﺳﻮار ﺑﻪ زورق ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻏﻮﻏﺎ دور ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻢ ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ و ﭘﺘﮏ و ﺗﺨﻤﺎق راه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن را درﻫـﻢ ﺑـﺸﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻨـﺎن
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺰﯾﻤﺖ از اﻓﻖ ﺳﺮود آﺗﻮن را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺗﻤﺲ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺳـﺮود در
دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎ آن روز در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺗﻤﺲ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ وﻟﯽ در ﻣﺎ ﺑﺠﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎدی ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﻧﺪوه ﻣﯽﺷﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ
آﺗﯿﻪای ﺗﺎرﯾﮏ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .ﺷﺐ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﺑﮑﻨﺎری ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ و از آﻧﺠﺎ ﺑـﺮای
دﻓﺎع ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﻣﯿﺮوم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﻼ دارم و ﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﺮدی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻄﺮف ﻃﺒﺲ ﺑﺮاه ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑĤﻧﺠﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻃﻼ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻢ ﺑـﺮای ﺗـﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻣﺼﺮ ﻻزم دارم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای او ﻃﻼ و ﮔﻨﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺎﻣﺪاد روز دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻫـﻢ ﺑﺎﺗﻔـﺎق ﺗـﻮﺗﻤﺲ راه
ﻃﺒﺲ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﻣﻐﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻻﺷﻪ ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک آورد و ﺳﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺗﺮاﺷـﯿﺪه ﺑـﻮد و ﻣـﺎ
ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺴﺎد اﻟﺒﺴﻪ ﻓﺎﺧﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو اﺷﺮاف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎی رود ﻧﯿﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻓﻮر ﻻﺷﻪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻻﺷﻪ
ﭘﯿﺮﻫﺎ را ﻧﻤﯿﺨﻮردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻻﺷﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﻬﺎی ﺟﻮان را ﻣﯿﺪرﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ.
۱۷

ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎم روز و ﺷﺐ ﺣﻤﺪ آﺗﻮن را ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ آﺗﻮن ﺑﺮ
ﺧﺪای دﯾﮕﺮ آﻧﻬﻤﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﻬﺮ اﻣﻮات )ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺳﺘﻮنﻫـﺎی ﺿـﺨﯿﻢ
دود ﺑĤﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﺮﻓﺪاران آﺗﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮر ﺣﻤﻠـﻪور ﮔﺮدﯾـﺪه ﺟﻨـﺎزهﻫـﺎی
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺷﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را در
ﻗﺒﺮی دﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺮدم ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤوردﻧﺪ و ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻦ ﻻﺷﻪ ﺧﻮد ﻫﺮم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺮم و
دﻓﻦ ﺟﻨﺎزه ﻃﻮری درب ﻫﺮم را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﯿﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در آن روز ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و اﺟﺴﺎد ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ
ﺷﺪه را از درون ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮم ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ و ﻻﺷﻪ ﻓﺮﻋﻮن را از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮم دژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ و ﻣﺨﺮج ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد آن ﺷﻮد و ﻻﺷﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﻓﺮاﻋﻨﻪ را از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ در ﻃـﺒﺲ اﺣﺘـﺮام داﺷـﺘﻨﺪ
وﻟﯽ ﻻﺷﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ دارای اﺣﺘﺮام ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را از ﻗﺒﻮر ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻟـﺬا ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻮد
روزی ﻫﻢ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻋﻨﻪ را از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آراﻣﮕﺎه ﺧـﻮد ﻫـﺮم ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎلاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻗﺒﺮ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﺒﺮد ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم

ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪﯾﻢ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮﮔﺮدن داﺷﺘﯿﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺎﺧﺪاران را در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ و آﻧﻘـﺪر ﺑـﺎ
ﭼﻮب ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺸﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺎﺗﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻨﮏ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻧـﺪارد در
ﻃﺒﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻤﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح رﻓﺖ زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ و آرام اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ راه ﻣﯿﮑـﺪه را
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و وﻗﺘﯽ وارد ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺳﺎﺑﻖ را از ﺗﻦ ﮐﻨﺪه و ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎره ﭘﻮﺷﯿﺪه و روﭘـﻮش
ﻃﻼﺋﯽ ﭼﺸﻢ را ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺮﯾﺎن ﯾﺎ ژﻧﺪه ﭘﻮش و ﺑـﺎرﺑﺮان
ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻨﺪر ﻃﺒﺲ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮادران ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ارﺑﺎب و ﻏﻼم و اﺷﺮاف و ﻓﻘﺮاء
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود و ﻫﺮﮐﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﻦ اﻣﺮوز
ﺑﻬﻤﻪ ﺷﻤﺎ آﺑﺠﻮی راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﻠﺰ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺬاب ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ
اﻏﻨﯿﺎء را ﻣﻮرد ﯾﻐﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺮج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻏﻼم ﻫﺴﺘﻢ و ﻏـﻼم ﺑـﺪﻧﯿﺎ
آﻣﺪم و ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ارﺑﺎﺑﻢ ﮐﻮر ﮐﺮد زﯾﺮا روزی ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم ﺳﺒﻮی آﺑﺠﻮی او را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪم و او ﻃﻮری ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣـﺮا زد
ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم اﺳﺖ ﭼﻮب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد و ﭼﺸﻢ او را ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺳﺒﻮ آﺑﺠﻮ ﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﻼم اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ روزی
ﮐﻪ ﻣﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﻣﺎن ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و رﻗﺼﯿﺪن و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ و ﺗﻮﺗﻤﺲ اﻓﺘﺎد و از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﺎ را از ﺻـﺤﻦ دﮐـﻪ ﺑﯿﮑـﯽ از اﻃـﺎقﻫـﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس از ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺷﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺤﻔﻆ ﺟﺎن ﺧـﻮد
دارﯾﺪ ﻟﺒﺎس را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و دﺳﺘﻬﺎ و ﺻﻮرت را ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ.
زﯾﺮا اﻣﺮوز در ﻃﺒﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ دارای ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓﺮﺑـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿـﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم ﺑـﻮدهام و دﯾﮕـﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﮔﻨﺪم ﺑﯿﻦ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺑﺠﻮ راﯾﮕﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﻢ .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ در
اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺟﺎن اﺷﺮاف در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ آﻣﺪﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ آﻣﺪهاﯾـﻢ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﻣـﺼﺮ را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒـﺮﯾﻢ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی آﻧﺎن را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم اﻣـﺮوز اﯾﻨﮑـﺎر را
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اوﺿﺎع ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﺪاران ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺎﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﻮری ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋـﺪهای از ﺣـﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻـﻠﯿﺐ ﺑـﺎ
ﺷﺎﺧﺪاران ﻫﻤﺪﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻀﺒﺎط و اﻧﺘﻈﺎم را در ﻃﺒﺲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ اﻧﺘﻈـﺎم و اﻧـﻀﺒﺎط ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎز اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺣﺘﯿـﺎج ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐـﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﭙﺎول ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺼﺮ ﮔﻨﺪم ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
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ﻣﻦ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن را آزاد ﮐﺮد از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﻋﺪه ﻏﻼم ﻣﻌﻠﻮل و ﭘﯿﺮ
آﺳﻮده ﺷﺪم و اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن آﻧﻬﺎ را آزاد ﻧﻤﯿﮑﺮد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن اﺟﺒﺎر داﺷﺘﻢ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏـﺬا
ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮑﻨﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺪون ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻏـﺬا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺧـﻮرد
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﻮدن ﮔﻨﺪم و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﻏـﺎرت
ﺷﺪه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻮی را ﺑﺎ ﻣﺰدی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﮑﺎر وادارم و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻢ آﻧﺎن
را ﺟﻮاب ﮐﻨﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺟﺮت ﮐﺎر ﯾﮏ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی ﺑﺨﺎﻃﺮم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻋﺪه دادهام ﮐﻪ ﺑﺮای او ﮔﻨﺪم و زر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ
و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ از ﻣﺼﺮ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺗﻮ ﻧﺼﻒ ﮔﻨﺪم ﻣﺮا ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽﻫـﺎ
ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را ﺑﺪه ﺑﺘﺪرﯾﺞ آرد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎن ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﺗﻮ ﺑﻤﺮدم ﻧﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻓﻠﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ )اﯾﻦ ﻧﺎن از ﻃﺮف آﺗﻮن ﺑﺸﻤﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺨﻮرﯾـﺪ و
اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻣﺪح ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ(.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد و ارزش ﻧﺪاﺷﺖ درﯾﺪ و ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪ و در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن دﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮان دراز ﮐﻨﯿﻢ
وﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را آرد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎن ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻤﺎ ﻣﺒﺪﻫﻨﺪ .وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
روز ﻣﻨﺤﻮس را ﺑﺒﯿﻨﻢ آﺧﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺒﻪای از آن ﻫﻤﻮزن ﺧﻮد ﻓﻠﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ آرد ﮐﻨﯽ و
ﻧﺎن ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ...آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﻧﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮردﻧﺪ از ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ؟ و اﮔـﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ از ﻗﺘﻞ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺗﻮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺗـﻮاﻧﮕﺮ ﻫـﺴﺘﯽ و ﻃﺒـﻖ ﺣﮑـﻢ
ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮی و ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ﺗﻮ را دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮرﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﺎو ﺑـﺪﻫﯽ از
ﯾﮏ راﻫﺰن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﯾﮏ راﻫﺰن وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را از ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎو ﻣﯿﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ
از ﻣﺎ زر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ رﺑﺢ ﻃﻼ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎو ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﭙـﺮدازد در
ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﯿﺎ و ﺑﮕﯿﺮ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻼ و ﮔﻨﺪم ارزﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دارد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻮرمﻫـﺐ ﺑـﺮای ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ارﺗﺶ ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮔﻨﺪم دارد و ﻫﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ دارای ﮔﻨﺪم ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺼﺮ
را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف ﺑﻔﺮوﺷﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و
ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻫﺰارﻫﺎ ﻃﻔﻞ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺼﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺮ اﺷﮏرﯾﺰی ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﻮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
از روز دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺮ و ﭼﮑﺶ در دﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﺲ رﻓﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺒﯿﻨـﯿﻢ وﺿـﻊ ﺷـﻬﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﺷﺮاف و اﻏﻨﯿﺎء ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ دژ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺮده در آن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤـﺼﻮر ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﺧﻄـﺮ
ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ و ﺧﺎﻟﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻣﻌﺎﺑﺪ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
در آن ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش را ﻏﺎرت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ در آن ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﮑﺶ و ﺗﺒﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن را ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺷﺮاف دژ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣـﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺪﺧﻮل در آن ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
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ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﻣﻦ و ﺗﻮﺗﻤﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎم آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و ﺷﺐ ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺴﮕﺮ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﻮد و در آن ﻣﻨﺰل ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرم ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺨﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ در ﮔﺮدﻧﻢ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎﺳﻢ ﭘﺪر ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﮑﺪه ﻧﺒﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد وﻟـﯽ ﻣـﺎ ﺷـﺐﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان و ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل اﺷﺮاف و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷـﻮﻧﺪ و اﻣـﻮال را
ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ روز ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺐ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭼﭙـﺎول ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم روز اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﻣﯽﭼﺎﭘﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺐ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻏﻮﻏـﺎی ﻋـﺪهای از آﻧﻬـﺎ روز و ﺷـﺐ
ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﭙﺎول ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا از وﻓﻮر ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾـﺮا ﻓﺮﻋـﻮن از
ﺗﻤﺎم اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون زد و
ﺧﻮرد و ﺗﺼﺎدم ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن در واﻗﻊ ﻣﻠﺖ را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت آزاد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ او در ﻃﺒﺲ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﻣـﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در آن روزﻫﺎی ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﮐﻪ دارای ﺳﺮﺑﺎزان آزﻣﻮده و زﯾﺎد و اﺳـﻠﺤﻪ ﻓـﺮاوان و
اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻋﻮاماﻟﻨﺎس را وادر ﺑﻪ اﻃﺎﻋـﺖ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣـﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد آن اوﺿﺎع ﺑﻮﺟﻮد ﯾﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯿﺪاد ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈـﻢ را
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز در ﻃﺒﺲ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎﺋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ
آﺗﻮن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻋﺪهای را ﺑﺮای آرد ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم و ﻃﺒﺦ ﻧﺎن اﺟﯿﺮ ﮐﺮد و ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪاری ﻧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪ وﻟـﯽ وی ﺑـﺮای ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻧـﺎن ﺑـﯿﻦ
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن او در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻣـﯽرﯾﺨﺘﻨـﺪ و ﻧـﺎن را
ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻧﺎن ﻣﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣـﻖ ﺑـﻪ ﺣـﻖدار
ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﻦ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﻧﺒﻮد.
ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ وﺿﻊ ﻃﺒﺲ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻼ را ﺑﺎ ﺗﺮازو وزن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺪری ﻧﺎن ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﻧـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ رﺣﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺗﻮن.
ﺑﻈﺎﻫﺮ آﺗﻮن در ﻃﺒﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﻃﺮﻓﺪاران او ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺷﺮاﻓﯽ را ﮐـﻪ ﻃﺮﻓـﺪار آﺗـﻮن
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
روز ﭼﻬﻠﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻃﺒﺲ ﺑﮕﺮﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن وی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﺲ ﺑـﻮده
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿـﺴﺖ و ﻟـﺬا
ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﺎز روزﻫﺎی ﺧﻮش در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ آﺗﻮن ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐـﻪ آﺗـﻮن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﻮ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﻃﺒﺲ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
۲۱

ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﻮ ﭼﻄﻮر از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪی؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮن ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدم زﯾﺮا ﺑĤﻧﻬﺎ ﻃﻼ وام ﻣﯿﺪادم و در ﻋـﻮض
اراﺿﯽ آﻣﻮن را وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﺳﻮد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ اول اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐـﺎﻫﻨﯿﻦ آﻣـﻮن ﻫـﻢ
وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻢ رﺑﺢ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﻋﻮض ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ داراﺋﯽ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣـﻮن ﻣـﺮا از
ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن آﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و داراﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و او و
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﺗﻤﺎم اﺷﺮاف و اﻏﻨﯿﺎء ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن
ﮔﺮﺳﻨﻪای ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﯽﻣﻀﺎﯾﻘﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎز اﺟﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و آﻣﯽ و اﺷﺮاف ﺳﺮﺑﺎزان را از ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺟﻨـﻮب ﻣـﺼﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺳـﮑﻨﻪ ﺷـﺮدن اﺟﯿـﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آﺗﻮن و ﻃﺮﻓﺪاران او را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .و ﭼﻮن ﺗـﻮ ارﺑـﺎب ﻣـﻦ ﯾﮑـﯽ از
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻌﺮوف آﺗﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص )ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت( را ﮐﻪ از ﮔﺮدن ﻣﯿﺎوﯾﺰی دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻬﺎ
ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﺗﻮن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ از ﻓﺮﻋﻮن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ وی اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن روی ﮐـﺎر آﻣﺪﻧـﺪ و ﺧـﺪاﺋﯽ آﻣـﻮن و
ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﻤﺎم راهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ وﺻﻞ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮد ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺳـﮑﻨﻪ
آن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و آﻧﻮﻗﺖ آﻣﻮن و ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻓﻖ ﺧﺎرج ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻃـﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾـﺪ و
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻮن رﮐﻮع ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﭼﺸﻢﻫﺎی او و ﺗﺒﺴﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن در ﻧﻈﺮم ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ و دﻟﻢ ﺑﺮای او
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮﺧﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﻮن را روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎورد و ﻗﺪرت وی را ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﺪ و ﺟﻨﮓ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ
و ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎز دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺑﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ از زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﻤـﻮد و ﻧﯿﻤـﯽ از
اراﺿﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺼﺮ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ رﺳﻮاﺋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ آﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺷﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐـﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .و ای ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهام وﻟﯽ ﺗﻮ ﻏﻨـﯽ
ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردهای و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه داراﺋﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﯾـﮏ
ﻋﺪه ﺳﺮﺑﺎز اﺟﯿﺮ ﮐﻨﯽ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و ﮔﺮز ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ و از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺪهای را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮ و اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ در روزی ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان از ﺧﺪای ﺧﻮد دﻓـﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﭼﻮن اﮔﺮ اﻣﺮوز آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ رﺳﺘﮕﺎری ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
زﯾﺮا ﻫﻨﻮز زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان )از اراﺿﯽ آﻣﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿـﺮ ﺗﻔـﺎوت
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و اﻏﻨﯿﺎء ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻓﻘﯿﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ آﺗﻮن ﭼﻨﺪی ﺧـﺪاﺋﯽ
ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﻏﻨﯿﺎء ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮاء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن روز ﻫﻤﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﮐﺎر از ﺛﻤﺮ ﮐﺎر ﻏﻼﻣﺎن و زارﻋﯿﻦ ارﺗﺰاق ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدی و ﻣـﺮا ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ و اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬار و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑĤﺧﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود و ﻓﺮﻋـﻮن
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﺎط ﻇﻠﻢ ﺑﺎز ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
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وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺮزﯾﺪ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮد .اﮔﺮ او ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪﻋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن اﺷﮏ از ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼـﺸﻢ
او ﺳﺮازﯾﺮ ﻧﺸﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهام ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻧﺪارم اﮔﺮ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺮاف ﮐـﻪ
اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ را ﺑĤﺳﯿﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑĤﺳﯿﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ و آﻧﻘﺪر ﺷﻼق ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ﮐﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﻢ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮐﺮت ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﺧﺪای ﮐﺮت ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻣﯿﻨﻮﺗﻮر ﺑﻮد ﺑـﺸﻮم و
ﻣﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻮ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺷﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ داری ﮐﻪ وارد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﺷﻮی و ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ وﺟﻮد دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﺎه ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺨﻮف را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده و ﻻﺷﻪاش ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯿﺸﻮد .زﯾﺮا ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﺧﺪای اﺧﻨﺎﺗﻮن از ﻣﯿﻨﻮﺗﻮر ﺧـﺎی
ﮐﺮت ﻣﺨﻮفﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺪای ﮐﺮت دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان زﯾﺒﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﯿﺮﻗﺼﺎﻧﯿﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎ را ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺮد وﻟـﯽ ﺧـﺪای ﺟﺪﯾـﺪ
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﺮد و زن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...ﻧﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ...اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ وارد ﮐﻨﺎم ﺧﺪای ﺳﯿﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻋﻘﯿـﺪه ﺣﻘﯿﻘـﯽ وی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮد رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و اﮔﺮ در ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻓﮑﺮ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻮ را دوﺳـﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺎش و آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دور ﮐﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا روزی ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨـﺎن آﻣـﻮن و
اﺷﺮاف ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﺰن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ .ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﮐـﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ
ﻓﺮﯾﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺴﺖ ﻣﺮدم را ﺧﻮرده ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﺪرت را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﮔـﺮ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ در ﻣﺼﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از آﻣﻮن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘـﺮ
از اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻘﺪر رﯾﮓﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮد و زن ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ از ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ زﯾﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪهای و ﻣﻦ آزﻣﻮدهام ﮐﻪ ﺛﺮوت اﻧﺴﺎن را ﺗﺮﺳﻮ و ﺑـﯽﺣﯿﺜﯿـﺖ و ﺳﺎزﺷـﮑﺎر
ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮد ﺗﻮ ﭼﻮن ﺛﺮوت داری از ﻏﻮﻏـﺎی
ﻋﻮام و ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪﮐﺎﻫﻦ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺷﺮاف ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻣـﺼﺮ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻌﻢ آزادی را ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز زﯾﺮ ﺑﺎر ﺟـﻮر
و ﺳﺘﻢ آﻣﻮن و ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺧﺪای ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ آﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﻏﻼم ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﭙﺮﺳـﻨﺪ )ﺑـﺮای
ﭼﻪ؟( اﯾﻦ ﺧﺪای ﺳﯿﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و روش ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ او اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ و درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﺮﺗﺮاﺷﯿﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ روزی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ آورد و ﺑﭙﺮﺳﺪ )ﺑـﺮای ﭼـﻪ( ﻣـﻦ
ﻓﻮری ﺳﺮش را ﺑﺠﺮم اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺨﺪاوﻧﺪ و ﺑﮕﻨﺎه ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺎق ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ
و آزادی ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮده ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻋﻠﻤـﯽ ﺟﻬـﺎن
اﺳﺖ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰم و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻄﺮ دور
ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺗﻮن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﺟﺎن ﯾﮑﺰن و ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﭼـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ
دارد و ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻃﻤﺎع ﺑﺎﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺣﺮﯾﺺ و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣـﺸﺖ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﺮﺳـﯿﺪ و آﺗـﻮن
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ارزش ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.

۲۳

ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ و دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻔﮑﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾـﮏ راز ﮐﻮﭼـﮏ را ﺑﺘـﻮ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻋﻮن دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ﺷﺪهای ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ روزی
از ﻓﺮط ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺨﺘﯽ و ﺳﯿﻨﻪ و ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﺮاﺷﯿﺪی ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻧﺪه و اﮔﺮ روزی ﺑﻘﺘﻞ رﺳـﯿﺪی
ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪارم ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ وارد ﺧﺎﻧـﻪای ﺗﺎرﯾـﮏ ﻣﺜـﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﺮت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ ﺷﺮاب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑـﺎرﺑﺮان ﺳـﺎﺑﻖ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻧﻤـﻮد و ﺑـﺎ ﺑﻌـﻀﯽ از
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ آﻧﻬﺎ از آﺗﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻃﺒﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺖآور ﺷـﺪه
ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮگ ﺑﯿﺪاری ﺧﻮاب و ﺣﺸﺖآور ﻣﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﯾـﻪ زن و ﻓﺮزﻧـﺪان ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺧـﻮد را
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ روز و ﺷﺐ آﺑﺠﻮ ﯾﺎ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در آن اﯾﺎم
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻤﯿﺎب ﻧﺸﺪ آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮی را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن دارد ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﮐـﻦ زﯾـﺮا ﻣـﺎ دو ﺑـﺮادر
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﺎﻣﻪ را از ﺗﻦ ﺑﮑﻦ و ﺑﻤﻦ ﺑﺪه زﯾﺮا ﻣﺘﯽ ﻣﻦ
ﺑﯽﺟﺎﻣﻪ ﺑﻮدم و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﺧﺪاران ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻻﺷـﻪاش را در ﻧﯿـﻞ ﻣـﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ و
ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻃﻮری ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺟﺴﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ درون ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﺑﺎر ﺳﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻤﺪت ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن در ﻃﺒﺲ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺖ .زﯾـﺮا ﺳـﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ و
ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺮدن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و اﺷﺮاف و آﻣﯽ اﺟﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻃﺒﺲ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐـﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ
ﺑﮕﺮﯾﺰد .در داﺧﻞ ﻃﺒﺲ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺪاران ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
ﻋﺪهای ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﻣﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﭼﻮن از ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻃـﺒﺲ ﺑﺠـﺎن آﻣﺪﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﺎﺧﺪاران ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ از ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺎورده و ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺧﺪای ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﺑﯽ ﺷﮑﻞ
ﺑﯿﺰارﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻃﻐﯿﺎن ﺷﺎﺧﺪاران ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻣﻦ در دﮐﻪ دمﺗﻤﺴﺎح ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
روزﻫﺎ ﮐﻪ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺷﺮوع ﮐﺮد ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﺪل ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ آﺳـﯿﺎب
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺰﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮان اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد زﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷـﮑﻤﯽ را
ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ رودهای ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻢ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .و ﺗﺎ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻧﮕﺮدد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺘﻢﻫـﺎ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎری ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود.
ﺗﺤﻤﻞ درد و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺤﻤﻞ درد ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر ﭼﻨـﺪ روز درد را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺑĤﺳﻮدﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺮگ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ از دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮود ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﺪون ارزش اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔـﺮ ﺷـﺎﺧﺪاران ﺑﻌـﺪ از
روی ﮐﺎر آﻣﺪن آﻣﻮن و ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم و ﺑﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ و از روی ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺪای
دﯾﮕﺮ و اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ آن ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮق دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ دروغ و ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن
۲۴

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

ﺟﻨﮓ ﻫﻮﻟﻨﺎک در ﻃﺒﺲ و ﻗﺘﻞ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ
آﻧﻮﻗﺖ در ﻃﺒﺲ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻃﺒﺲ در ﻗﺒﺎل آن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد.
ﺳﻪ ﺷﺐ و ﺳﻪ روز در ﻃﺒﺲ ﻣﺮدم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را آﺗﺶ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﯿـﺪان ﺟﻨـﮓ را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺮدن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑـﺴﺮﻗﺖ ﻣـﯽﺑﺮدﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﮐـﺲ را ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺪاران و ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ دو را ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻤﺎن ﭘﭙﯿﺖآﺗﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ ﻣﺮدم را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮد و ﺑـﺸﺪت ﺗﻈـﺎﻫﺮ ﺑـﻪ
ﻃﺮﻓﺪاری از ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ آﺗﻮن ﻣﯽﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده ﻧﺎم ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮد را آﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎه و ﺷﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻖﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮداران ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از روزی ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻣﻦ در ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدم و در آﻧﺠﺎ زﺧﻢ ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎرﺑﺮان را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ در آن روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زﺧﻢﺑﻨﺪی ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣـﻦ و ﮐﺎﭘﺘـﺎ را ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﭘﺎرﭼـﻪ
زﺧﻢﺑﻨﺪی ﭘﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه ﺑﺮوﻧﺪ آب ﻣﯿﺒﺮد.
روز ﺳﻮم ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪری ﻃﺒﺲ و ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻮری ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻼﻣـﺎن و ﺑـﺎرﺑﺮان ﮐـﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در روز ﺳﻮم روﺳﺎی ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺻﺮف آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب و ﻗﺪری ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗـﻮ در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯿﮑﺸﯽ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ زﺧﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﯿﺪ و ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﺪری ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮی و در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ در آن ﺟـﺎ ﺑﮕﯿـﺮی ﮐـﺴﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﺳﺖ دراز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎرﺑﺮان وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ از ﻣﯿﮑﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن روز ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﻣﯿﺴﻮزد و ﺷﺎﺧﺪاران ﺷﮑﻢ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺗـﻮ ﻣـﻮﺗﯽ را ﮐـﻪ
ﻗﺼﺪ داﺷﺖ از ﺧﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻟﺒﺎس ﭘﺰﺷﮏ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﭙﻮﺷـﯽ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻓﺴﺮان ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و درﺻﺪد ﻗﺘﻠﺖ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮑﻦ و اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن ﺧـﻮد
اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ.
ﺳﻪ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮاب و داروﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺧﻮد را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ.
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در آن ﺳﻪ روز اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر ﻃﺒﺲ و ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻏﻠﺒـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ در آن وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺎﺧﺪاران اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه از ﻓﺮط ﯾﺎس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮓ زدم ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ و ﺣﯿﺎت ﺗﻬﻮت و زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮدم
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺰد ﺧﻮن آﺗﻮن ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ آﺗـﻮن در
وﺟﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮﯾﺰد ﻫﻤﺎن ﺧﻮن اوﺳﺖ و اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و او را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ.
ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰم وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ
آﻣﻮن ﮐﻪ ﺳﺮ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه و روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺪرب ﻣﯿﮑﺪه رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮچ ﺳﺮ درب ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﺑﻮد ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬـﺎی آﺗـﻮن اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎم ﻣﺠـﺮوﺣﯿﻦ
ﺻﻠﯿﺒﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و آﺗﺶ اﯾﻨﺠﺎ را از وﺟﻮد آﺗﻮن ﭘﺎک ﮐﺮد و ﻧﮕﺬارﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﺴﯽ زﻧـﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﺧﯿﺰ ﺑـﺮ
ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺎ روی ﺷﮑﻢ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از زﺧﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﮔﺮز ﻣﻐﺰ ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺘﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺖ را ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﭼﻮن آن زن ﺑﺸﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ده ﻧﯿﺰه در ﺷـﮑﻢ و ﺳـﯿﻨﻪاش ﻓـﺮو
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﮑﻤﮏ وی دوﯾﺪم ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺧﻮد ﺿﺮﺗﺒﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم زد و ﻣﻦ از ﭘﺎ در آﻣـﺪم و دﯾﮕـﺮ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻬﻮش آﻣﺪم ﺑﺪواٌ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﻫﺴﺘﻢ )دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﺑـﻮد –
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻌﺪ ﮐﻮﭼﻪای را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح در آن ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺪه ﻣﯿﺴﻮزد و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ از آن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن آﺑﺠﻮ و ﺷﺮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎد آوردم و ﻣﻨﻈﺮه ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ ﺗﻬﻮت و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ ﻣﺮﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﺧﻮد را روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪرب ﻣﯿﮑﺪه رﺳﯿﺪم و ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻢ وارد ﻣﯿﺨﺎﻧـﻪ ﮔـﺮدم و ﺑـﻪ
ﺗﻬﻮت و ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم.
در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﻣﻪام آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد و آﻣﺪ و ﻣﺮا از آﺗـﺶ ﺑﯿـﺮون ﮐـﺸﯿﺪ و روی ﺧـﺎکﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﻪ
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻣﻪام ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻤﺮد ﭘﺰﺷﮏ و ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﭘﺰﺷـﮏ ﺷـﻮد
وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ روی ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﺮ را ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻣﺮﯾﺖ ...ﻣﺮﯾﺖ ...ﺗـﻮ ﮐﺠـﺎ
ﻫﺴﺘﯽ؟ و ﭼﺮا دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش ...و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﺗﻮ زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮم و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا رازی ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕـﻮﯾﻢ و ﻧـﻪ ﻣﺮﯾـﺖ آن راز را ﮔﻔـﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدی او از ﺗﻮ ﺑﺎردار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را زاﺋﯿﺪ.
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وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ را از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد او ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﻮزه
ﺷﮑﺴﺘﻪای و وی ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻧﯽ را ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ آن
زن در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮده و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﺮا ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز در ﻃﺒﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ از دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دم ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ.
و ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدی روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﺑﺮو و ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑﺒـﺮ از اﯾﻨﺠـﺎ
ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﻗﺪری او را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف راﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻮرد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻪ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻪ دروغ آن دو ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻌﻬﺬا ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد رازی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤـﻦ ﺑﮕﻮﯾـﺪ و ﻻﺑـﺪ راز
ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮف ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا روح و اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﻣﯿﺴﻮزد و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم
ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺟﻨﺎزه ﻣﺮﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﻬﻮت ﻫﻢ در آن ﻣﯿﮑﺪه ﻣﯿﺴﻮزد.
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآوردم ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﻻﺷﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺪر ﻣﯿﺴﻮزد و ﻣﺒﺪل ﺑﺨﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﮕـﺮدد از ﻓـﺮط وﺣـﺸﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮم .زﯾﺮا ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻃﻮری دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم در وﺳﻂ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻨـﺎزه
آﻧﻬﺎ را از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﺮ دو را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ.
ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺰد آﻣﯽ و ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن ﺑﺒﺮم و آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﻧﺰد
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ روی ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺠﺎزات ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺮای ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﻧﺰد آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣـﻮرد اﺳـﯿﺮان اﯾﻨﻄـﻮر اﺟـﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮد و اﺳﯿﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﺼﻠﻮب ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و او را از دﯾﻮار ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ و دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی آﻧﺎن را ﻣﯿﺒﺴﺘﻨﺪ
و در ﻧﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎی ﻋﺎدی را ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه در دﺳﺖ آﻧﻬـﺎ دﯾـﺪه ﻣﯿـﺸﺪ ﺷـﻼق ﻣﯿﺰدﻧـﺪ و آﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻌـﺪن
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
زﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن وا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻨﯿﺰی ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﭼﻮن در ﻣﻨﺎزل ﭘﯿـﺮوان ﺻـﻠﯿﺐ
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻐﺎرت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ را اﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺮای ﻓـﺮوش ﺑﺒـﺎزار
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
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ﮐﻨﺎر ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ و در رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺷﻼق زدن ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ ﯾﮏ ﻗﺘﻠﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه
ﺑﻮد و آﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن را ﺑﻄﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮن ﮐﺜﯿﻒ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ دور ﺧـﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن ﻫﻢ ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ ﭘﯿﺮوان آﺗﻮن را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﻼق ﻣﯽﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺪن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮوان آﺗـﻮن در
ﻃﺒﺲ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ او را ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی وی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﭙﯿﺖآﻣﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﺪ و در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺶ را از ﭘﯿﺮوان ﺻﻠﯿﺐ ﺑﮑﺸﺪ.
ﻣﺪت دو روز ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﮐﺸﺘﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ و روز دوم ﺗﻤﺎم دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺎزل ﻓﻘﺮاء در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن
از دﯾﻮار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﮕـﺮ
در ﻣﺼﺮ ﻗﺤﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ اﺷﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده و ﺧﺪاﺋﯽ او ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه و آﻣﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮی ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﺰارع آﻣﻮن ﺑﺬر ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻣﯿﮑﺎرﯾﺪ ﺑـﺸﻤﺎ ده ﺑـﺎر
ده ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﮔﻨﺪم در ﻣﺼﺮ ﺑﺪون ارزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻧﻪ ﻗﺤﻄﯽ از ﻣﺼﺮ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج از ﻃﺒﺲ ﺑﺮ اﻓﺘﺎد.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ و ﺷﺮدن ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎن و ﻣﺎل و زﻧﻬﺎی ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زن وی
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﺰو ﺷﺎﺧﺪاران و ﭘﯿﺮوان آﻣﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
زﯾﺮا آن ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻧﻪ آﻣﻮن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ آﺗﻮن را و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻠﺰ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﻧﻪ آﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺬﺑﻮر را ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻪ ﭘﭙﯿﺖ آﻣﻮن و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن در ﻃﺒﺲ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻓﺮﻋـﻮن را از ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣـﻮن
رﮐﻮع ﮐﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ او را ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮن در ﻃﺒﺲ روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮوم و اﺻﻼٌ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﻗﻮه ﻫﺮ ﻧﻮع اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردم وﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪهام ﮐﻪ وی در ﻧﻈﺮم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
از ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ واﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﻓﻖ ﻫـﻢ اوﺿـﺎﻋﯽ
ﻧﺎﮔﻮار ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ.
آﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮود ﭘﭙﯿﺖ آﻣﻮن را ﺣﮑﻤﺮان ﻃﺒﺲ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻋﺎزم رﺣﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از رﻓـﺘﻦ ﺑﻤـﻦ ﮔﻔـﺖ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻓﺮﻋﻮن را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﺮده و او را ﻣﻠﻌﻮن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
دﺳﺖ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮدارد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﺧﻨـﺎﺗﻮن را از ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﯿĤﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوﯾﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﻣﯽآﯾﻢ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮد و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺣﯿـﺚ ﻣﻤﺘـﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ اﯾـﻦ ﯾـﮏ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻠﺦ ﻫﻢ ﺿﺮورت دارد.
وﻟﯽ آﻣﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺎزم اﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺒﺲ ﺑﻄﺮف اﻓﻖ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ از ﺗﺎﻧﯿﺲ ﻋﺎزم اﻓﻖ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮوﯾﻢ در ﻃﻮل ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻂ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد.
۲۹

ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم در ﺳﺮ راه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮن را ﮔﺸﻮده ﻣﺠﺴﻤﻪ وی را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟـﯽ
ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﺮادی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن وی ﺣﺪس ﻣﯿﺰد ﮐﻪ آﻣـﯽ ﻗـﺼﺪ دارد ﮐـﻪ در
ﻣﺼﺮ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﻞ دارای ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮدد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪه زﯾﺮا ﺗﻤﺎم راﻫﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـĤن ﺷـﻬﺮ ﻣﯿـﺸﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن و ﺷﺎﺧﺪاران ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺮود.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از اﻓﻖ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﯿﮏ ﺷﺮط آزادی ﻋﺒﻮر داﺷﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت آﻧﻬﺎ را ﺷﻼق ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
از راه ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺮاه اﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺷﻂ ﻧﯿـﻞ
را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن آﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ زﻧﺠﯿـﺮ را
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ.
***********
وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻓﻖ ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﮔﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺰهﻫﺎ در ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و درﺧﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ را آﺑﯿﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
در ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن روی ﻧﯿﻞ از وﺳﻂ اﻓﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﺑﺎﻏﻬﺎی دو ﺳﺎﺣﻞ ﯾﻤﯿﻦ و ﯾﺴﺎر ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ آن روز ﻣﻦ ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪم و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯿﻮر از آن ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎغﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻧﺠﺒﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺠﺒﺎء و رﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﻪ وﯾـﺮان ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽ
رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺪرﺧﺘﻬﺎ آب ﺑﺪﻫﺪ.
از ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻮی ﻻﺷﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﺖ راﯾﺤﻪ را ﭘﺮﺳـﯿﺪم ﻓﻬﻤﯿـﺪم ﮐـﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾـﺎن در
اﺻﻄﺒﻞ و ﺳﮕﻬﺎ در ﮐﻠﺒﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ و ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺎﻧﻮاده او از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻓﻖ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در آﻧﺠـﺎ ﻣﯿﺰﯾـﺴﺘﻨﺪ و ﻋـﺪهای از ﺧﺪﻣـﻪ وﻓـﺎدار و درﺑﺎرﯾﻬـﺎی
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧﯿﺰ در آن ﮐﺎخ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﻓﺎداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻋـﻮن را ﺗـﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و درﺑﺎرﯾﻬـﺎی ﭘﯿـﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و درﺑﺎرﯾﻬﺎ از دو ﮔﺮدش ﻣﺎه ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺼﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از اوﺿﺎع ﺧﺎرج ﺑـﺪون
اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮارﺑﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﺪ و درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﻏﺬﯾﻪ ﺳﺎده ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
آﻣﯽ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻘﺮب ﻫﺴﺘﯽ و وی ﺑﺘﻮ اﻋﺘﻤﺎد دارد و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯽ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮو و آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺑﺎﻃﻼﻋﺶ ﺑﺮﺳﺎن.
ﻣﻦ ﺑﺎ روﺣﯽ اﻓﺴﺮده ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮوغ ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻓﺮﻋﻮن
ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ از ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهای ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻃﺒﺲ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨـﺎن
ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
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ﺑﺮ ﺗﻮ ﻟﻌﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻮ را ﻣﻠﻌﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺖ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از روی ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮی؟
ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺪری ﺳﺮخ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺎوﺿﺎع ﻃﺒﺲ از ﺗـﻮ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻧﮑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎران ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭼﮑﺎر داری؟ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺗـﻮ دارای اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ زﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و داﻣﺎدﻫﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ زن ﺗﻮ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از داﻣﺎدﻫﺎی ﺗﻮ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ در رود ﻧﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ و
داﻣﺎد دﯾﮕﺮت ﺗﻮت ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺒﺮ ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﺪ) .ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﻮری در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻗﻮت داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮوﺳﮏ ﺑـﺎزی ﻋﺮوﺳـﮏﻫـﺎ را ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﻗﺒﺮ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮ روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ از روی اﺳـﻨﺎد
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﮔﻮﺋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮگ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﯿﺮت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا اﻃﻔﺎل در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﻤﺲ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ؟ و ﮐﺠﺎﺳـﺖ اﯾـﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ ﺣﺠﺎر ﻋﻤﺮ ﺟﺎوﯾﺪ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﻧﻤﻮد؟
ﮔﻔﺘﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن او ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ و ﺧﺪای ﺗﻮ وﻓﺎدار ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﺳﻮراخ ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﺟﺴﺪش را در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ وی را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕـﻮﺋﯽ ﺑـﺴﻨﮓ ﺟـﺎن و ﻋﻤـﺮ
ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺷﻐﺎلﻫﺎ زوزه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮدهای را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت دور ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ دﺳﺖ را ﺗﮑﺎن داد و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﻋﺪهای از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐـﻪ در ﻃـﺒﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮد.
ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻫﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :او ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮ را ﻟﻌﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن از ذﮐﺮ ﻧﺎم دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪان دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و او را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ آﻣﻮن در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ رﺳﯿﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺘﻬﺎی ﻻﻏﺮ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دور دﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﺗﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ازﻟـﯽ و اﺑـﺪی و
ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﯾﮏ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺪود ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﺬا ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺸﮑﻞ اول ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺟﻬﻞ و وﺣﺸﺖ و ﮐﯿﻨﻪ و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻬﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم و دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪاﺋﯽ آﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﺮس و ﻇﻠﻢ را ﻧﺒﯿﻨﻢ و اﯾﮑﺎش ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽآﻣﺪم ﺗﺎ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ ای ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺤﺪود در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و اﻓﮑﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا را آوردی و او را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪی و ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﯽ...
آﺧﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪت را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ و زﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿـﺪاری ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﯾـﺪﮔﺎﻧﺖ ﺳـﻮراخ
ﺳﻮراخ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮد و ﭼﻘﺪر از ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭼﻄـﻮر ﺳـﺒﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻃﺒﻖﻫﺎی زر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳـﺘﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎزه اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﮏﺑﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﺰﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺑĤﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
آﯾﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﮑﻨﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎرزﯾﺪ.
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اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﺲ را ﻧﺪﯾﺪهای و ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺪاران ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﻬﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﻋﻠﯿـﻪ
ﺷﺎﺧﺪاران ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔـﺖ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻣﯿĤﻣﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ارﺑﺎب و ﻏﻼم از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﮔﻨـﺎه را ﮐـﻪ ﮐـﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻟﺒﺪ زﻧﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎم ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﻮ ای ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺗﻮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﭼﺮا ﺣﮑﻢ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪای ﺗﻮ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻣﺮدم آزار ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻦ و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از آزارﻫﺎی
ﻣﻦ رﻧﺞ ﻧﺒﺮی ...از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮو ﺗﺎ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺪار رﺧﺴﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ای ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺮوم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻫﻨـﻮز ﻇـﺮف
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد و آﻧﮕﻬﯽ رﻓﺘﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧـﺪن
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دارد و اﮔﺮ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﺑﺘﻮ زدم ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ داﺷﺖ ﻧﺎﺷﯽ از درد درون ﻣﻦ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﻦ در ﻃـﺒﺲ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد و زﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ از دﺳﺖ دادم.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ روی ﻧﯿﻞ ﻧﻔﯿﺮ زد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣـﺴﯽ را
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی او ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد اﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان دﯾﮕﺮ ﻫﺮ دو ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺗﻠﺦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ آﻣﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و آﯾﺎ آﺗﻮن آﻧﻘﺪر ﻣﺮا واژﮔـﻮنﺑﺨـﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﺮف ﻧﺰد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ از رﺧﺴﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺮخ ﺑﻮد داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎل ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ وارد ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﺸﺘﻢ
آﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﮑﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮑﻨـﯽ وﻟـﯽ اﮔـﺮ
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﺪه و ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ داﻣـﺎد ﺧـﻮد را ﺑـﺴﻠﻄﻨﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺎد ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮود و ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺑـﺮ ﺳـﺮش روﻏـﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺟﺎن او را ﻣـﺸﺮوط ﺑـﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮود و ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را دﯾﺪﻧﺪ ﻗـﺪری ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻏﺮﯾـﺪ
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﮑﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ و
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﻨﺪ.
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧـﺪای
ﮐﺬاب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﻦ از ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻓﺮﻋﻮن داﻣﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و روی ﺻﻮرت اﻧﺪاﺧﺖ و از اﻃﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ و رﻓﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ و ﻣﻦ در
اﻃﺎق ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ و از ﻓﺮط ﺗﺎﺛﺮ ﻗﻮت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و آن دو را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ آﻣﯽ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐـﺮد و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺗﻮ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮ و ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬار.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ آﻣﯽ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻗﺪر آﺳﺎن اﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﻼه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﮕﺬاری .و
ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ او را ﺑﺪرود ﺑﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣـﺼﺮ ﺷـﻮم و اﮔـﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪن آﺳﺎن اﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﯽ .اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﮐـﺮده و
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮری ﻣﺼﺮ را ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺬری ﮐـﻪ اﺧﻨـﺎﺗﻮن ﮐﺎﺷـﺘﻪ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻗﺤﻄﯽ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﺧﻠﻒ او دور ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارم ﻣـﺮدم ﻗﺤﻄـﯽ و ﺟﻨـﮓ را از
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻠﻮی ﻗﺤﻄﯽ را ﺑﮕﯿﺮم و ﻧﻪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤـﺎﯾﻢ .و آﻧﻮﻗـﺖ ﺑـﺮای ﺗـﻮ
آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺰﯾﺮ ﺑﯿﻨﺪازی.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮی ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ داﻣﺎد اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋـﻮن ﺷـﻮد و اﮔـﺮ او ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺪ داﻣﺎد دﯾﮕﺮ ﺗﻮت ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺤﻄـﯽ از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺮود و اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داﻣﺎدﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺒـﺎل ﺗـﻮ
دارای اراده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ ﭼﻮن دارای ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻫﺴﺘﯽ از ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﯽ ﻗﻮیﺗـﺮ ﺧـﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﻻف ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺰﻧﺪ.
آﻧﺪو ﻧﻔﺮ ﻗﺪری روی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻢ
و دﺳﺘﺖ را از ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ
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ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮی و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ را ﻧﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮ
را اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺑﺎﺷﻢ و ﻗﺸﻮن ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤـﮏ
ﺗﻮ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮم ﺗﻮ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻤﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﯽ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﮑـﺬﯾﺐ
ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻟﺬا ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ دارم.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ دارای ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج آﻧﺮا ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ داد و آﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﻗـﺪرت
ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ دوامﺗﺮ از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻫﺴﺖ؟
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﺮدد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﻢ.
آﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ آه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ زﯾﺮکﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺮ
اﺧﻨﺎﺗﻮن ازدواج ﮐﻨﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از داﻣﺎدﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن اﺳﺖ.
زﯾﺮا اﺧﻨﺎﺗﻮن اﻣﺮوز ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن و ﻟﺬا در ﻋﺮوق دﺧﺘﺮان او ﮐﻪ زن داﻣﺎدﻫﺎی وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧـﻮن
ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن ﺟﺎری اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ اﺳﺖ و در ﻋﺮوق او ﺧـﻮن
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ او ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺷﻮد ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از داﻣﺎدﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧـﻮاﻫﯽ
داﺷﺖ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺑﻮد ﻋﻮض ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را روی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده و ﻟﺬا ﮐﺎﻫﻨـﺎن آﻣـﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﺷﻮد ﺗـﻮ ﺑﮑﻠـﯽ از ﺣﯿﻄـﻪ
ﻧﻈﺎرت ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ در ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ از ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺼﺮ ﺣـﻖ ﻣـﺴﻠﻢ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮانﺗـﺮ از ﺗـﻮ
ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺧﻮد ﺑﺘﻮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬاری.
آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻦ او را دوﺳـﺖ ﻣﯿـﺪارم و از ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ
روزی ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ زن را دﯾﺪم ﺧﻮاﻫﺎن او ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺎن او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﯿﻨﺪازی ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻫﻤـﺴﺮ
ﻣﻦ ﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
آﻣﯽ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭼﺮا او ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ وﺳـﯿﻠﻪای ﻧﯿﮑـﻮ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده ﮐـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﮐﻪ زﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﮐﻨـﺪ ﻫـﺮ ﻗﯿـﺪ و
ﺷﺮط را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻌﺪ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ آرزو داری ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺪری ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ .زﯾﺮا ﺗـﻮ اﯾﻨـﮏ
ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑـﺮوی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮزه ﺑﺸﮑﻨﯽ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎاﻣﺮوز ﮐﺴﯽ را ﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮی و ﺑﺮادری ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده و ﻓﮑﺮ او آﻣﺎده ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺪری وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﺗـﻮ را
ﺑﻪ ﺑﺮادری ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﻮ از ﻧﮋاد ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻫﺴﺘﯽ و وﻗﺘﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪی ﻻی ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻻی دو
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺎو ﺳﺮﮔﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ .و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﻮد و آن ﯾﮏ ﺗﻦ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزی ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدم ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﮐـﻮزه
ﺧﻮاﻫﺮی و ﺑﺮادری ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
۳۴

آﻣﯽ ﻃﻮری اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎ ﺣﺪت زد ﮐﻪ در روح ﻫﻮرمﻫﺐ اﺛﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ زودﺗـﺮ ﺑـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد.
ﻃﻮری آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﻣـﺮا دﯾـﺪ و
ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ آه ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪی .و آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗـﻮ ﺑـﻪ اﺳـﺮار ﻣـﺎ ﭘـﯽ
ﺑﺮدهای ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ وﻟﯽ اﺷﮑﺎل در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻨﺪﯾﺪم زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ ﻫﺮ دو از ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﮋادی ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن از ﻧﮋاد ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﻻﯾﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
آﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺟﺪی ﻣﯽزﻧﯿﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺒـﻮدی و
ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ اﻣﯿﺪواری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از وﺟﻮدت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺮار ﻣﺎ را ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﯽ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺻﻼح ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﮕﻮﺋﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارم و ﺗـﻮ اﮔـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ
ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮑﻨﻢ؟ آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮض او ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿـﺴﺖ اﯾﻨـﮏ ﻫـﻢ
ﺑﯿﻤﺎری اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺷﺪت ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺮض ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣـﺪاوا وﺟـﻮد
دارد و آن ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎی زﯾﺎن ﺑﺨﺶ از درون ﻣﻐﺰ او ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺗﻮ ﻫﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﺴﺘﯽ و از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺣـﺬاﻗﺖ و ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺗـﻮ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد و ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎف و ﮐﺎرد ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﻓﺮو ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﻐﺰ ﻓﺮو ﺑﺮود و ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻤﯿﺮد و ﻣﺼﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ آﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮد ﻻﺷﻪ او را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ را ﺑﺮ
ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺰ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺮ ﺟﺎی آن ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﻋـﻮن را
دﯾﺪﻧﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎرد ﺧﻮد را ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﻐﺰ او ﻓﺮو ﮐﺮده ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهام.
اﯾﻦ ﺣﺮف در آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن دو ﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃـﺮز ﮐـﺎر آﻧﺠـﺎ را ﻧﺪﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻫﺮﮔﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐـﺰ آﻧﻬـﺎ را
ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
آری وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻻﺷﻪ ﻓﻘﺮاء را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ از ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ و
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻐﺰ را ﺑﺮدارﻧﺪ و دور ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺮ ﺟﺎی آن ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﻋﻮن و رﺟﺎل درﺑﺎری و اﺷﺮاف و اﻏﻨﯿﺎء را از راه ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد ﺑﻮدم اﯾﻦ ﻓﻦ را ﻃﻮری ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ آﻣﻮﺧﺘﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ ﮐﺎرد ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﻐﺰ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮو ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ او
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وی را ﮐﺸﺘﻪام وﻟﯽ ﻋﺬری ﮐﻪ ﻣﻦ آوردم در ﻧﻈﺮ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود زﯾﺮا ﺗـﺎ او
زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺰاج ﻓﺮﻋﻮن ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﺮش را ﺷﮑﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﺳﺮ را ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺷـﮑﺎﻓﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﮐﻨﻮن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﻮری ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن دوﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﻞ
ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن ﺧﺪاﯾﺶ رﻧﺞ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮد ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻮع درد و آزار ﺑﺪﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮود و اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺮﺑﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺻـﻠﯽ آن را ﺷـﯿﺮه ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﺸﺨﺎش ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪﻫﺪ.
۳٥

آﻣﯽ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺗﺮﯾﺎک را ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻔﺘﻢ آری ﺗﺮﯾﺎک را ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻮاﻫﻢ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﺧـﻮاﻫﻢ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و وی ﺑﺪون درد دﭼﺎر ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .آﻣﯽ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﻮﻣﯿـﺎﺋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺛﺮ اﯾﻦ زﻫﺮ را در ﺷﮑﻢ او ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎو ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﻢ در ﺷﮑﻢ او اﺛﺮ اﯾﻦ زﻫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺎک دارای ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﻮی آن را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮔﺮدد و ﻣـﻦ
ﺗﺮﯾﺎک و داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮐﺮدهام.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮ و زﻫﺮ را ﺑﺎو ﺑﺨﻮران وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻫﺮی ﺑﺎو ﺑﺨﻮراﻧﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ آن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ آﻣﯽ
ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﯿﺮ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺼﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺷﻮد وﻟﯽ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺮد و اﻧﺪرز ﻋﻘﻼء را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺮدارد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ
زﻫﺮی ﺑﺎو ﺑﺨﻮراﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﺨﺎش ﻫﯿﭻ زﻫﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درد ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺷﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮود و ﻫﯿﭻ ﻧـﻮع درد را اﺣـﺴﺎس ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ و ﻓﻘـﻂ در ﺑﻌـﻀﯽ از
اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻣﺰاﺟﯽ ﺿﻌﯿﻒ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﺪن را ﺳﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺮزه ﮐﻨﺪ.
آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن زﻫﺮ ﺑﺨﻮراﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻮرمﻫـﺐ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﮐﻪ اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن روی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮاب رﯾﺨﺘﻢ و داروی ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻓﺰودم و ﺑﺮ ﻫﻢ زدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دارو در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺑﺎﺗﻔـﺎق
آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﺮف اﻃﺎق ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﯿﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﻮﮔﺎن و ﺷﻼق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻬﺎده روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮد دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
آﻣﯽ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻗﺪری آن را وزن ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش وزن آﻧﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ داروﺋﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻃﺮح ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻋﻮن ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻈﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻤﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻟﺮزﯾﺪ.
وی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب را در دﺳﺖ ﻣﻦ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او را راﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ او را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ دارو ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ آوردهای ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮگ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﻫﺮ ﺷﺮاب ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن اﯾﻦ دارو را ﺑﻨﻮش ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯽ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داری.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدی ﻣﻦ در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺗﻮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨـﻮری؟
اﯾﻦ دارو را ﺑﯿﺎﺷﺎم و ﺑﺨﻮاب و اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﺮودت ﮐﺮدی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﺐ ﺑﺮد وﻟﯽ دﺳﺖ او ﻃﻮری ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺪس زدم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﻻﺟﺮﻋﻪ ﺑﺴﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را روی ﺗﺨﺖ ﻧﻬﺎد
و ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻢ.
ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺪری ﻣﺎ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دراز ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﮕﺎه اﺣﺴﺎس ﺑﺮودت ﮐﺮد و ﻟﺮزﯾﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
از ﺗﻦ ﮐﻨﺪ و روی ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺮز وی از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ آﻣﯽ ﺗﺎج ﺳـﻠﻄﻨﺖ او
را روی ﺳﺮ ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺮ او ﺧﻮب ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺷﺎره ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ از اﻃﺎق ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻮن اﺣﺘﯿـﺎج
ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارد و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﺧﺪﻣﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ او را ﺑﯿﺪار ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
۳٦

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن و ﺟﺎم ﻣﺮگ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎم ﺗﺮﯾﺎک ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎو ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮد؟
آﯾﺎ ﻣﺮگ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮوز ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﺎم ﻣﺮگ را ﺑﻔﺮﻋﻮن ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻢ؟
آﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻤﺮد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺤﯿﺎت وی ﺧﺎﺗﻤﻪ دادم؟
آﯾﺎ ﭼﻮن در ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻌﺎﺋﺮ رﻓﺘﺎر
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ؟
آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن او را از رﻧﺞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم؟
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﮐﻮاﮐﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ روزی ﺑﺨـﻮد ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗـﻮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ داﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ.
زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺎز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت اﻋﻤﺎﻟﯽ از وی ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از وﻗﻮع ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
روز دﯾﮕﺮ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺻﺪای ﺷﯿﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎخ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و او ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺎزه ﺷﻮﻫﺮش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺪون ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧـﻮد ﺻـﻮرت او را
ﻧﻮازش ﻣﯿﮑﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎن او ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮد و ﻣﻦ در ﭼﺸﻢﻫـﺎی او ﻋﻼﺋـﻢ
ﺧﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪم وﻟﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨـﺪ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺮم ﻣﯿﮑﺮدم.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮد را ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐـﺮد وﻟـﯽ ﻣـﻦ در اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪام و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ وﻟﻮ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﮔﺮ روزی ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدم او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم.
ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺛﺒﺖ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﺟﺎم ﻋﺼﺎره ﺗﺮﯾﺎک را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﻮراﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ رﻧﺞ و ﺗﻌﺐ او ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺠـﺎی
ﻣﻦ دﯾﮕﺮی در ﺻﺪد ﻗﺘﻞ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮآﯾﺪ او را ﺑﺎ درﻫﺎی ﺟﺎنﮔﺪاز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﻮری او را ﺑﺠﻬﺎن ﻣﻐﺮب ﻓﺮﺳﺘﺎدم
ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات ﺷﻮد ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ داﻣﺎد ﻓﺮﻋـﻮن را ﺑﺠـﺎی او ﻧـﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺷﻼق و ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘﺶ دادﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮان و ﺗﺎزه ﮐﺎر وﺣﺸﺖ زده ﭼﭗ و راﺳﺖ را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ زﯾﺮا ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﺧﻨـﺎﺗﻮن اﻃﺎﻋـﺖ ﮐﻨـﺪ و
ﻃﺒﻖ اراده او ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دارای رای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯿﻞ دارد ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﺷﻬﺮ اﻓﻖ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮود و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آﻣﻮن ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ ﺣﺮفﻫﺎی اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر آﺗﻮن ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺘﺎﺑﺪ و
ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﭘﺪر زﻧﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻮن ﺧﺪای وی ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮﺳـﺘﯿﺪ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ اﺧﻨـﺎﺗﻮن
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳۷

آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ اﺻﺮار دارد آﺗﻮن را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮان ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻞ رﻓﺖ وﻟﯽ در آب اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ او را ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ در آب اﻓﺘﺎده و ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎﺣﻬﺎ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ و ﺣﺪس
ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ او را در آب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد و آﻣﯽ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻤﻦﺧﮕﺮ را ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎﺣﻬﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧـﻮد ﮐـﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰد ﺗﻮت رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی دﻓﻦ اﻣﻮات اﺳـﺖ و زن او آﻧﮑـﺲﺗـﺎﺗﻮن
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ ﺗﻮت ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪهای و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺳـﺮ
ﺑﮕﺬاری و روی ﺗﺨﺖ ﭘﺪر زﻧﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ.
ﺗﻮت از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺨﺖ ﭘﺪر زﻧﺶ ﺑﺮدﻧﺪ و روی آن ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻮت ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺷﺪهام ﺣﯿﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﻼق ﻣﻦ ﺑﺪﮐﺎران را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮت ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار و ﺑﺸﻨﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؟ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺪون
اﯾﺮاد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﺎر اول ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ آﻣﻮن رﮐﻮع ﺧـﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﯾﻠﺪ و ﺗﺎج ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑـﺮ ﺳـﺮت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻮت ﻗﺪری ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺎﯾﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آﯾﺎ در ﻗﺒﺮ ﻣـﻦ
ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﮐﺎردﻫﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ از ﻧﻮع ﮐﺎردی ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻫﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد؟ زﯾﺮا ﻣﻦ از ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮ دﯾﻮار آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﻔﺮت دارم و ﻗﺒﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در آن اﺷﯿﺎء زﯾﺎد ﻧﻬﺎد.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﯽ در ﻓﮑﺮ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮاﯾـﺖ
ﻗﺒﺮی ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر از ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ﯾـﮏ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﻮتاﻧﺦآﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻃﺒﺲ ﻧـﺎﮔﻮار اﺳـﺖ زﯾـﺮا آﻧﻬـﺎ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﻣﺮوز ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮت ﮐﻮﭼﮏ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﯾﺮاد ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺳـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن را ﺑﻮی آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و او اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎو اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺧـﻮد را آراﺳـﺖ و
ﺑﺮای دﯾﺪار ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ او ﮐﻪ در ﻧﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ رﻓﺖ و وارد اﻃﺎق ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘـﺪرم آﻣـﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﯾﮏ ﮐﻮدک را ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮده ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪون ﻣﻌـﺎرض در ﻣـﺼﺮ ﺑﺎﺳـﻢ
ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪان او ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ زن ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﯽ دﻋﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺮﺳـﯽ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺘﺼﺪﯾﻖ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زن ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ ﻣﯿﺘـﻮاﻧﻢ در
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ و ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪه ...ﺗﻮ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ داری
و ﻣﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽ و اﺳﻢ و رﺳﻢ و ﻣﻦ و ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﺳـﻮدﻫﺎ ﻋﺎﯾـﺪ
ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ آﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی اﺣﻤﻖ و ﻃﻤﺎع اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻮد ﮐﺸﻮر را ﺑﺪﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ او را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺴﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ وی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش اداﻣﻪ داد.
۳۸

زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ وﻟـﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻏﺮور ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﺗﻮن ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺪرش آﻣﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ آﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻤﺮد
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ دو ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮد زود ﻣﺮدﻫﺎ را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺗـﺼﻮر
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻓﻦ دﻟﺒﺮی از ﻣﺮدﻫﺎ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن دﺧﺘﺮی ﺟﻮان ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﺮدﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داد.
وﻟﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ او ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ زاﺋﯿﺪن ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد اﺛﺮی در ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زﯾﺒﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮد را ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮدهام و ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺜﯿﻒﺗﺮ ﮐﻨﻢ و اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺴﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮز ﺳﯿﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺸﯽام ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺷﻨﯿﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ آورد و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ از اﻃﺎق و ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺧﻮد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ آن درﺷﺘﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاده وﻟﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ
او ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده زﯾﺮا از آن روز ﺑﺒﻌﺪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺰاده ﺧـﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ ﻣﺪارا ﻣﯿﮑﺮد و آﻧﺰن را راﺿﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﯾﮏ ﻣﺘﻔﻖ و دوﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿĤورد وﻟﯽ آﻧﻤﺮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐـﻪ
اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را از ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ و ﺑﺎ زن او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻢ آن ﻓﺮﻋﻮن را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﮔﺮﭼﻪ اﺳﻢ اﺧﻨﺎﺗﻮن
را از ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﺮد و ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻮن ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آن ﻓﺮﻋﻮن را در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ وﯾﺮان ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ روزی ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻣﯽدﯾﺪم ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ او ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را دوﺳﺖ دارد.
ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﮐﻪ در ﺷـﻬﺮ اﻓـﻖ
دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش را در ﻧﯿﻞ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از
اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻨﺎزه او را از ﻗﺒﺮش در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﺑﯿـﺮون آورد و
در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺎدر اﺧﻨﺎﺗﻮن دﻓﻦ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻗﺒﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺒﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮن ﻻﺷﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب و ﻣﻠﻌﻮن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮی از او
در ﺟﻬﺎن ﻣﻐﺮب ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
آﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و درﺑـﺎر ﺑـﺮاه
ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻃﻮری آﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل درﺑﺎر ﻣﺼﺮ از اﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺷﺘﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺮف ﻧﮕﺮدﯾـﺪ و
درﺑﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای آﻣﺎده را ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻌﻮن
اﺳﺖ و ﺗﻮﻗﻒ در آن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺷﻬﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد و رﻓﺖ.
ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎی ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ
ﺟﻨﺎزه را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا ﺑﺮﻣﯿﺨﺎﺳﺖ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﻧﺮم و رﯾﺰ را وارد ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑـﺎغﻫـﺎ را ﻣـﺴﺘﻮر از ﻣﺎﺳـﻪ ﻧﻤـﻮد .و ﺗـﺎﺑﺶ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎران ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را وﯾﺮان و ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﻧﯿﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮد .و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺎری آﺑﯿﺎری ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و
درﺧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﻋﺸﻖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ و در ﻣﻨﺎزل و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺠﺎی اﻧﺴﺎن ﺷﻐﺎلﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۳۹

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﺧﺎک و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮد ﮐﺴﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن اﺷﯿﺎء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑـﻮد ﺑـﻪ آن ﺷـﻬﺮ
ﺑﺮود .زﯾﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ در آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﻠﻌﻮن و آﻣﻮن ﻃﻮری آن زﻣﯿﻦ را ﻟﻌﻦ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ ﺟﺮﺋـﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑĤﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارد و اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ را از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد.
ﺗﻮ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ آﺗﻮن ﯾﮏ روﯾﺎ ﯾﺎ ﺳﺮاب ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و اﺛﺮی از آن ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﻂ ﻧﯿﻞ را اﻣﻦ و آرام ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو
روز در آن ﺷﻬﺮ دزدی و آدمﮐﺸﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ دزدﻫﺎ و آدمﮐﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن از دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺎوﯾﺨﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ در
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻮﭼﮏ وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ را ﺑﺎ درﻓﺶﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘـﺎب
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ.
ﻓﺮﻋﻮن در روز ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺳﻮار ﺗﺨﺖروان زرﯾﻦ ﺷﺪ و در ﻋﻘﺐ او ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽﺗﯽ زن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﻌـﺪ
از او دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در آن روز ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن ﺑﺮﯾﺎﺳﺖ ﻫﺮیﺑﻮر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ و روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻـﻮرت زده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﺠﺴﻤﻪ آﻣﻮن روﻏﻦ ﺑﺮ ﻓﺮق ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎج ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮخ ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ زﻧﺒﻖ و ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﺑﺮ ﻓﺮق او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎج ﺧﻮد را از ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿـﺮ و
وﯾﺮان ﻣﺼﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﻣﻮن ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﺮیﺑﻮر ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺪاﯾﺎ را در دﺳﺘﺮس وی ﺑﮕﺬارد
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن آﻣﻮن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻢ و از ورود ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻮد اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﭼﻮن از
روی ﻓﻄﺮت ﻣﻮﻫﻮمﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑĤﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪواری دارد و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﯾﮑـﯽ از ﻋﻠـﻞ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺮت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻬﺘـﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ دوره رﻓﺎﻫﯿـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن
ﻗﻮچﻫﺎ در ﺳﺮ راه ﻓﺮﻋﻮن ازدﺣﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز از ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی واﻗﻊ در اﺳﮑﻠﻪ ﻧﯿﻞ دود ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ و آﺳﻤﺎن ﻃﺒﺲ را در ﯾﮏ ﻃـﺮف ﺷـﻬﺮ ﺗﯿـﺮه ﻣﯿﮑـﺮد و از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﺮان ﺑﻮی ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﮐﻼﻏﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺎن ﻻﺷﺨﻮر ﮐﻪ روی ﺑﺎم ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻧﺸـﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻓـﺮط
ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ روز از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و زﻧﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮ و اﻃﻔﺎل ﺑـﯽﭘـﺪر و ﮔﺮﺳـﻨﻪ در
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪری از اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از زﯾﺮ آوار ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻃﻮری از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻻﻏﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎزه ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم آﻧﻄﻮر ﻻﻏﺮ ﻧﺪﯾﺪم و زﻧﻬـﺎ و اﻃﻔـﺎل
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺣﻢ از ﻃﺒﺲ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺷﮑﻤﺶ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از دﯾﮕﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﻠﺰ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از اﺳﮑﻠﻪ ﻧﯿﻞ دور ﺷﺪم و ﺑﻄﺮف دﮐﻪ دمﺗﻤﺴﺎح رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪم و از دﮐﻪ ﻏﯿﺮ از وﯾﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﯿـﺰی ﺑﭽـﺸﻢ
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
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آه از ﻧﻬﺎدم ﺑﺮ آﻣﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﺎد روزی اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ در آن ﻣﯿﮑﺪه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺮز ﻓﺮق ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺗﻬﻮت را ﮐﻪ
از ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﻋﻮن و ﻧﺴﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺰن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ وی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﯿﺰه در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺰدن ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﺷﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﯾﺖ ﺟﺎن داﺷﺖ ﻣﯿﮑﺪه را آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﻣﺮﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ زﻧﺪه در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ.
ای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﺮﯾﺖ ﻣﻦ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺮد؟
اﯾﮑﺎش ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺪون ﻫﯿﭻ درد ﺑﺪﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﻫـﻢ ﺑـﺎ
ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم در آﻧﻮﻗـﺖ ﻫـﯿﭻ در ﻓﮑـﺮ
ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﻣﺮﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻧﺒﻮدم و ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﻃﻮری ﻋﻘﻞ از ﻣﻦ دور ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻣﺤﺎل اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪاﺋﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺪه ﻧﺸﻮد و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧـﺪا را ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ
ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و آﻧﻬﻢ ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دارد و اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣـﺮدم ﻓﻘـﻂ ﺗـﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪای
ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ را ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ ﺧﺪاﯾﺎن درﺟﻪ دوم و ﺳﻮم را ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻓﺮط اﻧﺪوه ﮔﻔﺘﻪای را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻗﻠﻢ ﺟﺎری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻٌ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﯿـﺪه ﺳـﺎﺑﻖ اوﺳـﺖ زﯾـﺮا ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺑﺨﺪای ﻧﺎدﯾﺪه و ﺑﯽﺷﮑﻞ اﯾﻤﺎن آورد و ﺛﺎﻧﯿﺎٌ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺿـﺎﻣﻦ
ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و اﺧﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ و آدﻣﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن ﺧـﺪای ﯾﮕﺎﻧـﻪ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﯾﻞ ﺑﻪ آراﻣﺶ روﺣﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭼﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﻐﺰ و ﻋﻘﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑـﻪ
ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﻮض ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧـﺪای ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ ﻫـﺴﺘﯿﻢ ﯾـﺎ از ﻃـﺮف او
آﻣﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﺻﺪای او را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﻧﺴﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺷـﮑﻞ دارﻧـﺪ و ﻣـﺮدم
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﻤﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و از زﺑﺎن او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم آن اﻧـﺴﺎن را ﺑﭙﺮﺳـﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻗـﺎدر ﻧﯿـﺴﺖ ﺟـﺰ اﻧـﺴﺎن و
ﺣﯿﻮان و ﺟﻤﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﯽﺷﺪ و آن ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﻣﻦ ﺑـﺎ آن
ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ و ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣـﻦ در ﺟﻬـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﻤﯽﺷﺪم.
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻬﺎن اﻓﮑﺎر اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا آن اﻓﮑﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﻟﻮ ﺧﯿـﺮ ﻣﺤـﺾ
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از دور ﺻﺪای ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺮاز ﺷﺎدی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم.
ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﻮﭼﮏ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ در ﻓﮑﺮ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ آراﻣﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﺮای ﺧـﻮﯾﺶ
ﺑﺴﺎزد ﻟﺬا ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﺳﺖ دادﮔﺴﺘﺮ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻋﺪل و رﻓﺎﻫﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ و ﻣﺴﺎوات و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد آن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﻣﺮدم آورد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت وای ﺑﺮ ﺣﺎل ﻣﺮدم در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن زﯾﺮا ﺧﺪای ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤـﺎن آﻣـﻮن ﺧـﺪای ﻇﻠـﻢ و
ﺧﺸﻢ و ﻃﻤﻊ اﺳﺖ و ﺗﺎزه روی ﮐﺎر آﻣﺪه و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن
او ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ وی ﺧﻮن ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮگ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺮد و آﺳﻮده ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد وﻟـﯽ ﻣـﻦ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهام و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪم و ﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻠﺨـﯽ
و ﺣﺴﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح را ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻄﺮف اﺳﮑﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم اﺳﮑﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﮐﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﯿﺪ و ﯾـﮏ ﺗـﻞ از
زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﺎره و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺑﯽﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ روزی آﻧﺠﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدی ﻻﻏﺮ اﻧﺪام از زﯾﺮ ﺳﺒﺪﻫﺎ و زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻄﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی ﮔﻮد اﻓﺘﺎده و ﺑﯿﻔﺮوغ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣـﻦ
دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم آﺗﻮن زﺧﻢ ﻓﻘﺮاء را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدی؟
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮر او ﭼﯿﺴﺖ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻼم او ﺑﻮدم و آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺗـﻮ ﻫﻤـﺎن ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﯿـﺴﺘﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدی و آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻧـﺎن آﺗـﻮن اﺳـﺖ ...ﺑﺨﻮرﯾـﺪ و از اﺧﻨـﺎﺗﻮن
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدی اﻣﺮوز ﺑﻤﻦ ﻧﺎن ﺑﺪه زﯾﺮا ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺮ اﯾﻦ زﻧﺒﯿﻞﻫـﺎ و ﺳـﺒﺪﻫﺎ
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ راه رﻓﺘﻦ ﻧﺪارم.
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺎن ﻧﺪارم ﺗﺎ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ زﯾﺮ زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺪﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮی؟
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﻠﺒﻪای داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و از آن ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻣﻮﻗﻊ آﻓﺘﺎب و ﺑﺎران
و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ در آن ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﻣﻦ زﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻠﺒﻪ ﻧﺪارم و ﮐﻠﺒﻪام را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ...اﻣﺮوز زن ﻧﺪارم و زﻧﻢ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن اوﻻد ﻧﺪارم و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ آﺗﻮن ﮐﻠﺒﻪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎﯾﻦ روز ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ
اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﯾﺮ زﻧﺒﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺪﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮم از روزی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺧﺪاﺋﯽ ﺑـﯽرﺣـﻢﺗـﺮ و
ﺷﻮمﺗﺮ از ﺧﺪای ﺗﻮ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه و ﻣﻦ ﻣﯿﺪام ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾـﻦ ﻣـﺮدم
ﻣﺼﺮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف آﻧﻤﺮد روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎو ﺑﮑـﻨﻢ از وی دور ﺷـﺪم و وارد ﻣﺤﻠـﻪ ﻓﻘـﺮاء
ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﻮد.
دﯾﺪم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎزل ﻃﺒﺲ وﯾﺮان ﺷﺪه و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺣﺮﯾﻖ در آن دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و درﺧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻮد ﺧـﺸﮏ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﻨﺎر دﯾﻮار زﯾﺮا آوار ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻨﺎم اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﻮزهای ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺷﺨـﺼﯽ در آﻧﺠـﺎ
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد زﯾﺮا رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻮزه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ آب دارد.
ﻣﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻄﺮف ﮐﻨﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﯽﻟﻨﮕﺪ از
ﮐﻨﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد اﻣﺮوز ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از دﯾﺪن ﻣﻮﺗﯽ ﻃﻮری ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ روح اوﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﻮﺗﯽ آﯾﺎ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮدی؟
ﻣﻮﺗﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺻﻮرت را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﻻﻏﺮ ﺷﺪه و در ﺑﺪن وی اﺛـﺮ زﺧـﻢ ﺷـﺎخ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻦ رﻧـﺞ
او را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺳﻮال ﮐﺮدم و ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣـﻮن ﺷـﺮاب و
آﺑﺠﻮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
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وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدﯾﺪ و آﻣﻮن روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻫـﻢ
او ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ وارد آﺗﺶ ﻣﯿﮑﺪه دمﺗﻤﺴﺎح ﺷﻮم و ﻻﺷﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎروم.
در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﺪاران ﺻﻠﯿﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻃﺒﺲ رﻓﺘﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ را زرﻧﮓﺗﺮ از آن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﻫـﺮج و
ﻣﺮج ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻮد.
ﻣﻮﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهام و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺗﻮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭼـﻪ ﻧﯿﺘﺠـﻪ
ﺑﺒﺎر آورد؟
ﺗﻮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ آﺗﻮن ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻢ او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﻫﻢ ﺗﻮ و اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهای و ﯾﻘـﯿﻦ دارم
ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن از ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ و ﭼﻮن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺪاری در اﯾﻦ ﮐﻨﺎم ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺮ
ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهام ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ از ﻣﻦ آﺑﺠﻮ و ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و اﮔـﺮ ﺑـﺰودی
ﺑﺮای ﺗﻮ آﺑﺠﻮ ﻧﯿﺎورم ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣﺮا ﻣﻀﺮوب ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ...از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ...ﺑﺮ اﺛﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺗﻮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﺮ را ﻧﺪارم و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﻫـﺴﺘﻢ
ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺟﺴﺪم را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻗﺒﺮ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻻﺷﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻧﺸﻮد در
رود ﻧﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ در ﮐﺎم ﺟﺎﻧﻮران ﻧﯿﻞ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﺮﯾﻪ در آﻣﺪم زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺒﻂ ﻣﻦ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﻗﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﻮﺟﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣـﺮا
ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻌﺮض ﻣﻦ ﻗﺮار داد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮم.
اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﺮ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻔﮑﺮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎدم اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و او را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮد و ﺟﻨـﺎزهاش را در
ﻧﯿﻞ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ دارد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﺧﻮد را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ دارای ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣـﺮگ ﺟـﺎﯾﺶ در ﺷـﻂ ﻧﯿـﻞ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ از ﺧﺸﻢ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر ﻣﻦ ﻫﻨﻮز زﯾﺮ ﺧﺮاﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪاری ﮔﻨﺪم و ﭼﻨﺪ ﺳﺒﻮ ﭘـﺮ
از روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ دارم و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺪری از ﮔﻨﺪم را آرد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺨﺖ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺮم و در ازای
آن ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠﻮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﺗﻔﺎق در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ درون آن ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧـﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺣﻖاﻟﻌﻼج زﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻧﯿﮏ داری و ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺎد ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ و روزﻫﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺮوم
و رﺧﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻋﻮض ﺑﻤﻦ آﺑﺠﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎورم و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧـﻮاﻫﺶ از ﺗـﻮ دارم و آن اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را وارد ﻣﺼﺮ و ﻃﺒﺲ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ
ﯾﮏ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را وارد ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﺻﻼح ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از او ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺷﺎﺧﺪار او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ و آﯾـﺎ
دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮ ﺛﺮوت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮی
و ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻦ دﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﻣﯿﺴﻮزد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺪارم.

۴۳

زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﻗـﻞ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺖ زﻧﯽ ﻋﺎﻗﻞ و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻮد و ﻣﻦ او را ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﻬﻮت ﻫﺮ ﺷﺐ روی داﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪ.
و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را اﺻﻼح ﻣﯿﮑﻨـﺪ و
ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺪن ﺗﻮ ﻻﻏﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺘﻮ ﻏﺬای ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺒﺐ زﺣﻤﺖ ﺷﻮم ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ در آن ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﯾـﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿـﻨﻢ و درﺧﺘﻬـﺎی ﺳـﺎﯾﻪ
ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ در آن ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ
را آوار ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪهام و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ زﯾﺮا ﺛﺮوت ﻣﻦ از دﺳﺖ رﻓﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز آﻧﻘﺪر دارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺪری ﺑﺮای ﺗـﻮ ﻓﻠـﺰ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯽ و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ را ﻣﺮﻣﺖ و در آن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯽ.
ﻣﻦ از ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ از روی دلﺳﻮزی اﺳﺖ رﻧﺠﯿﺪه ﻧﺸﺪم و آﻧﮕﻬﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺶ زﻧﺒﻮر ﻟﯿﮑﻦ روح ﺗـﻮ
دارای ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮏ از ﺗﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﯾﺎ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﻠﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﺗﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺗﻮ ﺑﺮوی زﯾﺮ از ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻏﺬا ﻃﺒﺦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻗﻮت ﺑﮕﯿﺮی.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺗﯽ را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﻏﺬا ﭘﺨﺖ و آﻧﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد و ﻣﻦ ﺑـﺼﺮف ﻏـﺬا ﭘـﺮداﺧﺘﻢ وﻟـﯽ اﺷـﺘﻬﺎء
ﻧﺪاﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم.
ﻣﻮﺗﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺨﻮر ...و ﻗﻮت ﺑﮕﯿﺮ ...و ﻃﻌﻢ ﻏﺬای ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮ وارد آﻣﺪ ﺑﺎز ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ دﻏﺪﻏﻪای ﺑﺮای آﯾﻨﺪ ﻧﺪارم ﭼﻮن ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﻢ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﺧﺖﺷﻮﺋﯽ و ﻃﺒﺦ ﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان )روزی ﮐﻪ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ و ﮔﻨﺪم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را اداره ﻧﻤﺎﯾﻢ.
آﻧﺮوز ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در آن ﮐﻨﺎم ﻧﺰد ﻣﻮﺗﯽ ﺑﻮدم و ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪوه داﺷﺘﻢ و ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﻠـﺰ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺗﯽ دادم
دﯾﮕﺮ ﻗﺪم ﺑﺎﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا ﻃﻮری از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ روﺣﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
ﻗﺪری ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﮑﺎخ زرﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رﻓﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ ﻓﻠﺰ آوردم و ﺑﻪ ﻣﻮﺗﯽ دادم.
آﻧﻮﻗﺖ از ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨـﻮاﻫﯽ دﯾـﺪ وﻟـﯽ اﮔـﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدم.
وﻗﺘﯽ از آن وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﺳﻤﺎن ﻃﺒﺲ از ﻣﺸﻌﻞ روﺷﻦ ﺷﺪه و از ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮﭼـﻪﻫـﺎ ﺻـﺪای ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﺷﯿﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﺮوز ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺑﻮده ﻣﺮدم ﺑﺮای او ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ

ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦ ﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ
در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﮐﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﻌﻞ اﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن در روﺷـﻨﺎﺋﯽ ﻣـﺸﻌﻠﻬﺎ در ﻣﻌﺒـﺪ
ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮزه را ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺎﻣﻪای ﮐﺘﺎن
ﺳﺮخ رﻧﮓ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻨﮓ و اﻧﻬﺪام را ﺑﺮ او ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
زﯾﺮا آﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ای ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ )ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد و آﻧﺮا ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮواز در ﻣﯽآورد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ اﺳﺖ( ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺼﺪا درآور و ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑـﺘﻼی
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺠﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺟﻨـﮓ ﻗـﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن از روی رﻏﺒﺖ و ﻣﺴﺮت ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻣﯽ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی روز ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮود و از ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺳﺮش ﭼﻮن ﺷﯿﺮ و ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ زن اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق زوﺟﻪاش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺗﺪﻓﯿﻦ اﻣﻮات ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ ﺑﻮد در ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﻧﺎم اﺧﻨـﺎﺗﻮن را از ﺑـﯿﻦ
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و ﻧﺎم ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن را ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﯽ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و اراﺿﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻬـﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﻮن از ﻓﺮط ﻏﺮور ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺮوزی در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺛـﺮوت
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭽﻨﮓ آوردﻧﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از دﯾﮕﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺎم او ﻧﯿـﺰه
ﺷﻬﺮه ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺤﺴﺎب آورد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﻔﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﺎرﭼﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز
دروازه ﻣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦﻣﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺳﺦﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در آﻧﺮوز ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮوز ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺠﻤﻞ ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮد و اﺳﺐﻫﺎی اراﺑﻪ
ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﻣﻮاج ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺰﯾﻦ ﻧﮑﺮد و اﺷﻌﻪ ﭼﺮخﻫﺎی اراﺑﻪ را ﺑﺎ روﭘﻮش زرﯾﻦ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻓﻘﻂ دو داس ﺑﺰرگ و ﺑﺮﻧـﺪه
ﻣﺜﻞ داسﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺑﻪﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺴﺖ .در ﻋﻘﺐ اراﺑﻪ او ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺰهدار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و
ﻗﺪمﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ روی ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺰهداران ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ روی ﻃﺒﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ
اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺣﺸﺖ و ﺣﺴﺮت ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ را ﮐﻪ از ﻓﺮط ﺳﯿﺮی ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽرﺳﺪ .وﻗﺘﯽ اراﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و وی ﻗﺪم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻬﻦ او
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه اول ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق روﺳﺎی ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻬﺎد و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔـﺸﻮدن ﻣﻌﺒـﺪ اﻟﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ از
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم.
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ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﻄﺮف ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺦﻣﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮی ﭼﻮن ﺷﯿﺮ و ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﻧﺴﺎن داﺷﺖ و در آن روز ﻟﺒﺎس ارﻏﻮاﻧﯽ او را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺦﻣﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺦﻣﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮاخ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ دادﻧﺪ و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را روی ﻣﺤﺮاب ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻦ ﺑـﺪواٌ ﺗـﺼﻮر ﮐـﺮدم ﮐـﻪ
ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻠﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﻗﺖ ﮐﺮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﺮا روی ﻣﺤﺮاب ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪاد و از درون ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺧـﻮن ﺑﯿـﺮون
ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻃﺮاف ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎردﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﻠﻮی ﻓﺮق ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و از ﺳﺮﺷـﺎن
ﺧﻮن روی ﺻﻮرت و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﻣﻨﻈﺮهای وﺣﺸﺖآور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮه روزﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺧـﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم ﻃـﺒﺲ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎم رﻗﺺ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ذﮐﺮی ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ :ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﺟﻨﮓ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺳﺦﻣﺖ از
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻋﺮﯾﺎن ﺗﻮ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﮔﺮم اﻧﺴﺎﻧﺮا ﮐﻪ ﺧﻮن از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ روی ﻣﺤﺮاب ﻓـﺸﺮد از ﻣﺠـﺴﻤﻪ و ﻣﺤـﺮاب دور ﺷـﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن رﻗﺺﮐﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪﺷﺎن از ﺧﻮن ارﻏﻮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد او را ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫـﺐ از ﻣﻌﺒـﺪ ﺧـﺎرج
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺳﻮار ﺷﺪ و آﻧﻮﻗﺖ رو ﺑﻄﺮف ﻣﻠﺖ ﮐﺮد و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺼﺮ را در دﺳﺖ دارم و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻋﺪه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮداران آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﻣـﺸﻐﻮل ﻗﺘـﻞ و ﻏـﺎرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺮ ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﺪه و در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺼﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﯿﮏﺳﻮس در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮ
ﻣﺼﺮ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد.
ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪه و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻗـﺸﻮن
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ آن را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﮐﻨﯿـﺰی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده را ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑĤﺳﯿﺎب و ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎی روﻏﻦﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ و
ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮﻫﺎی ﺟﻮان را اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ )ﯾﻌﻨﯽ  27ﻫﺰار ﺳﺎل – ﻣﺘﺮﺟﻢ( از آن زﻣـﯿﻦ ﮔﯿـﺎه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
روﺋﯿﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس را ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺼﻢ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻧﻬﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺮدان ﻋﺎﻗﻞ و ﺣﻔﻆ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺷـﺮوع ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ و ﻣـﻦ
ﺑﺸﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ راﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ را ﭘـﺲ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﺮی از اﻟﺤﺎق ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﺒﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺼﺮی ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم
و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ او ﭘﺮ از آﺑﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺒﻦ و ﺿﻌﻒ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺼﺮ ﮔﺴﺘﺎخ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻮرﯾﻪ را از ﻣـﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻋﺰم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﻫﻢ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺸﻮر آﻣﻮن و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕـﺮ را وﯾـﺮان ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺑﺠﺎی آب در ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدن و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﮏ اﻧﺒـﺎن ﭘـﺮ از ﮔﻨـﺪم
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در آﯾﻨﺪه ﺳﻬﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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و اﮔﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺟﺒﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و آﻧﻬﺎ ﺧـﻮاهﻧﺨـﻮاه در ﺟﻨـﮓ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺒﺎن ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺳﻬﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺟﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎ و ﻃﻌﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورد ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨـﮏ
ﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺴﺘﯽ و اﻫﻤﺎل و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﺼﺮ ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻤـﺴﺎح ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﻣـﺎ را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم و آﺑﺠﻮ و ﻓﻠﺰ ﻓﺮاوان ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ او را ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و
ﻫﺮ ﮐﺲ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ای زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﺎنﻫﺎ زه ﺑﺘﺎﺑﯿﺪ و اﮔﺮ اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ و روده ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮان ﺧـﻮد
زه ﺑﺮای ﮐﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﺪ و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و ای ﻣﺮدان ﻣﺼﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن و ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻃـﻮری ﺳـﺮﺑﺎزان ﻫـﺎﺗﯽ را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار رو ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
و ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و اراﺿﯽ ﺳﯿﻨﺎ و ﺳﻮرﯾﻪ را از ﺧﻮن آﻧﻬﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮن ﻧﻨﮓ ﻣﺼﺮ را ﺑـﺸﻮﺋﯿﻢ و
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ...ای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﻮش ﮐﻦ ...ﮐﻼم ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ و ﻓﺎﺗﺢ آﯾﻨﺪه ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد ﺧﻮد را ﻓﺮود آورد و آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺼﺪا در آﻣﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺑـﺮ ﭘـﺸﺖ
ﺳﭙﺮﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺎﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زدﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﻓﺮط ﻫﯿﺠﺎن ﻏﺮﯾﻮ ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪه اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ از وﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر او راه ﮔﺸﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﺮوز ﻓﻬﻤﯿـﺪم ﮐـﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎدی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑـﺮای ﭼـﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮان ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻗﻮی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺮوع و ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮﯾﺎد زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف ﻧﯿﻞ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد و ﺑﻄﺮف ﻣﺼﺮ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺖ ﺣـﻀﻮرش در آﻧﺠـﺎ
ﺿﺮورت ﻓﻮری دارد زﯾﺮا ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺑﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺳﺮﺷـﮑﺎف او
ﺑﻮدم ﻣﺮد و ﻟﺬا دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﺷﮑﺎف ﻧﺪارد و ﻣﻦ آزاد ﺷﺪهام و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺮوم.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﻤﺎﻧﻢ زﯾﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا در ﻃﺒﺲ ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﻟﺬا ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔـﺘﻢ
و در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار آن ﺑﻮدی ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ از ﭘﯿﺮوزی ﺗﻮ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از راﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﮐﻨﯽ و ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺎری از ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه را ﺑﺤﺮﮐـﺖ در آوری
وﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ زﺑﺮدﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﻃﺐ ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﯽ ﺗﻮ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ را دﯾﺪهام و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ آﻧﺎﻧﺮا در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن دﯾﺪم وﻟﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳـﻢ ﭼـﻮن وﻗﺘـﯽ
اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺮس ﻫﻢ ﻧﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﺒﯿﺮی ﺗﻮ را اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ دراز ﮔﻮش ﺗـﺮس ﻧـﺪاری .آﻧﮕـﺎه
ﻣﻼﺣﺎن ﭘﺎروﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردﻧﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
۴۷

ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻈﺮی ﺑĤﻧﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻔﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ در آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﮐﺮد ...ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف اﻃـﺎق
ﺧﻮد روان ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در اﻃﺎق ﺷﺴﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ و ﮔﻔﺖ از دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻮی ﺧﻮن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒـﺪ
ﺳﺦﻣﺖ ﺑﺮوم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺣﻖ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد زﯾـﺮا دروازه
ﻣﻌﺒﺪ آﻧﻬﺎ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف ﮔﺸﻮده ﻧﺸﺪه و آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻌﺒﺪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای اﻟﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ
ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﻮدن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺳﯿﺮان ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑĤﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در آﻧﺮوز ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﺮا ﺑﺮای ﺳﺦﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ زاﻧﻮی ﻣﻦ ﻟﺮزﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ در ﻣﻌﺒﺪ ﻗﻠﺐﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﺮا
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﻣﺤﺮاب ﺑﻔﺸﺎرد و ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد وﻟﯽ ﺑﺨﻮد اﻣﯿﺪواری ﻣﯿـﺪادم ﮐـﻪ ﻗﻠـﺐﻫـﺎی
اﻧﺴﺎن ﺑﻄﺮزی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺮا رﻓﻊ ﮐﺮد و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﺦﻣﺖ اﺳﯿﺮان ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ را در ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻗﻠـﻮب
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﻧﺜﺎر اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﯿﺮ در دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺮاب ﻗﻠﻮب آﻧﻬﺎ را دﯾﺪم ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم.
ﻣﻌﻬﺬا اﮔﺮ ﺳﺦﻣﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻮن اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﭼﻪ ذﮐﻮر و ﭼﻪ اﻧﺎث دارﯾﻢ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺰه و ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﮐـﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
دﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز دﻟﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﺮﮐﺎت ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ذﮐﻮر و اﻧﺎث ارزش دارد .وﻟﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن راﺿﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ را آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮم ﺧﯿﺎﻟﻢ از ﺣﯿـﺚ ﻋﻘـﺐ ﺟﺒﻬـﻪ
آﺳﻮده اﺳﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﻘﺘﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد اﯾﺮاد ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﻬﺘـﺮ از ﻧﻄﻘـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻣـﺮوز
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﻮد ﻏﯿﺮ از ﻧﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮاد ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎز را
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪﭘﺮدازی و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻋﺒﺎرات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﻮک ﻓﺮﯾﺐ داد .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻠـﺖ اﺣﻤـﻖ اﺳـﺖ و
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻄﺮی ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺠﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ از آن ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﭘﺮﮐﺎه ارزش ﻧﺪارد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿﺘﻮان دﻧﯿﺎ را دﯾﮕﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﭼﻘﺪر اﺣﻤﻖ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻫﺪی ﺑـﺮای ﺗـﻮ
ﻣﯽآورم و دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻄﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮاد ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻤـﺎم ﺳـﺮداران
ﺟﻨﮕﯽ و ﺧﻄﺒﺎء در آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﯾﺮاد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه در آن ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺘﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻄـﻖ ﻣـﺮا روی ﺳـﻨﮓ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ اﺳﺖ و از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺗـﺎ اﻣـﺮوز ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﮐـﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را زده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ در دﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﺪس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ را ﺑﺮاﻧﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ اراﺿﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ را ﺑﺘﺮﺳـﺎﻧﻢ
ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮه دادم.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻫﺎﺗﯽ را ﻧﺪارم و آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ راﺳﺖ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺪف ﻧﻬـﺎﺋﯽ ﻣـﻦ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد.
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را در
آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮم.
۴۸

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺼﺮی دارای اﻓﺘﺨﺎر و ﻋﻈﻤﺖ ﺷﻮم و ﻣﻠﺖ ﻣﺮا ﺑﭽﺸﻢ ﯾﮑـﯽ
از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻨﮕﺮد و ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﯽ از ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ اﮐﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮادر او ﻣﯿﺸﻮم.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس و ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﺮای راﻧﺪن ﺧﺼﻢ از ﻣﺼﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﺗﯽ را ﻋﻘـﺐ راﻧـﺪم ﺳـﻮرﯾﻪ را
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺘﺼﺮف در ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺣﺘﯽ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻧـﺎم آن
ﺟﻨﮓﻫﺎ را ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﻣﯿﮕﺬارم و ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻓﻄﺮی ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﮑﻤﮏ ﺧﺪاﯾﺎن در ﺟﻨﮓ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ
اﻣﺮوز در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ از ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﭼﻮن ﺳﺎدهﻟﻮح اﺳـﺖ
از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ اﺛﺮی در ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﺑﻮﯾﮋه از ﻣﻦ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﮕﺮدد زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻘﺪر او ﺳﺎده و اﺣﻤﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧـﺪاﯾﺎن اﻣﯿـﺪوار
ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ اﻣﺮوز در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﯾﻨﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻢ.
اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻋﺪهای از آﺷﻨﺎﯾﺎن را وﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮار دادم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻄﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﺑﺮآورﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻄﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻘﺪری اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺷﻌﻮر ﻧﺪارد ﺑﻔﻬﻤﺪ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﺑﺮآورﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑـﺪون
ادراک ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی از آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻧﻄـﻖ ﻣـﺮا
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﻃﺮﻓﺪار و ﻓﺪاﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺑﻘﺪرت ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاری ...ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﮑـﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد ...ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺣﻤﻖ و ﺑﯽﺷﻌﻮر اﺳﺖ ...آﯾﺎ در ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ؟
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدی زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارم.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﺑـﺪان ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻓﺮﻋـﻮن ...ﯾـﺎ ﯾـﮏ
ﻫﻮرمﻫﺐ ...ﯾﺎ ﯾﮏ آﻣﯽ ...ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﺮیﺑﻮر و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﮏ ﭼﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪه دارد
و آﻧﻬﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ آﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺑﺪان ﮐﻪ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﻼﻫﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ازدﯾﺎد ﻗﺪرت ﺛﺮوت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻘﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﯽ و ﻫﺮیﺑـﻮر ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر و ﺛﺮوت ﯾﺎ ازدﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ آﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎک ﺳﯿﺎه در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻠـﺖ و
ﮐﺸﻮر رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و در اﮐﻞ و ﻧﺎن و ﺷﺮﺑﺖ و آﺑﺠﻮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﯾﮑﯽ از اﻓـﺮاد ﻣﻠـﺖ ﮔﺮﺳـﻨﻪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻟﺬت ﻗﺪرت و ﺛﺮوت آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﺛﺮوت آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﺪری از ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏـﺮور و ﺷـﻬﻮات اﻧـﺴﺎن را
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻠﺐ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدم ﺑﺪو ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺪوﺳﺘﯽ وﻟﯽ اﻣـﺮوز ﮐـﻪ ﻗـﺪری از
ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدم ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ازدﯾﺎد اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎ ﺛﺮوت ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ وﺳﯿﻠﻪاﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت و ازدﯾﺎد ﺛﺮوت و ﺣﺘﯽ زن را ﻫﻢ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ و
ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ازدﯾﺎد اﻓﺘﺨﺎر و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوﺗﯽ دارد اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و از اﯾﻦ ﺟﻬـﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﺪارم زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺑﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮔﻨﺪم و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﻓﻠﺰ او را ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﻣﻠﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮم ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣـﺰدور
را اﺟﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دارای اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﻧﮑﺮد و ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻌـﺪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر او را ﻫـﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﻬﺎ را ﺟﺰء ﻧﺠﺒﺎ ﮐﺮده از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮی ﺳﺮﮔﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را از دﻫﺎن ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪون ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺠﯿﺐزاده واﻗﻌـﯽ اﯾـﻦ
ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎو ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ از دﻫﺎن آن ﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاژﺧﺎﺋﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٥۰

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ

ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﺼﺮ و ﻫﺎﺗﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ از اﺷﺮاف و ﺗﻮاﻧﮕﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و روزی ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن در
ﺷﮑﺎف وﺳﻂ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﻮد آﻣﻮن ﺑﻤﻦ ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻣﺮا ﺑﺰرگ ﮐﺮد و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻤﻦ دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﺼﻢ ﺑﯿﺮﺣﻢ
و ﺧﻮن رﯾﺰ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮم.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺪم ﺑﺎ ﻣﺴﺮت ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺰارﻋﯿﻦ و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻓـﺪاﮐﺎری و
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮد و از ﺟﯿﺮه زارﻋﯿﻦ و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﺰودﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﮐﺮدﯾـﺪ
ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ از ﻓﺪاﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .و ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺼﺎرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺟﯿﺮه ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷـﻤﺎ را
از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺑﻌﻼوه در ﺧﺼﻮص ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در دوره ﻓﺮﻋـﻮن
ﮐﺬاب ﻣﻘﺪاری از ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺸﻮد.
وﻟﯽ اﯾﻨﮏ دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺎدق اﺳﺖ و او ﺑﻨﺎم آﻣﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﺴﺮت داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع از ﻣﺼﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت ﺧـﻮد را ﺑﻤـﻦ ﺑﺪﻫـﺪ
ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﺪای ﺷﯿﻮن از ﻧﺠﺒﺎء و اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺪﻧـﺪ و ﮐـﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮی اﻧﺒﻮه داﺷﺘﻦ ﭼﻨﮓ ﭼﻨﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ را ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب و ﺧﺪای او ﻣﺎ را ﻓﻘﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ داﺷﺘﯿﻢ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﯾﻢ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮدم ﻫـﯿﭻ
ﮐﺲ ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﮔﻨﺪم و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ و ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠﻮ از ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺬاب ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻦﻫﺎی آﻣﻮن را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن اداره ﻣﯽﺷﺪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ دارای اراﺿﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ زارﻋﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻬﻤﯽ از آن اراﺿﯽ ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺰارﻋﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪادﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺒﻂ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﻟﺬا از ﺛﺮوت ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ اراﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿـﺪ
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻗﺤﻄﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺤﻄﯽ را ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ ﻏﻼت را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻏﻠﻪ را ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی
ﮔﺰاف ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺑﮕﯿﺮم ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﯿﻤـﯽ از داراﺋـﯽ
ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮ از داراﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻮام ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ
وام را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺪری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ وام ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﭼﻪ وﺛﯿﻘﻪای ﺑﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯽ داد؟ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ وﺛﯿﻘﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺛﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻧـﺸﻮم ﺳـﺮﺑﺎزان
ﻫﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ داراﺋﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ را ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻫﻮش و اﻫﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻣﻦ رﺑﺢ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ رﺑﺢ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ
ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺑﺢ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺷﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯿـﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﺮﺑﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاری ﺑﻤﺎ رﺑﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﻣـﺎ اﻣﯿـﺪوار
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ وام را از ﺗﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺮﺑﺢ آن.
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آﻧﮕﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ...ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .و ﭼﻮن ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿـﺪ
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان
ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻓﻮری ﺷﻤﺎ را ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎﺑﻬﺎی
و ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎی روﻏﻦﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم داراﺋﯽ ﺷﻤﺎ را ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻮاﻧﮕﺮان وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺿﺠﻪ ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻘـﺪاری زر و ﺳـﯿﻢ ﺑـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﻠﯽ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪﺗﺮ از ﺷـﻤﺎ ﻧﯿـﺴﺖ و
اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﻀﺮر ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﻮﯾﺪ .و در آﯾﻨﺪه ﻫـﻢ
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﻪای از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن را ﺑﻀﺮر ﻣﺮدم و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن آﻧﻬﺎ
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﺑﻀﺮر ﻣﺮدم و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ
اﮔﺮ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ داراﺋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻀﺮر ﻣـﺮدم
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪ .و ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﻮری ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﺸﺎرم ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﺎرت دﺳﺘﺮﻧﺞ دﯾﮕﺮان ﮐﺪام اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ آﻧﻘـﺪر ﺷـﻤﺎ را ﻧﺨـﻮاﻫﻢ
ﻓﺸﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖﻫﺎی ﻣﯿﻮهدار ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺮﮔﺰ درﺧـﺖ
ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪه را از رﯾﺸﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿﺎورد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﯿﺪن ﻣﯿﻮه آن درﺧﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ اﻏﻨﯿـﺎء
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و داﻣﺪاران ﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ و اﮔـﺮ ﺑـﺸﻤﺎره رﯾﮕﻬـﺎی ﺑﯿﺎﺑـﺎن
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎز ﺛﺮوت آﻧﻬﺎ روز ﺑﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﺧـﺮاج
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺪم و آﺑﺠﻮ و ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺮانﺗﺮ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪری از داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ وام ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آن را در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .اﯾﻨـﮏ ﺑﺮوﯾـﺪ و ﻣـﺸﻐﻮل
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﮐﻼن در دوره ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺷـﺮوع ﻣـﯽ ﺷـﻮد
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﻣﯿﮕﺮدد و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
و داﻣﺪاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺳﻮداﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻢ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺎک ﻣـﺼﺮ ﻧﻤـﺎﯾﻢ و
ﺷﻤﺎ از ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ واﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺸﻮن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫـﺪاﯾﺎﺋﯽ
ﻫﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺸﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﺣﺎل ﺑﺮوﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎز ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﯿﻮن را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ از ﺷﯿﻮن ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم زﯾﺮا در ﮔﻮش ﻣـﻦ ﭼـﻮن ﺻـﺪای
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻃـﻼ و ﻧﻘـﺮهای را ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ اﻏﻨﯿﺎء رﻓﺘﻨﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮاج از اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺟﻨﮓ ﻇﻠﻢ اﺳـﺖ
و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف ﺟﻨﮓ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎدﻟﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﻏﻨﯽ و ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘـﺎت
ﻋﻬﺪهدار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮓ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻫـﺎ
٥۲

ﻓﺸﺎر وارد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺪار ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری از ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر آن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓـﺸﺎر
آن ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ وارد ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻨﯿﺎء و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺳﻮداﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺣﻠﻘـﻪ ﻣـﺲ ﺑﺎﺑـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ده ﺣﻠﻘﻪ از ﻣﺮدم ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﻓﺸﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮓﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ روی
آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ وارد ﻣﯽآﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺸﺎر در ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﺧـﺮ روی ﭘـﺸﺖ ﻓﻘـﺮاه و ﻃﺒﻘـﻪ
ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ وارد ﻣﯿĤﯾﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آﻧﺎﻧﺮا ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻨﮓ از ﻓﻘﺮاء ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺟﻨـﮓ ﻓﻘـﻂ از
اﻏﻨﯿﺎء ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء ﮐﺎری ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻓﻘﺮاء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻟﺰوم وﺻﻮل ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه از اﻏﻨﯿﺎء و اﺟﯿﺮ ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ
ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ در ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﺘﺎی رود ﻧﯿﻞ ﻗﺮاء و ﻣﺰارع
را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺒﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮﺷﻪ ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻓﺮارﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎی ﻟﺮزهآور ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ) .دﻟﺘـﺎ ﯾـﮏ
ﺣﺮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ و ﭼﻮن رود ﻧﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ وارد درﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد و ﻣﺠﻤـﻮع
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﻟﺬا آﻧﺠﺎ را ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﻟﺘﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ رود ﻧﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟﺘـﺎ ﻫﻔـﺖ ﺷـﺎﺧﻪ
داﺷﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺪارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ راﺿﯽ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﺮا ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهام و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻤﯽروم ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮم وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑـﺪون
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺠﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮوم .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﻏـﺰه در ﺗـﺼﺮف ﻣﺎﺳـﺖ و ﻗـﻮای ﻣـﺎ در آﻧﺠـﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺴﺘﻢ.
زﯾﺮا ﻏﺰه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻬﯽﮔﺎه ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ او آزﯾﺮو ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮر ﺟﻨﮕـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری روزی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﺎ آزﯾﺮو ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺰه را از دﺳﺖ ﻧـﺪﻫﯽ .و
آن روز ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻣﺮوز را ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻏﺰه در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺼﺮ و ﭼﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺳﻮرﯾﻪ دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻏﺰه در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﺑﺎزان آن ﭼـﻮن ﻣـﻮر و ﻣﻠـﺦ اﺳـﺖ از
ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﯿﻨﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دارای ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از راه درﯾـﺎ
ﻗﻮاﺋﯽ ﻣﻬﻢ را در ﺑﻨﺪر ﻏﺰه ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﺳﺮ در آورﯾﻢ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ از ﺻـﺤﺮاﻫﺎی ﺳـﻮرﯾﻪ و
ﺳﯿﻨﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮر اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮق دارد زﯾﺮا ﺳﻮرﯾﻪ دارای ﻣﺠﺎری و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿـﺎری ﻧﯿـﺴﺖ و در ﻣـﺼﺮ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻣﺼﺐ رود ﻧﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺑﺸﺎر اول ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿـﺸﻮﻧﺪ.
)آﺑﺸﺎر اول ﻋﺒﺎرت از اوﻟﯿﻦ آﺑﺸﺎر رود ﻧﯿﻞ )از ﺷﻤﺎل ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب( وﻗﺎع در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ در دوره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻫﺮام از وﺟﻮد آن
اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮑﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﻗﺸﻮن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد وﻟـﻮ در ﺳـﺮ راه آن ﺷـﻂ
آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻗﺸﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺠﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮوم و اﻣﺮوز ﻫﻢ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام و
٥۳

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

٥۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ

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

٥۷

در ﻣﺮاﮐﺰ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از آﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫـﺎﺗﯽ ذﺧﯿـﺮه ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وی ﯾﺎ ﻗﺸﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهاش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ
آﺑﻬﺎ را در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻂ ﺳﯿﺮ اﻣﺪادی ﻣﺼﺮ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد.
ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣﻦ آﺗﺶ اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ را از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور دﯾﺪم وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐـﻪ آن ﺷـﺐ ﻧﺨـﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﺑـﻪ
اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮﺳﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺴﻄﺢ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎدی ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
آﻧﺸﺐ ﻫﻮای ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﺮارت روز ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨـﻪ زﻣـﯿﻦ ﮔـﺮم ﺻـﺤﺮا را
ﭘﯿﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻣﺤﻞ ﮔﺮدش ارواح ﻣﻮذی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻔﺘﮕﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و اﯾـﻦ
ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ارواح ﻣﻮذی ﻣﺮدم را ﻣﯽآزارﻧﺪ.
روز دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ ﻧﻔﯿﺮ زدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻄﺮف اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ وﻟـﯽ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺪه از اراﺑﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﻣﺸﻐﻮل راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺪر آوردﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﺳﻢ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از دﯾﺪن اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺧـﺼﻢ ﺗﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌـﻀﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اراﺑﻪﻫﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮدﯾﻢ وی ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪﻧﺪ اﺻﺮار را ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮار آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی را ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف اراﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮاری ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧـﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎراﺑﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ زدﻧﺪ ﻣﺎ از ﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﻢ ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ روی آﻧﻬـﺎ ﻓـﺮود
ﻣﯿĤﯾﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﺎن را ﮐﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﺎردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﭘﯿﺎده ﺻـﺤﺮای
ﮔﺮم را در ﻧﻮردﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ از آﻓﺘﺎب ﺻﺤﺮا ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺷﻼق ﺧـﻮد
را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ ای ﺗﻨﺒﻠﻬﺎ و ای وزﻏﻬﺎی ﻟﺠﻦ رود ﻧﯿﻞ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر دﯾﺮ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ؟
و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ آﻣﺪهاﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﻮی ﮐﺜﺎﻓﺖ از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﺑـﻮی
ﻋﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا آزار ﻧﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ آﻣﺪهاﯾﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را وارد ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺎراﻧﯿﺪ زﻣﯿﻦ را ﺣﻔـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و
ﺧﻨﺪق ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳـﻨﮓ ﻣـﺴﺪود
ﻧﻤﻮدﯾﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﻫﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮوح داﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻼق ﺧﻮﻧﯿﻦ او آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آن ﺣﺮف ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﮑﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺮوح و ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻨﺪق ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ﺧﻨﺪقﻫﺎ
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر اراﺑﻪﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﯾﻦ ﺧﻨﺪﻗﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎب آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی اﺳﺒﻬﺎی و ﭼﺮخ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫـﺎﺗﯽ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ.
٥۸

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻨﺪﻗﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد در ﮐﺠﺎ ﺣﻔﺮ ﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﻨﺪق ﻃـﻮﻻﻧﯽ و ﻗﻮﺳـﯽ ﺷـﮑﻞ ﺣﻔـﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از دور ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﻃﻮﯾﻞ و ﻋﺮﯾﺾ
وﺟﻮد دارد.
ﻫﺮ روز ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ وارد اردوﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎرﺗﯿﺰان از اﻃﺮاف ﺑﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺳﯿﻊ ﺑﻮد و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻮاﻧﻊ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﺳﺮﺑﺪر آورﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر در ﭼﭗ و راﺳﺖ اردوﮔـﺎه
ﻣﺎ ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﻣﺪ ﺑﺎز ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﻗﻮیدل ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻬـﻦ ﻫـﻮرمﻫـﺐ را ﻣﯿﺪﯾﺪﻧـﺪ و ﺷـﻼق
ﺧﻮنآﻟﻮد او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد ﯾﮏ روز ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی و ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ ﮐﻪ در راه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﺳﻨﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﺐ ﺑﮕﺬرد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎردوﮔﺎه ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑـﯿﻢ آن
ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺸﺘﯿﻬﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن روز ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی و ﭘﺎرﺗﯿﺰانﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣـﺸﻐﻮل ﺣﻔـﺮ
ﺧﻨﺪق ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺻﺤﺮا ﭘﺮ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﺳﻬﺎی ﺑﺰرگ از ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ آﻫﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻧـﺼﺐ ﺷـﺪه
ﻃﻮری ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺮد ﺷﺪ) .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ وﺻﻒ ﺣﺎﻻت ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨـﺪ ﻫـﺰار ﺳـﺎﻟﻪ
دارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ دﻣﺎﻋﺶ ﺳﻮﺧﺖ )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ دﻣﺎغ را ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻐﺰ( ﯾﺎ
دﻣﺎﻏﺶ ﭼﺎق اﺳﺖ در دوره ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ او ﺳﺮد ﺷﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭼﻮن ﺷﺐ ﻓﺮود ﻣﯿĤﻣﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻀﺪ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز
از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺤﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﺮا اردوﮔﺎه ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻖ دادﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣـﯽﮐـﺮد در ﺻـﺤﺮا آﺗـﺸﻬﺎی
ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ.
اراﺑﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﺎﯾﺶ وﺿﻊ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهای از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﺎﻧﯿﺪﻧﺪ وﻟـﯽ
ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ و راﻫﺰﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در دو ﺟﻨﺎح اردوﮔﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ ﺷﺒﯿﺨﻮن زدﻧﺪ و ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ را ﮐـﺸﺘﻨﺪ و
ﭼﻨﺪ اراﺑﻪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﺸﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻬﻨـﻪﮐـﺎر ﮐـﻪ ﺻـﺪاﻫﺎی
ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدای آن ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ.
زﯾﺮا ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺪای ﭼﺮخ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻗﻌﻘﻌﮥ ﺳﻼح و ﺻﻔﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر و آزﻣﻮده ﺧﻮد را در ﺧﻂ اول اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از آﻧﻬـﺎ ﻣﺠـﺮوح
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﺑﮑﻨﺎری ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﺎر
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻦ از ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺎزه ﮐﺎر در ﻧﻈﺮم ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮑﻮش ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯽ و ﻧﮕﺬاری ﮐـﻪ ﺑﻤﯿﺮﻧـﺪ و ﻣـﻦ ﺑـﺮای
ﻣﺪاوای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ زر ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ وزن آن ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﺤﺮای ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻨﺎر داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اردوﮔﺎه ﺑﻮﺟﻮد آوردهای و ﻗـﺼﺪ داری
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺟﻠﻮی ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮی.
اﮔﺮ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ آﮔﺎه ﺑﻮدم ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﺻـﺤﺮای ﻣـﺴﻄﺢ
ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

٥۹

وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪای و از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗـﻮ را اﮔـﺮ ﻣﺠـﺮوح
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اراﺑﻪﻫـﺎی ﻫـﺎﺗﯽ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای زر ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺴﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﺪه زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑـﯿﺶ از
ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زر دارﻧﺪ.
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﻓﺮدا ﺷﺐ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ زﺧﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ را ﺑﺒﻨﺪم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ و در ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ را ﻫﻢ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ و اﮔـﺮ در
ﺟﻨﮓ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺷﻮد و ﻣﺒـﺎدرت
ﺑﺠﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﯽروم ﮐﻪ ﻗﺪری ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺠﻨﮕﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗـﺪری ﺣـﺮارت
ﺷﺮاب در ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺻﺪای ﻗﻠﻘﻞ ﮐﻮزه او را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در دﻫﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان را ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﯿﻤـﻪ او
ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺪا زد و ﺑﻬﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪای ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮدا ﺻـﺒﺢ ﺑـﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ آﻧﺸﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺨﻮاﺑﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﻻﺷﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺐ اﻓﺘـﺎده و ﺟﻨـﺪ اراﺑـﻪ ﻫـﺎﺗﯽ آﻧﺠـﺎ
واژﮔﻮن ﺷﺪه و ﮐﻼﻏﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آﺗﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎک ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﺳﺒﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺑﻪ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺗﮑﯿﻪ داد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ
را ﺑﺎ ﭘﯿﺎز ﻣﯿﺨﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :آﻣﻮن ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ اﻋﺠﺎز ﮐﺮد زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﺧﺼﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺠﺎ آب
ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اراﺑﻪﻫﺎ راه را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ آب را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ
اراﺑﻪﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد .دﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اردوﮔﺎه ﻫﺎﺗﯽ آب ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎم اﺳﺒﻬﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺧﺎر را ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺒﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ آب و ﻋﻠﯿـﻖ ﻫـﺎﺗﯽ را در ﺻـﺤﺮا ﻣﻌـﺪوم
ﮐﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ راه را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺧـﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﺎره ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ از ﻋﻘﻞ ﭘﯿـﺮوی ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ اﻣـﺮوز ﻣﺮاﺟﻌـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﮐﻨﻨـﺪ و زر و ﺳـﯿﻢ ﻓـﺮاوان
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎی ﮐﻮزهﻫﺎ و ﺳﺒﻮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﺪاری ﻓﻠﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﻮن اﻋﺠﺎز ﮐﺮده و ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﭼﻮن وﻗﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﺪ دﭼﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﮔﻮداﻟﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﻧﺎن ﺧﺸﮏ را ﺑﺪﻫﺎن ﺑﺮد و ﻗﺪری از آن را ﺑﺎ دﻧﺪان ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺟﻮﯾﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر دﻧﺒﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ زدﻧﺪ ﺑﮕﻮ ...ﺑﮕﻮ...
ﻫﻮرمﻫﺐ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﯿﺠﻮﯾﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ و ﻧﺎﺳﺰاﺋﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﺎﺧﻬﺎی ﻗﺸﻮن ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻀﻠﻪ ﮔﺮﺑﻪ
را درون ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را ﻃﺒﺦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در دﻫﺎن اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣـﻦ
آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار ﺧﻮاﻫﻢ آوﯾﺨﺖ .و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﻧﮓ زد :ای ﻣﻮشﻫﺎ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎی
ﻟﺠﻦزار رود ﻧﯿﻞ ...ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﯾﺪ ﭼﻮن ﻃﺒﺎﺧﻬﺎ ﻻی ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﺳﺐ و اﻻغ ﻣﯿﮕﺬارﻧـﺪ و ﺑـﺸﻤﺎ
ﻣﯿﺨﻮراﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ را دارم؟
٦۰

ﻧﻪ ...ﻧﻪ اﮔﺮ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﻧﺎن ﺑﺸﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯿﮏ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﺳﺒﻬﺎی ﻣﺮا ﺧﻮردهاﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼـﻮن ﻣﻮﺷـﻬﺎی ﺗﺮﺳـﻮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﺳـﺮﺑﺎز ﺑﻮدﯾـﺪ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﭼﻮب ﺳﻨﺠﯿﺪن ﻋﻤﻖ رود ﻧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰه اﺳﺖ آﻧﻬﻢ ﻧﯿـﺰهﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﺳﺮﻫﺎی ﻓﻠﺰی دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺸﻤﺎ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺎ آن ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ ای ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻣﻦ
دﯾﺪهام ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن زه ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﯿﺮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﯽﮔﯿﺮد
اﯾﻦ ﮐﻤﺎن را از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻮر و ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ ﻧﺪارﯾـﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﻫﺪف ﺳﺎزﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﺳﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰه را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه در ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺐ ﻓﺮو
ﺑﺮود و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺒﻬﺎی اراﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺰﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﮐﺎرد ﭘﯽ اﺳﺒﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ اراﺑﻪ از روی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻧﮕﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ و آن را دور اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﺮﻋﻪای از ﮐﻮزه ﺧـﻮد ﻧﻮﺷـﯿﺪ و ﮔﻔـﺖ :ﻣـﻦ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ و ﻧﻌﺮه ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻬـﺎ را ﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ
ﻃﻮری ﺑﻮﺣﺸﺖ در ﻣﯿĤﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺸﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ را زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮ
را زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺎﺗﯿﻬﺎ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻤﺮاﮐﺰ ذﺧﯿﺮه آب و ﻋﻠﯿﻖ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و دواب ﺧﻮد را
ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﻪ و ﺑﻘﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و زﻧﻬﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺧﻮد را روی ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ از آن ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺑﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ آﺳﯿﺎﺑﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی روﻏﻦﮐﺸﯽ ﻫﺎﺗﯽ و آزﯾﺮو را ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮد را در ﻋﻘﺐ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادهام و اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ در ﺟﻨـﮓ ﻗـﺪری از ﺷـﻤﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﺣﺸﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺷـﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﮐﺸﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻘﺐ ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ
ﮐﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺮﺑﺎزان و اﺳﺒﻬﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ .ﻣـﻦ ﻫـﻢ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺎﻧﺪازم و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺒﯿـﻨﻢ در
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻼق از ﭘﺎ در ﻣﯿĤورم.
ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺳـﺮﺑﺎزان او
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﯿﺪن اﻇﻬﺎرات وی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ اردوﮔﺎه ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﺑﺎزان دﺷﻤﻦ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻣﻦ از آﻣﻮن و
ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ای وزﻏﻬﺎی ﻟﺠﻦزار ﻧﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ و در ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﺧـﻮد
ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﻣﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﻪای را ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ اوﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارد .و ﺷﻤﺎ ای ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ
و ورزﯾﺪه ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﯿﺎه و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش را ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻮن اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺒﺮﯾﺪ
روی زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﺑﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آب دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و ﻋﻘﺐ
ﻧﺮوﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺮوﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از
رﺳﯿﺪن اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ در ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺳﺮﺑﺎزان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد دوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﻔﻤﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﺎدی
ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﺮس و ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺎراز ﻋﻘﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ در ﺻﺤﺮا ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
روی ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮدﻫﺎ و ﺗﻨﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎلدار و رﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و ﭘﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و درﻓﺸﻬﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣـﻮج ﻣﯿـﺰد
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻧﺠﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮﺟـﻮد آورده ﻋﺒـﻮر ﻧﻤﺎﯾـﺪ .زﯾـﺮا
ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻠﯿﻖ و آب ﻧﯿﺰ اراﺑﻪﺳﻮاران ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و درﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا دور ﺑﺰﻧﻨـﺪ زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وارد ﺻﺤﺮا ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺒﻬﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد.
اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ دارای ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی ﺷﺶ اراﺑﻪای ﺑﻮدﻧﺪ و ده ﺟﻮﺧﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﮓ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد و ﺗﺼﻮر ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺼﺖ ﻫﻨـﮓ
داﺷﺘﻨﺪ و در وﺳﻂ آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .و اراﺑﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺎ
ﺳﺮﻋﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﺧﻮد ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺳﺮﺑﺎزان وی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺻﺪای ﻧﻔﯿﺮ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ درﻓﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺼﺖ ﻫﻨﮓ اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ورزﯾﺪه ﺳﻮار ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻈﺮهای ﻫﻮلآور اﺳﺖ و دﯾﺪم ﮐﻪ وﺳﻂ اراﺑﻪﻫـﺎ اﺳـﺒﻬﺎﺋﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﻮار آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن اﺳﺒﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ وﻟـﯽ ﻃـﻮری
روی ﯾﺎل اﺳﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اول دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد .و ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮاران ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ روی ﮔﺮدن اﺳﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺠـﺐ
ﮔﺮدﯾﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ دﺳﺘـﺸﺎن ﺑـﺰﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳـﺪ و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرد ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ وﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮارﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻮارﻫﺎی دﯾﮕﺮ از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه ﻋﻤﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد و ﻃﻮری ﺳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻤﺎﻧﻮر دوم ﺳﻮاران ﻫﺎﺗﯽ
و ﻓﺮو ﮐﺮدن ﻧﯿﺰهﻫﺎ در زﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از اﯾﻨﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﯾﺎد زد ﻧﯿﺰهﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺧﻮد او دوﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻧﯿﺰهﻫﺎ رﺳـﺎﻧﯿﺪ و از زﻣـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ و دور
اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان او ﻫﻢ دوﯾﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﻋﻘﺐ ﺟﺒﻬﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روﯾﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آن ﻧﯿﺰه ﻫﺎ را در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﯿﻒ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن روز ﻫﻮرمﻫﺐ زود ﻧﻤﯽﺟﻨﺒﯿﺪ و دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﻧﯿﺰهﻫﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اراﺑـﻪﻫـﺎ ﻣﻮﻓـﻖ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ دﺷﻮارﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﺑـﺎز ﻋـﺪهای از آﻧﻬـﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺧﻨﺪق ﮐﻢ ﻋﺮض ﺑﺮای اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ دﺷﻮاری ﻧﺒﻮد زﯾﺮا در ﻫﺮ ﻫﻨﮓ از اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ارای ﺗﺨﺘﻪﻫـﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪق ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ را روی ﺧﻨﺪق ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اراﺑﻪﻫﺎ از روی آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣـﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ) .ﻣـﺎ ﺗـﺼﻮر
٦۲

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﭘﻞ از ﻃﺮف واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﻨﮕﯽ اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر در دوره ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از روی ﺧﻨﺪقﻫﺎ از ﭘﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
– ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ از ﺧﻨﺪقﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اراﺑـﻪﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻮاﻧـﻊ
اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺪری ﻣﮑﺚ ﮐﺮدﻧﺪ .و اﻣﺎ اراﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷـﺪﻧﺪ و راﻧﻨـﺪﮔﺎن و
ﺳﺮﺑﺎزان اراﺑﻪﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻋﻘﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ و راه را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﯾﺎ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺻﺮف
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯿﮑﻨﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و راه را ﺑﺮوی ﺧﻮدﺷﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ از اراﺑﻪﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﺳﺒﻬﺎی آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را از ﺳﺮ راه ﺧﻮد دور ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋـﺪهای ﻣﻘﺘـﻮل و ﻣﺠـﺮوح و اﺳـﺒﻬﺎی ﮐـﺸﺘﻪ ﺑﺠـﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﺷﻌﻒ ﺑـﺮ آوردﻧـﺪ ﭼـﻮن ﺗـﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب
ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی اول آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ در آﻧﺮوز ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎز ورزﯾﺪه و آزﻣﻮده و ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺗﯿﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ را از ﺳﺮ راه اراﺑﻪﻫﺎ دور ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺘﯽ
را ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺻﺮف دور ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی اول آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻗﺒـﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ در ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ اراﺑﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺰه ﺟﻠﻮی اﺳﺒﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﻮک آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺐ اراﺑﻪﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳـﯿﻨﻪ
اﺳﺐ ﻓﺮو ﺑﺮود و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ درﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ .زﯾﺮا ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺮو ﮔﺮدن اﺳﺐ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ورﻗﻪﻫﺎی
ﻓﻠﺰ زره ﭘﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮ ﻧﯿﺰه ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ در ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺒﻬﺎ ﻓﺮو ﻧﻤﯽرﻓﺖ.
ﻣﻦ دﯾﺪم اﺳﺒﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ از اﺳﺒﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ و از ﯾﮏ ﻧﮋاد ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن اراﺑﻪﻫﺎ دو داس ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از درون اراﺑﻪ دﺳﺘﻪ آﻧﺮا ﺑﺤﺮﮐﺖ در آورﻧﺪ .و اﯾﻦ دو داس
ﻣﺎﻧﻨﺪ دو داس ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را درو ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨـﺖ و ﺑﻌـﺪ ﭼﺮﺧﻬـﺎی ﭘﻬـﻦ و ﺳـﻨﮕﯿﻦ اراﺑـﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺧﺮد ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺒﻬﺎی ﺑﺰرگ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﺎ زره ﻓﻠﺰی ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮏ ﻓﻠﺰی ﺻـﻮرت اﺳـﺒﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎﺋﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎخ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﺖ آور ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪم.
داﺳﻬﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮد و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ از روی ﻻﺷﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻦ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را ﻣﺤـﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و در ﻫـﻢ ﻣﯿﺸﮑـﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ داﺋﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰد و ﺑﺎ ﺷﻼق ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ او ﺑـﺪون ﻧﺘﯿﺠـﻪ
اﺳﺖ و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
٦۳

آﻧﻮﻗﺖ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣـﺎ
را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺼﺮ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و اراﺿﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺳﺮ را روی زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آن ﮐﺮدم.
از دور ﺻﺪای ﺣﺮﮐﺖ اراﺑﻪﻫﺎ و ﻧﻌﺮه ﺟﻨﮕﺎوران و ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم .ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی او
ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد و اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮی داﺷـﺘﻨﺪ در
ﻋﻘﺐ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در اراﺑﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ از ﭘﺎ در آورﻧﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر را ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﻘﺪر در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻬﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎل ﺗﺎﺧﺖ اﺳﺒﻬﺎی اراﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﻮش رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ زﻣﯿﻦ دﻫـﺎن ﺑـﺎز ﮐـﺮد و ﺗﻤـﺎم
اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﻠﻌﯿﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮرش اﯾـﻦ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎی زورﻣﻨـﺪ
اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺑـﯿﻢ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻮری ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻠﺐ ﺧﻨﺪق ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻋﻘﺐ ﺣﻔـﺮ ﮐـﺮده
روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ اراﺑﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ و ﺧﺼﻢ را ﺑﺒﻠﻌﺪ ﺗﻤﺎم اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﻨﺪق اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از ﺑﯿﻦ رﻓـﺖ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻨﺎر ﺧﻨﺪق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻨﮓ و ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎرﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه از ﺧﻨﺪق ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
و اﻣﺎ دﺳﺘﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﻨﺪق ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﺟﻠﻮی اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫـﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از اراﺑـﻪﻫـﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ﻃﻮری ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ و اﻣﯿﺪوار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
دﻟﯿﺮی ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع اﻓﺰود و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺒﻮن ﺑﻮدﻧﺪ دﻟﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪه از ﻓﺮﺻﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺳـﺮﺑﺎزان ﮐﻤـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده را ﮐـﺮد و ﺑـﺮای
ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ و راﻫﺰﻧﺎن ﮐﻪ در ﺟﻨﺎح ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ اراﺑﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎدﮔﺎن و ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ و دﻟﯿﺮی ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺼﻢ
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﯾﮏ ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺴﻄﺢ اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﺪاری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .زﯾﺮا اﺳﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط در ﺧﻨﺪق ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اراﺑـﻪﻫـﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ آﻧﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﻮد .و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ زﻧـﺪه
ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ از ﺧﻨﺪق ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻣﻘﺘﻮل و ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ.
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اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﻬﻢ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐـﺮدن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮر آراﺳﺘﻨﺪ و در آن ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺑﺮاز ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺿـﻌﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا اﺻﻼح ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺸﻮرت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﻬﺎ و راﻫﺰﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﺟﺒﻬـﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮ راه اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺘﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺗﺮس ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻧﻊ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎد ﺻـﺤﺮا ﻏﺒـﺎر را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی در ﺣﻤﻠﻪ دوم ﻧﯿﺮوی ﻫﺎﺗﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ آﻧﻬـﺎ
اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻓﻮر ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﺼﺮی ﻃﻮری ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺳﺮای
ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﻟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻟﺪار را از روی ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺣﯿﺮان ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﺎﺳﮑﻬﺎی آﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ دو ﺗﺒﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻠﺰی اﺳﺖ از ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺎﺳﮑﻬﺎی آﻫﻨﯽ ﻣﺒﻬﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﺮد و از دﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﻃﺮف دﺳﺘﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣﯿﺮﻓـﺖ و
دوﺳﺘﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽزد و ﻣﯿﮕﻔﺖ آﻓﺮﯾﻦ ای وزﻏﻬﺎی ﻟﺠﻦ زار ﻧﯿﻞ اﻣﺮوز ﺧﻮب ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮدﯾﺪ و آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾـﺪ ﮐـﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻦ درﺳـﺖ
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدم.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎن و آﺑﺠﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼـﻪ را ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ
دارﻧﺪ از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻫﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺼﺮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻬﺎدارﺗﺮﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در ﻣﯽآﻣـﺪ اراﺑـﻪﻫـﺎ و اﺳـﺒﻬﺎی ﻫـﺎﺗﯽ ﺑـﻮد و
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ اﺳﺒﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮕﺎﻫﺪاری اﺳﺐ ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬـﺎ
ﻋﻠﯿﻖ و آب ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﺳﺒﻬﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺼﺮی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺪﯾﺪ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺪواٌ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ
ﻋﻠﯿﻖ و آب دادﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺒﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺐ ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻮش و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ از ﻟﺤﻦ ﺻﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﺎو
اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ رام ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﺪاری اراﺑﻪ و اﺳﺐ ﺷﺪ از راﻫﺰﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن او ﻣﻠﺤـﻖ ﮔﺮدﻧـﺪ و در ﺻـﻨﻒ
اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ از راﻫﺰﻧﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وارد ﺻﻨﻒ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺖ آﻧﻬـﺎ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺐ ﻻﯾﻖﺗﺮ از ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ از اﺳﺐ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﻫﺰﻧﺎن از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻮدم ﮐـﻪ ﻣﺠـﺮوﺣﯿﻦ را
ﻣﺪاوا ﻧﻤﺎﯾﻢ و زﺧﻤﻬﺎ را ﺑﺒﻨﺪم و ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮز ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﺪت
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﺮای زﺧﻢﺑﻨﺪی و اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺪاوای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑـﻮدم و در
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻋﺪهای از ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﮐﻪ زﺧﻢ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﺒﻮد ﻣﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﮐﺮد و ﻫﺮ روز ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را وادار ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳـﻮرﯾﻪ را از آزﯾـﺮو و ﻫـﺎﺗﯽ
ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﺤﺘﺎج اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐـﺮد و
آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ دارای اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد و ﻣـﻦ اﻣﯿـﺪوارم
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺷﮑﺴﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻦ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ اراﺑـﻪﻫـﺎ و
ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
وﻟﯽ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻧﯿﺎﻣﺪ و از ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد و ﮔﻮﯾﺎ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺧﺼﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد
و در اﯾﻨﺼﻮرت ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺴﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد
را از ﺣﯿﺚ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ و آزﯾﺮو در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮود.
ﺧﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺻﺤﺮا در ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ زﯾﺮا در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺮدم از ﺟـﺎه
ﻃﻠﺒﯽ و ﻏﺮور آزﯾﺮو و ﻃﻤﻊ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ اﺧﺘﻼف و رﻗﺎﺑﺖ داﺋﻤﯽ وﺟـﻮد
داﺷﺖ و آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮو ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ اﺧﺘﻼف داﻣﻦ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺤﺮا اﺧﺒﺎر
رﻋﺸﻪآور ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻗﺪرت ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوره ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﯾﺮا دﯾﮕﺮ
ﺧﺪای ﻣﺼﺮ آﺗﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪای ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺳﻢ آﻣﻮن در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻣﻮن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﻗـﻮی و ﺑﯿـﺮﺣﻢ و
ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا وادار ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮد و ﮐﻮﻫﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻏﻠﺒـﻪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد
ﺑﺎﺳﻢ ﮐﻮه ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮏ ﺑﻐﺰه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ...ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻏﺰه ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻗﻮای آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در آﯾﺪ او ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ ﯾـﮏ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺑـﺰرگ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان او راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺪری زر و ﺳـﯿﻢ ﻫـﺴﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺸﻮﻧﯽ از ﺧﺎرج وارد ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮدد ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮزن ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زر و ﺳﯿﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ زﯾﺎد راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ زﻧﻬﺎی ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ و ﺟﻮان ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮ و ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷـﻮد
و اﯾﻦ زﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺘﺎر ﻧﺬر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮدﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺮا زﻧﻬﺎی ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺸﺘﺎر ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﯾﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ.
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ﯾﮏ روز ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ رﻣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ وارد اردوﮔﺎه ﻣﺎ ﺷﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
وﻟﯽ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺪواٌ او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺎن دﯾﺪار وی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻏﺎز ﺷﺐ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮرمﻫﺐ رﮐﻮع ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ را روی ﭼـﺸﻢ
ﻧﻬﺎد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﺗﻮ را ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ ای ﻫﻮرمﻫﺐ و ﯾﮏ آﺑﺪزدک ﻣﺮا ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم زﯾﺮا آﺑﺪزدک ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯿﮕﺰد وﻟـﯽ ﻣـﺮد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ده ﻧﻮع آﺑﺪزدک وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﻪ دارای زﻫﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮد دﻟﯿﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد واﺿﺢﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﺳـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﻣﺮد در ﺟﻮاب ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ای ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ وارد ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ رﻣﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﭘﯿﺮوزی آﺗﺶ ﺑﯿﻔﺮوزﻧﺪ.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ آﺗﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ روی ﮐﻮه و ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻧﯿﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﯿﺎم ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ از ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﯾﺪ و ﺑﻄﺮف ﻏﺰه ﺑﺮود و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی درﯾـﺎﺋﯽ
ﺳﻮرﯾﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺼﺪا در آوردﻧﺪ و اردوﮔﺎه را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ راه ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻣﯿﺪواری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد
ﮐﻪ در ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺪون ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای اراﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﺠﻨﮕﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻋﺎزم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺨﻮد ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻓﻠﺰ زﯾﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﻌﺒـﺪ
اﯾﺸﺘﺎر ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻮار ﺗﺨﺖ روان ﺧﻮد ﺷﺪم و ﻋﻘﺐ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدم و ﻣﺎ ﮐﻮه ﭘﯿﺮوزی و اﺳﺘﺨﻮان ﮐـﺸﺘﮕﺎن ﻫـﺎﺗﯽ و ﻣـﺼﺮی را ﮐـﻪ
ﺑﺮادروار ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
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ﺷﺮح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺮزه آور ﻏﺰه
اﯾﻨﮏ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﺑﺠﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ ﺟﻨﮓ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻼد وﯾﺮان ﻣﯿﺸﻮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﺴﻮزد و ﻣﺮدم را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷـﯿﻮن
زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل روح را اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻮادث و ﻣﻨﺎﻇﺮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺮح ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ را ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐـﺸﯿﺪ ﺑـﺪﻫﻢ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮاء ﺳﻮرﯾﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ و در ﺑﺎﻏﻬﺎ درﺧﺘﻬﺎی ﻣﯿﻮهدار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻞﺗﺮ ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﺤﯿﻠﻪای ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و او ﺑﻌﺪ از ورود ﺑـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان را آزاد
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮاء اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﻬﺎﺷﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﺟﻨـﮓ ﺳـﻮرﯾﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻗﺪری ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺟﻠﻮی
آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻄﺮف ﻏﺰه رﻓﺖ.
ورود ﻗﻮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻏﺰه ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺪ.
ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ وارد ﻏﺰه ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راه را
ﺑﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺒﻨﺪد .و ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰه ﯾﮏ ﺟﻠﮕﻪ وﺳﯿﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد در
اﻧﺪک ﻣﺪت ﻗﻮای ﻣﺼﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻖ اﺳﺒﻬﺎی ﺧﻮد از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳـﻮرﯾﻪ ﻋﻠـﻒ ﺧـﺸﮏ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﻖ را ﺑﻪ اﺳﺒﻬﺎ ﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ اﺳﺒﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺮض ﺷﺪﻧﺪ و ﻓـﻀﻮل آﻧﻬـﺎ ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ و ﻣـﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺒﻬﺎ ﻣﺮدﻧﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ و ﻗﺸﻮن ﺳﻮرﯾﻪ )ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﺪون اﺳﺐ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻟﺬا ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﻮرمﻫﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ اراﺑﻪﻫﺎ
ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﺰﯾﺖ داﺷﺖ ﺑﺰودی اراﺑﻪﻫﺎی آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺸﻮن ﭘﯿﺎده ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏـﺰه
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
آﻧﻘﺪر ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮی در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻻﺷﻪﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎم دﺷﺖ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﻫﻮرمﻫﺐ اردوﮔﺎه آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول ﻗﺮار داد و اﻣـﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﻖ
اردوﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﺼﺮف ﺧﻮراک اﺳﺒﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻗـﺸﻮن ﺳـﻮرﯾﻪ و
ﻫﺎﺗﯽ از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻮده و زﻫﺮ را ﺑﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻓﺎن ﺳﻮرﯾﻪ را وادارد ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ ﻣﺴﻤﻮم را ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫـﺎﺗﯽ
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺸﻮن ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﻫﻮرمﻫﺐ درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ وارد ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﮐﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ و ﺑﻨﺪر اﺳﺖ ﺑﺸﻮد.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از ﺗﺎﻧﯿﺲ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﺑﺪ وارد ﻏﺰه ﮔﺮدﯾﺪ.
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زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺰه رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
راه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﮑﺎر ﻋﺪهای از ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨـﺪر ﻏـﺰه
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻤﻼت ﺑﻌﺪی ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪر ﻏﺰه ﺑﻨﺪر را ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺸﻮد و ﮔﻔـﺖ ﻣـﻦ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻨﺪری آﻧﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻘﺪری ﻇﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دروازه ﺷﻬﺮ را ﺑﺮوی ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﻧﮕـﺸﻮد و
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺮوز ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﻠﻮی ﻏﺰه ﺑﺎو اﺟﺎزه ورود ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ورود ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﯽ وارد ﺷـﻬﺮ
ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ ورود ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
روزی ﮐﻪ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻏﺰه ﺑﺮوی ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و وی وارد ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﺼﺮ ﻫﻨـﻮز ﯾﮑـﺮوز ﻋﯿـﺪ
اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺳﺦﻣﺖ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ دارد و در اﯾﻦ روز اﻃﻔﺎل ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﮔﺮزﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﻧﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﺒﺎزی ﺟﻨﮓ ﻏﺰه ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰه در ﻗﺒﺎل ﺧﺼﻢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮده و ﻫﯿﭻ ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺰه ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻨﻤﻮد.
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم و ﺑـﺎ آزﯾـﺮو ﭘﯿﻤـﺎن ﺻـﻠﺢ
ﺑﺴﺘﻢ او ﺑﻤﻦ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از راه دروازه را ﻧﺪاد و ﻣﺮا در زﻧﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑـﺎﻻی ﺣـﺼﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ و وارد ﺷـﻬﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ روژو ﺑﻮد و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ وی را ﮔﺎوﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ ﺟﺴﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﮏ ﮔﺎو ﻧـﺮ ﺑـﻮد و ﻫـﻢ از ﺣﯿـﺚ
روﺣﯿﻪ و اﺧﻼق و ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺮد را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ روژو ﺑﺪﮔﻤﺎن و ﯾﮏ دﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ را در
ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ و ﻗﺸﻮن ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰه ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ورود ﺳﺮﺑﺎزان او را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را در ﺑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ وارد ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﯿﺮ از روژو.
زﯾﺮا آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد ﮔﺮﭼﻪ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﮑﺮد وﻟـﯽ ﻋـﺎدت داﺷـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘـﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد رﺋﯿﺲ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﺪ.
وﻟﯽ آﻣﺪن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻓﻮق در ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ روژو ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﻗﺪری دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺠﺎﺟﺖ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون آن دﯾﻮاﻧﮕﯽ و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺴﺖ
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻼت ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﺰه را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.
روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﻠﻮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺰه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣـﺼﺮ دور ﮐﻨﻨـﺪ و از
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻟﺠﺎﺟﺘﻬﺎی داﺋﻤﯽ وی آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻏﺰه ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻗـﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓـﺖ و
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را از ﻣﺼﺮ دور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮرﯾﺪ و ﻏﺰه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ روژو ﯾﮑﻤﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷـﮑﯽ وﺟـﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺰه دارای ﯾﮏ ﺣﺼﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺣﺼﯿﻦ ﻧﺒﻮد روژو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺼﺎر ﻏﺰه را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺼﺎر را در ازﻣﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻏﻮلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﻌﻪ را وﯾﺮان ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﯿĤوردﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺼﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ از ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﺐ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﻬﺎی آن ﺣﺼﺎر ﺣﻔـﺮ ﮐﻨـﺪ و آن ﺑـﺮج را ﻓـﺮو
ﺑﺮﯾﺰد.
٦۹

ﻏﺰه ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﺷﺮوع ﺷﻮد دو ﺷﻬﺮ داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺣﺼﺎر و دﯾﮕﺮی ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﮐـﻪ در ﺧـﺎرج از
ﺣﺼﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺷﻮرش آزﯾﺮو ﺷﺮوع ﺷﺪ روژو اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺧﺎرج ﺣﺼﺎر وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وی ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ
اﻣﺮ را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮد زﯾﺮا در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮز آزﯾﺮو ﺑﻔﮑﺮ ﺗﺼﺮف ﻏﺰه ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﻣـﺮ
را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
ﻣﺸﺎورﯾﻦ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎرج ﺣﺼﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ روژو ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﻬﺪام ﺷﻬﺮ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ روژو اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧـﺪ ﺷـﻮرﯾﺪﻧﺪ و از آزﯾـﺮو
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو ﺑﮑﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ روژو ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐـﺮد و اﯾـﻦ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺷـﻮرش
آﻧﻘﺪر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻏﺰه ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روژو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻪ روژو ﻣﯿﮕﻔـﺖ
ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و از ﺧﻮن ﻣﻦ درﮔﺬرﯾﺪ روژو ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯿﺰد اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا او ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣـﻦ ﭘﻨـﺎه ﺑﺒـﺮد ﺑـﻪ
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺎدل ﻧﻤﯽداﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽﮐﺮد روژو ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺸﻤﺎرد.
وﻗﺘﯽ زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﺷﻮﻫﺮان و ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑـﺮوژو
ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آﺳﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻀﺪ ﻣﺼﺮ ﺷﻮرﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻤﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد و او ﻫﺮ ﺣﺮف را ﻃـﻮری ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎو ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ وی را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺣﮑﻢ او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ او اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﺮی ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ اﺟﺮاء ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻋﺬر را ﺑﺮای ﻋﺪم اﺟـﺮای
اﻣﺮ و ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺟﺮای آن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺷﻬﺮ ﻏﺰه ﺑﺪواٌ از ﻃﺮف آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻮرﯾﺪن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و ﺳﻮرﯾﻪ را از ﭼﻨﮓ ﻣﺼﺮ
ﺑﺪر آورد ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﺣﻤﻠﻪ آزﯾﺮو ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺰه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺮدان ﺑﻮد.
زﯾﺮا ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﺘﻌﻞ و ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤﯽ و ﻻﺷﻪ اﻣﻮات و اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮی را ﺑﺪاﺧﻞ ﺷـﻬﺮ ﭘﺮﺗـﺎب
ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺮاء وﻗﺘﯽ درون ﺷﻬﺮ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻮار ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﻬﺮ
ﺗﺼﺎدف ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺎی دﯾﻮار ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ وارد ﻏﺰه ﺷﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻘﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﯾﺰش ﺳﻨﮓ و ﻣﻮاد ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳـﻘﻒ ﺗﻤـﺎم ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ را
وﯾﺮان ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﻌﺪودی از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ زﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺮﻣﺮدﻫﺎی ﻻﻏﺮ اﻧـﺪام ﺑـﺸﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ.
روژو ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ و اﻃﻔﺎل ذﮐﻮر ﺷﻬﺮ را از آﻏﺎز ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺮﻣﺖ ﺣﺼﺎر ﮐﺮد و از ﻫﺮ ده ﻣﺮد و ﻃﻔﻞ ذﮐﻮر  9ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻧـﺪ .و
آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺠﺎی اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪم و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺳﯿﺮ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﭼـﻪ
ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬای ﮐﻢ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺬای ﺳﯿﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ روزی ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﻏﺰه ﺷﺪﯾﻢ آن ﺷﻬﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ از دﯾﻮارﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺴﺎن آوﯾﺨﺘـﻪ
ﺷﺪه و ﻃﻮری ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
۷۰

اﯾﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎ را ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ از ﺧﺎرج ﺑﺪرون ﺷﻬﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ را از ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷـﻮﻧﺪ
ﮐﻪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﭼﺎر اﻣﺮاض ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در آﻧﺮوز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﺸﺪم زﯾﺮا دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﭘﯿﺮوزی ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی
زﺟﺮﻫﺎ و ﺷﻘﺎوﺗﻬﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺮوز ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻻﻏﺮی اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدهﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ از آن ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﻘﺖ داﺋﻤﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق از روژو دراز ﺷﺪه دﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ
و روی زاﻧﻮ ﻏﺪهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺨﻮردن ﻏﺬا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺑﺎز را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺳﺖ راه ﺑﺮود و ﻫﻤﻪ ﻗﻮز داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻤـﺎ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﻻﻏﺮ و ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﺜـﻞ ﻧﺎﻟـﻪ از دﻫـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺧـﺎرج
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺖ از ﺑﺲ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و
ﺣﺮف دﯾﮕﺮ در روح آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿĤﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﻏﺰه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ و ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑĤن ﺷﮑﻞ در آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﭘـﺲ از اﯾـﻦ ﻣﻮﻗـﻊ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺪر ﺷﻮد و ﻗﻮای از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﯿﻦ
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه و ﻧﺎن و آﺑﺠﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﻮق زر آوﯾﺨﺖ و اﺳﯿﺮان ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ از ﻓﺮط ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﯿﺮان را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آﻧﻬـﺎ را
ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ .زﯾﺮا در دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی در ﻏﺰه ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ و آوﯾﺨﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﭼﺮا زﻧﻬﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ و ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤـﯽرﺳـﺎﻧﯿﺪ در ﺟـﻮاب
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮد و زن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎم ﺧـﻮد را از
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﯾﮏ ﻃﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﻼی ﻣﺮﺻﻊ ﺑﺠﻮاﻫﺮ داد و ﯾﮏ ﺷﻼق ﻃﻼ در دﺳﺘﺶ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺎ او وارد
ﻏﺰه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر روژو ﮔﺎو ﺳﺮ ﻧﻌﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر او ﻧﻌﺮه زدﻧﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ
ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻏﺰه ﭼﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻌﺮه ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ روژو ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ اﺳـﺐ ﻫـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﯾـﺮاق ﺑﻤـﻦ
آوﯾﺨﺘﻪای و اﯾﻦ ﺷﻼق ﮐﻪ ﺑﻤﻦ دادهای آﯾﺎ زر ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻼی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻃﻼی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ده ﻗﺴﻤﺖ 9 ،ﻗـﺴﻤﺖ
آن ﻣﺲ اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ و اﺧﻼق آن ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻮی اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﺷـﻼق ﺑـﺎ
اوﺗﺎر زر ﻧﺎب ﻣﺼﺮی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨـﻮاﺑﻢ و ﺣـﺎل
آﻧﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪای ﻗﻮچ ﺳﺮ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺳﻨﮓ و ﺣﺮﯾﻖ ﺑﮕﻮﺷﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ آﺳـﻮده ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿـﺪم ...و اﮔـﺮ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺮی و آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻞ ﺧﻮاب ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮ را ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
۷۱

ﮔﺎوﺳﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل روز و ﺷﺐ در ﺟﻨﮓ آﺳﻮده ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و داﺋﻢ ﺑﺤﺴﺎب ﺳﺎز و
ﺑﺮگ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﯾﮏ روز ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ :ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و رﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و از ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮔﺎوﺳﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب آن را ﺑﻔﺮﻋﻮن ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻢ ﻧﻤﯿـﺪاﻧﻢ ﭼـﻪ
ﮐﺮدهام و اﮔﺮ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ آﻧﻬﺎ را ﭼﻪ ﮐﺮدهام وﻟﯽ ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﯾﻖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهام و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻢ اﺳـﺖ و
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ را ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﺑﻮد ﭼﻪ ﮐﺮدهام و ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ از اﯾﻦ راﻧﮑﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎم اﻻﻏﻬﺎ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮردﯾﻢ و درازﮔﻮﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از راﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺷﻼق ﺑﺰن ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮم و ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺤﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺳﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮال ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﺮدم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ از ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺑﺘـﻮ ﺧـﻮاﻫﻢ
داد ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﺑﮕﺬاری ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﮔﺎوﺳﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ داری ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﯽ و راﻧﮑﯽ اﻻﻏﻬﺎی ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺴﭙﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺘـﺮ ﻧـﺰد
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻗﺸﻮن را ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﺮده ام .و ﻣﻦ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ
ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﺣﺴﺪ ﻣﯿﻮرزی و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه ﺷﻮی و ﺟﺎی ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮی .و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧـﻮد
دﺳﺘﻮر دادهای ﮐﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎی اﻻغ را از اﻧﺒﺎر ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤـﺎﺋﯽ و
ﻣﻦ راﻧﮑﯽﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻘﺪری ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ روﺣﯽ ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﮐﺮد و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه و ﮔﻔﺖ روژو ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮوی زﯾﺮا ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ و زﺣﻤـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮ
ﮐﺸﯿﺪهای ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﺳﺮ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰه ﻧﻈﺮ دارد و ﮔﻔـﺖ
زن ﻣﻦ ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﻏﺰه اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ راﻧﮑﯽﻫﺎ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ روژو ﺑﺪون اﻃﻼع ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻏﺰه ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ دﯾﮕـﺮان
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺼﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد ﺑﺪار ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ او را در اﻃﺎﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﻧﮕﺬارﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو و او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و روژو را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺨﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه او ﻣﺒـﺘﻼ
ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﻣﻦ دو وﺳﯿﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮی و ﻏﺰه را ﺑﺎو واﮔﺬاری ﮐﻪ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻗﻮای اﻣﺪادی از ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوم زﯾﺮا ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺧـﺮوج از
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل ﻗﻮای اﻣﺪای ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺸﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮش را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺎرﻫﺎ از ﺳﺮش ﺧﺎرج
ﺷﻮد.
۷۲

ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺠﺎﻋﺖ او رﺷﮏ ﺑﺮده وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدی وی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهام.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری داروی ﻣﺴﮑﻦ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﻗﻮی ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﺑﻤﺮدان زورﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐـﻪ او را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دارو ﺑﺎو ﺑﺨﻮراﻧﻢ.
ﻣﺮدﻫﺎ ﮔﺎوﺳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻒ دارو در ﺣﻠﻖ او رﯾﺨﺘﻢ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ داروی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری از ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در
آن ﺑﻮد وارد ﻣﻌﺪه ﮔﺎوﺳﺮ ﺷﺪ و اﺛﺮ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻐﺎل ﮐﻪ از ﺻـﺤﺮا وارد ﺑﻨـﺪر
ﻏﺰه ﺷﺪ ﺣﻮاس ﻣﺮا ﻃﻮری ﭘﺮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﺳـﻮس
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪام ﻣﻦ اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ او را در زﻧﺪان واﻗﻊ در ﺑﺮج ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮدم و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑـﺪار ﺑﯿـﺎوﯾﺰم وﻟـﯽ ورود
ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺣﻮاس ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﺪن وی و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮس را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻢ وﻟـﯽ ﭼـﻮن اﯾـﻦ ﻣـﺮد
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ را او دزدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﺮو و او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﻣﻦ وی
را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﻄﺎق ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎ را ﭼﻪ ﮐﺮده و ﮐﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤـﻞ ﺧﻔﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﺪم
آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪواٌ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﻫﺬﯾﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ وﻟﯽ او ﻃﻮری اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺰﻧﺪان واﻗﻊ در ﺑﺮج ﺑﺮوم و ﺟﺎﺳﻮس
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﺮف ﺑﺮج رﻓﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪان در ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺠﺎ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ورود
ﺑﺰﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻌﻞ روﺷﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺸﻌﻠﯽ روﺷﻦ ﮐﺮدم و ﻋﺰم ورود ﺑﺰﻧﺪان را ﻧﻤﻮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ و ﺑـﺎو ﮔﻔـﺘﻢ ﻣـﻦ آﻣـﺪهام ﮐـﻪ
ﺟﺎﺳﻮس ﺳﻮرﯾﻪ را ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ورود ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎد از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ و ﻧﺰد ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﺒﺮم ﻟﯿﮑﻦ ﻣـﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻧﺎم ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﻣﺼﺮی را ﺑﺮد و ﺑﻬﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس زﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد.
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺪواٌ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻣﺪه و ﭼﻪ اﺧﺒﺎری را ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد
او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ وی را در زﻧﺪان ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗـﺎ از ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿـﺮد و ﻻﺷـﻪ او ﻃﻌﻤـﮥ
ﻣﻮﺷﻬﺎی ﻣﺨﻮف زﻧﺪان ﺷﻮد زﯾﺮا آذوﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ از ﮔﻔﺘﻪ او ﺣﺲ ﮐـﺮدم ﮐـﻪ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺮد راﺳﺘﮕﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا ﺑﻮی ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺗﻮ دروغ ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺗـﻮ را ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎوری.
ﭘﯿﺮﻣﺮد وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺐ او را ﻧﻤﯽﺧﻮرم رﮐﻮع و آﻧﮕﺎه ﺳﺠﻮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺗـﺮا ﻧﻤـﯽﺑﯿـﻨﻢ وﻟـﯽ از
ﺻﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﺪرت داری ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﺑﺪﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺴﭙﺎر ﭼﻮن او ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺸﺖ ﻣـﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران وﻓﺎدار ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدم و ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﺪت ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺧﻮارﺑـﺎر
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮارﺑﺎر ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ را ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯿﮑﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ
ﻫﺮ ﻗﺪر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهام.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺰه اﻓﺘﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮس ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ زﺑﺎن دارد و
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ او در ﮔﻮش ﻣﻦ ﭼﻮن ﺻﺪای ﺑﻠﺒﻞ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روزی ﮐﻪ وی وارد زﻧﺪان ﺷﺪ و ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻏﺬای ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺷﺪه از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮارﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﻢ و آﻧﻬﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ.
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ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮس را ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﺑﺒﻨﺪم و ﻫﻤﻮاره ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒـﻮس وارد زﻧـﺪان ﻣﯿـﺸﻮد
ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻣﯿĤﯾﻨﺪ و او را ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﻣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺮوﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﻧـﺪان ﺑـﺎﻧﯽ ﮐـﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ آن ﺟﺎﺳﻮس آﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﺑﺪواٌ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒـﻮس راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ دﯾﮕﺮان از ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺖ .وی ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗـﻮ ﺑﻤـﻦ ﻏـﺬا و آب
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮم و ﻗﻮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﻦ در روز ورود ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﺘﻮ زر ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ
ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻘﺪر ﺗﻮ ﻃﻼ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه را از او ﺷﻨﯿﺪم داﻧﺴﺘﻢ درﺳـﺖ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﺑﻮﻋـﺪه
ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺑﺘﻮ زر ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯽ آﻧﺮا ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﭼـﺸﻤﻬﺎی ﺗـﻮ را ﻧﯿـﺰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻣﺮاض از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاوای ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿـﺮ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ
ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ او ﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮی و ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎ و ﺧـﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯽ و ده ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻦ دﻫﯽ و ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ده ﺑﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺎز ﺑﺨﻮری.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ او در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ وﻋﺪه ﻃﻌﺎم ﺑﻤﻦ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد زر ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻫﺮ روز ﺑﺎو ﻧﺎن و آب ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪم و ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏـﺬا را
ﺑﺎ او ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده دﯾﻦ ﻃﻼ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮدم.
وﻟﯽ او ﮐﻪ زود ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻫﺮ روز و ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻦ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻏﺬا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدم و
ﺑﺎو ﻣﯿﺪادم و اﯾﻦ ﻣﺮد اﮐﻨﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﻏﺬﯾﻪای ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑـﺎر ...ده
ﺑﺎر ...دﯾﻦ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪ) .ﻣﻘﺼﻮد زﻧﺪانﺑﺎن ده ﻫﺰار دﯾﻦ ﻃﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﻦ ﺑﺮ وزن اﺷﻞ )اﺻﻄﻼح اداری ﻣﻌﺮوف( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﺑﺎﻧـﺪازه
ﯾﮏ ﮔﺮم اﻣﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از او ﻃﻠﺐ دارم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎو اﻃـﻼع
ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺗﻮ ﺑﺎو ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ؟ زﻧﺪانﺑﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﻪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎو ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ از زﻧﺪان ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﻣﻦ از ﯾـﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺸﺪم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﺪه اﺳـﺖ .ﮔﻔـﺘﻢ ای
ﻣﺮد ﺳﺎده و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﭼﻘﺪر ﻃﻼ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺴﺖ
اﺳﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﻏﺰه آﻧﺰﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﻃﻼ ﯾﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺎﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۷۴

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ

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

۷٥

ﻣﻦ ﺑﯽدرﻧﮓ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ او را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ راه ﺑﺮود ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻏﻼﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎﻃﺎق ﺧﻮد
ﺑﺮدم و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ وی را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدم و ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﮐﺘﺎن ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی از ﻃﻼ ﺑﻪ
ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻢ و دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﺑﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺴﺘﻦ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع دﻫﺎن ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ و ﻏﺬا ﻣﯽﺧـﻮرد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺸﺎط در آﻣﺪ .وﻟﯽ از ﭘﺸﺖ درب اﻃﺎق ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ و وی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫـﺰار
دﯾﻦ ﻃﻼی ﺧﻮد را ﻣﯿﮑﺮد .و زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آذوﻗﻪ ﺟﻬـﺖ
اﯾﻦ ﮐﻪ وی زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﻄﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﻃﻤﺎع ﺑﺘﻮ ﻧﮕﻔـﺖ ﮐـﻪ وی در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ او ﻣﺤﺪود ﺑﺮوزی ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد و ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن ﺗـﻮ
ﻫﻮرمﻫﺐ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎی ﻏﺬای ﯾﮑﺮوز ﺧﻮد را ﺑﺎو ﻣﺪﯾﻮن ﻫﺴﺘﯽ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮارﺑﺎر در آﻧﺮوز و ﭼﻮن اﯾـﻦ ﻣـﺮد
ﻃﻤﺎع ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻠﻪ دارد ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ او را ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﺳﺮش را از ﺑﺪن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾـﺮا
اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻏﺬای ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ را ﻣﯽدزدﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداد و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧـﺪان
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارم درﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐـﻨﻢ و ﻗـﻮل ﺧـﻮد را ﭘـﺲ
ﻧﮕﯿﺮم .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮارﺑﺎر را ارزانﺗﺮ از او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻮی ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻃﻮری ﺑﯽﺗـﺎب
ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﺗﻮ ﻣﺮا دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻫـﺴﺘﯽ و آﯾـﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﻦ از دﻫﺎن ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮم؟ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺑﻮدی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮدی و ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕـﺮان
ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺑﺘﻮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ و وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﯾﻦ
ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ وی آﻣﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻨﺼﻮرت ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧـﻮردهای ﻗـﺼﺪ داری
ﮐﻪ ﻃﻠﺐ او را ﺑﭙﺮدازی.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ درون ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﺳﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘـﯽ ﻣـﺮدی
ﭼﻮن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺠﻨﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار دﯾﻦ زر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﭙﺮدازد در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪی.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮدی درﺳﺘﮑﺎر ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻃﻠﺐ اﯾﻨﻤﺮد را ﺧﻮاﻫﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ از وی ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﭙﺮدازم.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد آﻧﻘﺪر اﺣﻤﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ده دﯾﻦ ﺣﺘﯽ دو دﯾﻦ زر را در ﺗﺮازوﺋﯽ ﺑﮑـﺸﻢ و ﺑـﺎو ﺑـﺪﻫﻢ و
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار دﯾﻦ زر اﺳﺖ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ داﻧـﺴﺖ و
راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﻤﺮد در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ زر ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺮدی ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻮرش ﻃﺒﺲ ﻣﺮا ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ در ﻃﺒﺲ ﺟﻨـﮓ
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮن ارﺗﺒﺎط دارم .ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻦ
ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ آﻣﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪام و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮا داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن ﮔـﺮﯾﺨﺘﻢ و از
ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻋﺰم ﺳﻮرﯾﻪ را ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎو ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪم.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﮑﻨﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻖ ﺑﻔﺮوﺷﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑـﻪ
ﻗﺸﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ اﺳﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ ﺑﻤﻦ ﺑـﺪﻫﮑﺎر اﺳـﺖ و
ﻣﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و از راه درﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻏﺰه رﺳﺎﻧﯿﺪم .وﻟﯽ ﺣﮑﻤﺮان دﯾﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻌـﺪ از ورود ﻣـﻦ ﻣـﺮا
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دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺠﺮم اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺮا ﺑﺰﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﮑﻤـﮏ
ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ در زﻧﺪان از درد و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﺮدم.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪم ﮐـﻪ
ﭼﺮا ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ دﯾﺪم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﺪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫـﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺮد واﺣﺪاﻟﻌﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﺰد او ﻣﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻋﻠﯿﻖ آﻟﻮده ﺑﺰﻫﺮ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی آن ﻗﺸﻮن را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد و راه ﻏﺰه را ﺑـﺮوی
ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدی را ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺜﻞ
او آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎﻧﺪازه وی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﻌﻬﺬا ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺴﯽ را ﺑﭙﺮدازد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ده ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان
ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻃﻼ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻃﻠﺐ داری و ﺗﻮ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ را ﺑﻔﺸﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﻃﻼ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوری وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻘـﺪر
ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺘﻮ زر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻠﺐ ﮐﺴﯽ را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﮔﺎوﺳﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﻣﺮگ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪم ﻧﺎﺳﭙﺎسﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ او را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪی؟ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﻏﺰه در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻫﺎﺗﯽ
ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از اﻓﻌﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻢ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺪواٌ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮزهﻫﺎ اﻓﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮔﺸﻮدم و اﻓﻌﯽﻫﺎ از ﮐﻮزه ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎﺗﯽ را
ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و آن ﮐﻮزهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮ از اﻓﻌﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎرﻫـﺎی زﻫـﺮدار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺪاﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﻏﺰه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﮐﻮزهﻫﺎ را ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم ﮐﺮده ﺑﻮدم و در روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻫﻤـﺎن ﮔﻨـﺪم
ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه و ﺳﺮﺑﺎزان او را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داد.
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وی از ﺣﮑﻤﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺳﭙﺎسﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻤﻦ ﯾﮏ دﯾﻦ زر ﻧﻤﯽدﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ
از او ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮوش ﻧﻤﮏ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻤﻦ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺑﻨﺪری ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺑﻨـﺎدر ﺳـﻮرﯾﻪ را ﮐـﻪ
ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﻤﻦ واﮔﺬارد.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ داری ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯽ و ﻃﻠﺐ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﺑﭙﺮدازی؟
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮد دو راه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری زر ﺑﺎو ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ آﻧﭽـﻪ از
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ دارد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و او ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ زر ﻧﺪﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻗﻮل دادهام ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗـﻮ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ ﺑﺎ او ﻃﺎس ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و روی ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻃﻠﺒﮑـﺎر
اﺳﺖ ﺷﺮط ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﭼﻮن در ﺑﺎزی ﻃﺎس ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﻣﻬﺎرت دارم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻃﺎس ﺑﺮﯾﺰم ﻫﺮ ﭼـﻪ را ﮐـﻪ ﺑـﺎو
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﻢ از وی ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
آﻧﮕﺎه زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺸﺖ در ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ وارد اﻃﺎق ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و زﻧﺪاﻧﺒﺎن راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬـﺖ درﯾﺎﻓـﺖ
ﺧﻮد ﻗﺪری ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ او ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺮض ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﻧﮑـﺮدهاﻧـﺪ وﻟـﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮزن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ او را ﺑﺮای ﯾﮑﺪوره ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ.
ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮزن ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮزن ﻣﻮرد
ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻮری ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﻋﻤﻞ ﮐﺮد )اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ و اﺳﺘﺒﺎط ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺰﻣﺎن اﺳﺖ
– ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﮐﺎﭘﺘﺎ را ﮐﻪ ﻗﺪری اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮدم.
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻘﺪری از دﯾﺪن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﮕﺮﯾـﻪ در آﻣـﺪ و ﮔﻔـﺖ ای ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﺗﻤـﺎم
اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻤﻦ ارزاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ ﯾﮏ ذره ﻃﻼ .ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ
و اﻓﺘﺨﺎر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ارزش ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و
ﻧﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻦ زر ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ...زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺘﻮ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﺷﺪهام و
ﺑﻘﺪری ﻣﻘﺮوض ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪارم ﺧﻮد را ﺑﻤﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻦ زر ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺮدم را ﺑﭙﺮدازم.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺑﭙﺎی ﺧﻮﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﭼﻮن وزوز ﻣﮕﺲ
اﺳﺖ و دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺮا ﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﭘﻠﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهام ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻃـﻼ ﺑـﺪﻫﻢ و اﮔـﺮ روزی
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼی آن ﺻﺮف ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﺑﯿﻢ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎران را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺪار ﺑﯿﺎوﯾﺰم و ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺪار ﺑﯿﺎوﯾﺰی زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﻤﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎوﺳﺮ ﺗﻮ را ﺑﺎﺗﻬﺎم اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺟﺎﺳﻮس ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺰه ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدی دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﯾـﮏ ﺳـﺮﺑﺎز ﺧـﻮب و ﺑـﺎﻫﻮش
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻋﻠﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪ ﮔﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز او را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺿﺠﻪ زد و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺟﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا درﯾـﺪ زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻦ ﺑﺎو داده ﺑﻮدم و ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺼﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻤـﻦ
ﻗﺪردان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ دارای اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺪهام و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ اﯾﻨﮏ ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮد و ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﻋﻠﻒ آﻟﻮده ﺑﺰﻫﺮ ﺑﺎﺳـﺒﻬﺎی ﻫـﺎﺗﯽ
ﺧﻮراﻧﯿﺪم و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺷﺪم و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاز ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ درون ﮐﻮزهﻫﺎ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻏﺰه رﺳﺎﻧﯿﺪم و اﮔﺮ آن ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻏﺰه ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮی آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺬل زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺮدان ﻻﯾﻖ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدم ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را از وﺿﻊ ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ در ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﮏﻫﺎی آب ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺪرﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اراﺑﻪﻫـﺎی
آن ﻗﺸﻮن ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از ﭘﺎ در آﯾﻨﺪ؟
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ و ﻣﺼﺮ ﮐﺮدم در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺰد ﻣﺮا ﻓـﻮری ﻧﺨـﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ و
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان از ﻣﻦ ﻣﺰد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻃﺒﺲ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادم و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪم و ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺳـﺎﻧﻢ و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺎﺗﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه آزﯾﺮو ﺑﮑﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ زر ﺑﮕﯿﺮم ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺗـﻮ
ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮی.
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺎﺗﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه آزﯾﺮو اﻧﺠﺎم دادم ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮری ﺑﺘﻮ ﻧﻤﯽزد وﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮد ﻣـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻻﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﯿﺮ در ﺗﺮﮐﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻧﺨـﻮرد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﺗﯿﺮﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻟﻮح از ﺧﺎک رﺳﺖ )ﺧﺎکرس( از آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗـﺸﻮن ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑـﺮای ﻣـﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آن ﻟﻮح ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﻗﺸﻮن ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردن ﻋﻠﯿﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ زﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻗﺸﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮدﻧﺪ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﯾﺪم ﺧﻮﯾﺶ را از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﺰه رﺳـﺎﻧﯿﺪم ﭼـﻮن ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮐـﻪ
۷۸

ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﺮده ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد وﻟـﯽ او ﮐـﻪ دﯾﻮاﻧـﻪ
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺮا در ﻟﺒﺎس ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ دﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻨﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮد و ﻟﻮح آزﯾﺮو را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ ﺑـﺮای
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم و ﻧﺸﺎﻧﯿﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻮ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣـﺮا ﻃـﻮری
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ﻧﻌﺮه ﻣﯿﺰدم .و ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺮا ﺷﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎر اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدم ﺟﺎﺳﻮس آزﯾﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻗﺸﻮن آن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت و رﻧﺞ زﯾﺎد ﺷﺪهای اﺟﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺗـﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺳﻢ زر و ﺳﯿﻢ را ﻧﺒﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زر ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺻﺮﯾﺢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرد و آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﺮد و اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ او و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺎﭘﺘﺎ ذیﺣﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺳﺮﺑﺎزان او ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
او ﺧﻮارﺑﺎر و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ذی ﺣﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﻫﺮ ﻃﻮر و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ا ﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ در دﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ ارﺗﺶ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣـﻦ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﻫﻮرمﻫﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻋﺪهای از ﺳﻮداﮔﺮان ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻏﺰه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻏﻨـﺎﺋﻢ
ﺳﺮﺑﺎزان را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ﺣﺘـﯽ ﻏﻨـﺎﺋﻤﯽ را ﮐـﻪ
ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻏﺰه ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎج ﺑﺪﻫﻨﺪ.
**********
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻏﺰه ﻗﻮای اﻣﺪادی را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﭼـﻪ اﺳـﺐ در ﺳـﻮرﯾﻪ ﺟﻨـﻮﺑﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺳﺮﺑﺎزان و اراﺑﻪﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ ژوﭘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺑﺰرگ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد .وﻟـﯽ ﻗﺒـﻞ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮕﻮش ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾـﻦ آﻣـﺪم ﮐـﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از
دﺳﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در آﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ دارای اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮد و در ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد .و ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻮن ﺑĤزادی زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻏﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آزﯾﺮو ﺑـﺴﻮرﯾﻪ ﻣـﺴﻠﻂ
ﺷﺪ رﺳﻢ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺳﻼﻃﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮاری ﮐﺮد و از ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﮔـﺰاف درﯾﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .آزﯾﺮو ﮐﻪ ﻃﻤﺎع ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺣﺮص ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻃﻮری ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ از ﻇﻠﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهاﻧﺪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺮ
ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪ و ﻗﺮﯾﻪ را از ﯾﻮغ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﻼﻃﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻠﻄﻪ آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و دوره روﻧﻖ و
ﺳﻌﺎدت ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت و ﻗﺮاء ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﻮد از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻀﺪ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ ﺑﺸﻮرﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ
ﺑﻀﺪ ﻫﺎﺗﯽ ﺷﻮرش ﮐﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ وی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎراج ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﮑﻨﻪ را ﺑـﻪ ﻏﻼﻣـﯽ و
ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮﮔﺰ آن ﺷﻬﺮ آﺑﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﺎﺗﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.

۷۹

وﻗﺘﯽ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﺮف ﺑﻨﺪر ژوﭘﻪ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ از ﻏﺰه ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫـﻮرمﻫـﺐ در
ژوﭘﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ در داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻗﺸﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روژو ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ آﺷﺘﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ او ﺟﺎﺳﻮس آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑـﺴﺮ ﻣﯿﺒـﺮده و
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ او را از وﺣﺸﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ راﻧﮑﯽ اﻻغ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﻧﮑﯽﻫﺎی اﻻغ را ﮐﺴﯽ ﻧﺪزدﯾـﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ راﻧﮑﯽﻫﺎی ﭼﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺧﻮردﻧﺪ.
ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ راﻧﮑﯽﻫﺎ را ﻧﺪزدﯾﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد وی آﻧﺮا ﺧﻮردﻧﺪ از ﺟﻨﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ و ﻣـﺎ دﺳـﺖ و
ﭘﺎی وی را ﮔﺸﻮدﯾﻢ و آزادش ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ و ﻗﺸﻮن او ﻣﻦ در ﻏﺰه ﻣﺎﻧﺪم و دﯾﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼـﺸﻢﻫـﺎی
زﻧﺪانﺑﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪ و او ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﺎوﺳﺮ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ دروازۀ ﺷﻬﺮ را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از آن اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮی وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮای
او در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﭼﻮن ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺰه ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ وی ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻃﺎس ﺑﺎزی ﮐﺎﭘﺘﺎ و زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده را ﺗﻤﺎﺷـﺎ
ﻣﯿﮑﺮد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ و زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻣﺰﺑﻮر از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻃﺎس ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺧـﺖ ﺧـﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ او را وادار ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮط ﺑﺒﻨﺪد.
وﻗﺘﯽ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ژوﭘﻪ )ژوﭘﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﺎﻓﻪ )ﯾﺎﻓﺎ( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( رﺳﯿﺪ ﺑـﺎزی ﮐﺎﭘﺘـﺎ و
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﮐﻼن ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﯾﻦ زر ﺷﺮط ﺑﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺼﺎر ژوﭘﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺗﻤﺎم زر را ﮐﻪ از ﮐﺎﭘﺘـﺎ ﻃﻠﺒﮑـﺎر ﺑـﻮد
ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﮐﺮد و اﯾﻦ زر را از زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه ﻫﻢ ﺑﻮی داد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﯿﻢ
از ﻏﺰه ﺑﻄﺮف ژوﭘﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮد زﻧﺪاﻧﺒﺎن از ﺣﻖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻃﺎسﻫﺎی درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎزی ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺎﺳﻬﺎی ﻗﻠﺐ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد وﻟﯽ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ در ﻃﺎس
ﺑﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻏﺰه رﻓﺘﯿﻢ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﻃﺎس ﺑﺎزی ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و دو ﺣﺮﯾـﻒ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻦ زر ﺷﺮط ﺑﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ.
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻮر ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻠﺒﻪای در ﭘﺎی ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ را در
آن ﮐﻠﺒﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .و ﭼﻮن ﻏﺰه ﭘﺲ از رﻫﺎﺋﯽ از ﭼﻨﮓ ﻫﺎﺗﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر وارد آن
ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﻮرﯾﻪ وارد ﻏﺰه ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭘﯿﺮ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺮح ﻗﻤﺎر ﺑﺰرگ او
را ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ از دﻫﺎن وی ﺑﺸﻨﻮد و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﺮت و اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎزی ﻣﺰﺑﻮر را ﮐـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و وﻗﺘﯽ ﺑĤﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺎس ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار
دﯾﻦ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﺮدم از ﻓﺮط ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﻣﯿĤوردﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃـﺎس اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮑـﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﯾﻦ ﺑﺒﺎزد .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺪار ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻗﺪری ﻣﺲ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺎو ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آوازه ﻗﻤﺎر آﻧﻤﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ ﯾـﮏ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش وی ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻃﻼع دارم ﺗﺎ روزﯾﮑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎو ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻮش ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪ ﻣﻦ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑĤﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓـﺎﺗﺤﯿﻦ
وارد ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

۸۰

وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ژوﭘﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺘﻬﻮر ﺷﻬﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮای ﻫـﺎﺗﯽ ﺷـﻮرﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرش ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر را از ﺗﺎراج ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻬﺮ را ﭼﺎﭘﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﻤﯿﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن او ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و در ﻋﻮض آﺑﺠﻮ و ﺷـﺮاب
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻣﺼﻄﺒﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﯾﮕﺎن از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﺪهای اﺳﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺮﯾﺪار دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ داد ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه و ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﻫﯿﭻ درﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻮفﺗﺮ و درﻧﺪهﺗﺮ از ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ از اﻧـﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑـﻪ
دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻣـﺼﺮ ﺑـﺎ ﺟـﺎﻧﻮران ﺟﻨﮕـﻞ آﻧﻄـﻮر رﻓﺘـﺎر
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻮن درﻧﺪه وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎری ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن اﺳـﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ را ﺑﺎو ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را وﯾـﺮان ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .و وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺛـﺮوت او ﺑﯿﻔﺰاﯾـﺪ دﯾﮕـﺮان را از روی
ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻬﺖ وی ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺰﯾﺪ ﺛﺮوت او ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ در ژوﭘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺣﺮﯾﻖﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮد
را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ وﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن را از او ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وی را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادن ﮐـﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ زر و ﺳﯿﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرراه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ از
آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﭼﻪ ﻣﺮد ﭼﻪ زن ﭼﻪ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﻣـﺼﺮی زن و ﻣـﺮد و
ﮐﻮدک ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﻨﺎﻇﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺧﺪاﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ دﯾﺪم ﻣﺨﻮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮی ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺸﺪ در دوره ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻢ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ را در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ دﯾﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﺸﻮﺧﯽ و ﺑـﺎزی ﺷـﺒﺎﻫﺖ
داﺷﺖ.
در ﻃﺒﺲ ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﺮﻓﺪاران آﺗﻮن و آﻣﻮن دو ﻣﺼﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﻤـﻪ را ﻣﺜـﻞ زن و
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در ژوﭘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﺮﺧﻮار را ﻫﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻠﯽ آزاد
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻟﺬت
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﺑﮑﺎم ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی رﺳﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﻋﻤﺪی دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻐﻤﺎی اﻣﻮال ﻣﺮدم و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮐﺸﺎﻧﺪن زﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﮕﻨﺎه آﻧﺎن ﭼﻘﺪر ﻟـﺬت دارد و در آﯾﻨـﺪه ﺑـﺮای ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻟـﺬات
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ژوﭘﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ درﺻـﺪد ﺑـﺮ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﺮاب و زن و زر از ﻫﯿﭻ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎک ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ﻣـﺮگ را اﺳـﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ را واﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻨﻮاﻧﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی در ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﭼﭙﺎول ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﺷـﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﻗـﻮای ﻫـﺎﺗﯽ را از ﺷـﻬﺮ
ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ رﺳﯿﺪ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺮوﯾﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮ در ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورم از ﻓﺮط اﻧﺪوه ﻗﻠـﺒﻢ
در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس رﺳﻢ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺷﻮد در آن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻏﯿﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﮐـﻪ ﺑﺤـﺴﺎب آورده
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ از آن ﺷﻬﺮ رﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺟﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺠﻨﮓ ﺷﻬﺮ ژوﭘﻪ ﺑﻮد .و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﻤﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫـﺐ ﺑـﻮدم و
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺸﻮن آزﯾﺮو و ﻫﺎﺗﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داد .و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اراﺑﻪﻫـﺎی
ﻫﺎﺗﯽ ﻗﻮای ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ وی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ارﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧـﺎﺑﻮدی ﻧﺠـﺎت
ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎط درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﺮد ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﻧﯿـﺮوی اﻣـﺪادی ﺑﺨﻮاﻫـﺪ و از
ﺣﺼﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮاء را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮑﻮهﻫﺎ
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺼﺮ در آﻣﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﻪ ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﺪ ﻣـﺮدم اﻣﻨﯿـﺖ و
آزادی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زراﻋﺖ و ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
و ﻗﺼﺒﺎت ﻣﺼﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻃﻮل دو ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻋﻈﻤﺖ ﻣـﺼﺮ ﮐـﺸﻮر
دارای ﺧﺎک ﺳﯿﺎه را ﺑﺰرگ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﻦ داﺋﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان او ﺑﻮدم و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮔﺮﭼـﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻢ ﭼﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﻘﺪر ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﻮف و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻫﻮلاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ادب ﻓﮑﺮی ﻣﻦ ﻣﺘﺮﻟﺰل ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻃﺒﺎی ﭘﯿﺮ ﺑـﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺮف ﻣﯽزدم و ﺑﺮﺧﻼف دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺟﻨﮓ ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﻋﻮن اﮐﺜﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا
ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻻﺷﻪﻫﺎ را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ و دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن دﻓﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺟﺴﺎد اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻃﺎﻋﻮن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎری اﺳﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ

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

۸۴

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ آوردﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﺎو دﺷﻨﺎم ﻣﯿﺪادﻧـﺪ و ﺑﻄـﺮﻓﺶ ﺳـﺮﮔﯿﻦ اﺳـﺐ
ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺻﻮرت را ﺑﺎ داﻣﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ آزﯾﺮو ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ او را دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ در اوج اﻗﺘﺪار ﻣﯿﺰﯾـﺴﺖ و ﺧـﻮد را
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ را از ﻣﺼﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وی را آﻧﻄﻮر ﺧﻮار و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺒﯿﻨﻢ.
در آﻧﺸﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ وارد ﺧﯿﻤﻪ آزﯾﺮو ﺷﻮم ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺮوم ﮐﻪ زﺧﻤﻬﺎی آزﯾﺮو را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ .و اﮔﺮ آزﯾﺮو ﻣﺠﺮوح ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ از ورود ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ وارد ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪم ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻤﺮد وارد ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا او ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺑﻦاﻟﺤﻤﺎر دوﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ از ورود وی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ او ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺶ ﻋﻘﺮب اﺳﺖ ﻣﺎ را ﻧﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﯾﺎ از ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺮوی رﺟﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد وارد ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ای آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو آﯾﺎ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌـﺪ از آن
ﻣﯿﻤﯿﺮی ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮی؟
ﺻﺪای زﻧﺠﯿﺮ آزﯾﺮو در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﮕﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ و او آﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﻢ و دوﺳﺘﯽ ﻧﺪارم زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ
از ﻗﺪرت اﻓﺘﺎد ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﺻﺪای ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺷﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯿĤﯾﺪ ...آﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﺴﺘﻢ .آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ ﺗﻮ را ﺑﺨﺪای ﻣﺮدوک ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﮕﻮ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻗـﺪری روﺷـﻦ
ﺷﻮد زﯾﺮا در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎی ﻣﻠﻌﻮن ﻟﺒﺎس ﻣﺮا ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﻧﻢ را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣـﻦ
اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮا دﯾﺪهای و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻤﯿـﺮم از
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮم زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﺮمآور ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و دﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا روح ﻣﻦ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻔﮑﺮ زن و ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﻢ
ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ از ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ اﺷﮏ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ آﺑﺠﻮ ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﻬﺎ و ﺣﻠﻘـﻮم ﺧـﻮد را ﺗـﺮ
ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ از ﺗﻮ ﻧﺰد ﻋﻔﺮﯾﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺎﭼﺎر دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻃﻮری ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهام ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﮏ ﮐﻮزه آﺑﺠﻮ را ﻧﺪارم ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا ﺗـﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘـﻪ
ﻣﺲ ﺑﯿﻐﻤﺎ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺴﺮﺑﺎزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮاغ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻌﻞ آوردﻧﺪ و ﭼﻮن دود ﻣﺸﻌﻞ ﺧﯿﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﺒﺮﻧﺪ
و ﭼﺮاغ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﭼﺮاغ آوردﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﻮ آﺑﺠﻮ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺑﺠﻮی ﻗﻮی ﺳﻮرﯾﻪ را آوردﻧﺪ آزﯾﺮو ﻧﺎﻟﻪﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎو ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺑﺠﻮ ﺑﻨﻮﺷﺪ .و آﻧﻮﻗﺖ دﯾﺪم ﮐـﻪ
ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﺪه و ﺳﺮﺑﺎزان ﻃﻮری رﯾﺶ او را ﮐﻨﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی رﯾﺶ از ﺻﻮرت ﺟـﺪا ﺷـﺪه
اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی دﺳﺖ او ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻨﻬﺎی او از ﺧﻮﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﻧﮕـﺸﺘﺎن وی
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﯿﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺪ دﻧﺪه آزﯾﺮو را ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮن از ﺣﻠﻘﻮم او
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ آب دﻫﺎن دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺪری آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﭼﺮاغ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ اﻣﺸﺐ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﭼﺮاغ ﺑﺮای ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﯾﻢ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ .وﻟـﯽ
ﺷﻌﻠﻪ ﭼﺮاغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺣﯿﺎت ﭼﻨﺪی ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﻣـﻦ ای ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﭼﺮاغ و آﺑﺠﻮ از ﺗﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺘﯽ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدی از دﻫﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﺮدن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺴﺘﻦ اﻧﺪرز ﻣﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ او را از
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر ﮐﺮدم و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ و درﻧﺪه و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪرز ﻣﺎ

۸٥

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﮐﯿﻔﺮ آن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد دﯾﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻗـﺮار ﺑـﺪﻫﯿﻢ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﻧـﺼﯿﺤﺖ ﻣـﺎ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺮ آزﯾﺮو را روی دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدم و او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و اﺷﮑﻬﺎی وی از وﺳﻂ اﻧﮕـﺸﺘﻬﺎی ﻣـﻦ ﻓـﺮو
ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ.
آزﯾﺮو ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدم در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺪون ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﻣﻌﺬب ﺷﺪن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺷﺎدی ﻣﯿﮑﺮدم
و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺳﯿﻪروز ﺷﺪهام ﺑﺮای ﭼﻪ از ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮم؟
وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻪ اﺷـﮏ ﻧﻤـﯽرﯾـﺰم
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای زن ﺧﻮد ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ او را ﺑﻤﻦ دادی و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد و ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﮐـﻮدک
اﺳﺖ و ﻓﺮدا ﻫﺮ دو را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ اﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰم.
ﮔﻔﺘﻢ ای آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﻮرو ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺪ اﻧﺪوه ﺗﻮ ﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺮای زن و ﻓﺮﻧﺪان ﺧـﻮد
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﺮا وادار ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ روح داﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﺮگ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﺗﻮ ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺪه و آﻧﻘﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮد زﺣﻤﺖ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺣـﺴﺎب
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﻧﮕﺎه دارد.
ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺷﺪهای ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪهای ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﻤﯿﺮی زﯾﺮا ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻗﻮی از ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣـﺮگ ﺗـﻮ را ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺮگ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺰن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
آﻧﻬﺎ را آزاد ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎو ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ او ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آزﯾﺮو و ﺑﺬر او و ﺣﺘـﯽ ﻧـﺎﻣﺶ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی ﺟﻨﺎزه ﺗﻮ را در ﻗﺒﺮ دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻃﻌﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﻮران
ﺷﻮد زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻗﺒﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﺒﺮ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
آزﯾﺮو از اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺒﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﻣﺮا دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﻮ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهای دوﺳﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﺑﻌﻞ در ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در دﻧﯿـﺎی دﯾﮕـﺮ داﺋـﻢ ﺑـﺎ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺒﺎﺷﻢ و ﻫﻤﯿﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻌـﺪ وی را ﺑﻤـﻦ
دادی ﺑﮑﻦ و ﺑﻨﺎم او ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ و ﺑﺪون ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و دو ﭘﺴﺮ ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻓـﺮدا ﮐـﺸﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﮐﻔﺘﯿﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﯽﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻦ از ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﮔﻠـﻪ
ﻧﺪارم زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدم و وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم .و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ زن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﻤﻮم ﻣﯿﺸﻮم وﻟﯽ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﻠﯽ دارم و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ زن ﻣﻦ ﮐﻔﺘﯿـﻮ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا زن ﻣﻦ دارای دوﺳﺘﺪاران زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪی و ﻓﺮﺑﻬﯽ او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﻣﻦ او زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﺪم.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﺮد در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺎﻫﺰاده
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻼم ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﺮ ﺑﮑﺎر اﺟﺒﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﻏﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪم و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪهام .اﮔﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ
ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ در ﻣﺼﺮ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن
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را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ و ﺳﺘﻤﮕﺮ و اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽداد
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم و آن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽﻏﯿﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺻـﻠﺢ ﮐﻨﻨـﺪ
ﻣﺘﻔﻖ ﺧﻮد را ﺑﻮی ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻣﻮال او را ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آزﯾﺮو ﻗﺪری دﯾﮕﺮ آﺑﺠﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﺎت زﯾﺎد ﺑﺎﻧﮓ زد :درﯾﻎ ﺑـﺮ ﺗـﻮ
ای ﺳﻮرﯾﻪ درﯾﻐﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ زﯾﺒﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا رﻧﺞ دادی ...ای ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم ...ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮرﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ آزاد ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺼﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮده ﺧﻮد ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﻣـﺮا ﺗـﺮک
ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ.
ای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯿﺒﻠﻮس ...و ﻫﺎن ای ﺷﻬﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ازﻣﯿﺮ ...و ای ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎی ﺳﯿﺪون و ای ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ژوﭘـﻪ و ﺷـﻤﺎ ای
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺮ دﯾﻬﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﭼـﺮا دﺳـﺖ از ﻣـﻦ
ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ؟
ای ﺑﻼد ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و زﯾﺮک و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣـﻮرد
ﻟﻌﻦ ﻗﺮار دادﯾﺪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻫـﺴﺘﯿﺪ و ﻫـﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ زﯾﺒـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺎﺷـﻖ ﺧـﻮد
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮای وی ﻧﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ای ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﮋادﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود زاﺋﻞ ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎن و ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎش.
ای ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﻮ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮐﻮهﻫﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎز و اﻃـﺮاف آﻧﻬـﺎ ﺣـﺼﺎرﻫﺎی
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻦ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﯿﻮزد ﻏﺒﺎر اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﻦ از ﺻﺤﺮا ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮ روان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻼد ﺗﻮ را ﺑﺒﻮﺳﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم و ﺻﺤﺒﺖ او را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر او را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ و آﻫـﺴﺘﻪ دﺳـﺘﻬﺎی
آزﯾﺮو را ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ و او ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻀﺪ
ﻣﺼﺮ ﺷﻮرﯾﺪم زﯾﺮا ﺗﺎ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺰﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﺎر ﺑﺰرگ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر وﺟﻮد دارد .و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣـﻦ
ﮐﺮدم ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و اﻓﺘﺨﺎر را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑـﻮدم ﺧـﻮب زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺮدم و از ﻋـﺸﻖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﺗﺎﺑﯿﺪ و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﻦ اﻓﺘﺎده ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﻣﺮگ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﯽ ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺮدی ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدم و ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﻄﺮت ﻣﻦ از ﺳﻮداﮔﺮی ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﺎﻣﻼت را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺮگ را ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮدا ﺧﺪاﯾﺎن را ﮔﻮل زد؟
ﻣﺎ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت زﺑﺮدﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای را ﺑﻪ ﻣـﺮگ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرد و دﺳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺮدارد؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ آزﯾﺮو اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻓﺮدا ﭼﺮاغ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺧـﺎﻣﻮش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ و آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻫﯿﭻ درد ﻧﺪارد
آزﯾﺮو آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺒﯽ را ﺑﻤﺮدم ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺮدان ﺟﺴﻮر و اﻓﺮاد ﻣﺘﻬﻮر و ﺑﺎ اراده و ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ
درد ﻣﺮگ ﻫﺰار ﺑﺎر از ﻣﺨﻮفﺗﺮﯾﻦ دردﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ و ﮔـﻮاراﺗﺮ و راﺣـﺖﺗـﺮ از
ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ و آزﯾﺮو ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﮐﻪ درد ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ دﻧﺪان ده ﺑﺎر ده ﺑﺎر ده ﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از درد ﻣﺮگ اﺳـﺖ و در ﻣﻮﻗـﻊ ﻣـﺮگ ﺣـﺎل
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ دراز ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺧﻮاب ﭼﺸﻢﻫﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮق ﻧﺪارد و ﻫـﯿﭻ ﻧـﻮع
۸۷

درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و درد ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺮگ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷـﻮد و
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرام ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ﮐـﻪ زﻧـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺮگ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم دردﻫﺎ و ﺣﺴﺮتﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪیﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم دردﻫﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهای ﮐـﻪ
ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺮوز ﮔﺮم و ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ آن ﻧـﺴﯿﻢ ﺧﻨـﮏ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﺮوز ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻋﻘﻼء و اﻃﺒﺎء اﻓﺸﺎء ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮس ﻣﺮدم از ﻣﺮگ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدم از ﻣﺮگ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﺮﺋﺖ و ﺳﺮﮐﺶ را رام ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ
از اﯾﻦ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .آزﯾﺮو ﻣﺮگ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮﯾﺐ داد زﯾـﺮا اﻫـﻞ ﺳـﻮدا
ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﯿﻢ و زر و زن زﯾﺒﺎ و ﺷﺮاب ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ از ﻫﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﮔﻮاراﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻢآﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ او ﻟﺬت دارد .آزﯾﺮو ﻣﻦ ﭼـﻮن
ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﻟﻮ آﻧﺮا ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺴﺎد ﺟﺴﻢ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼـﻮن ﯾـﮏ
اﻧﺴﺎن.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن آﻧﺮا دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم وﻟﯽ اﺻﺮار ﻧﻤـﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﺗـﻮ و زن و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﺑﻌﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ و آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ دﻧﯿﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺗـﻮ و زن و ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺖ در آن
ﺟﻬﺎن آواره و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
آزﯾﺮو از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤـﺎ ﮐـﻪ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻦ آﻣﻮرو ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﻣﻮرو ﻓﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﯾﺬ دارﻧﺪ و ﮐﺒﺎب دل و ﺟﮕﺮ و ﻗﻠﻮه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام و ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺷﺮاب ﺳﯿﺪون ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﺒﻬﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﻌﻞ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷـﻮﻗﺖ
ﻣﯽﺷﻮم زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﮐﻔﺘﯿﻮ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آزﯾﺮو اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﺼﺮی
ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﮐﺮدهام ﭼﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮔﻔﺘـﯽ در ﻣـﻦ اﺛـﺮ ﮐـﺮد و
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻣﺮگ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮاب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺎد ﻣﯿĤورم ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ آﻣـﻮرو
درﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎدام و ﮔﻮﺟﻪ و آﻟﺒﺎﻟﻮ ﭘﺮ از ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ روی ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻊ ﺑﻊ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﺒﺎﺷﻢ .و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﯿĤورم ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﮔﻠﻬﺎی زﻧﺒـﻖ ﻣـﯽروﯾـﺪ و از
درﺧﺘﻬﺎی ﮐﺎج ﺑﻮی زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﻦ ﺑﮕﻞ زﻧﺒﻖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮص دارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ از
اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺎر آﻣﻮرو را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺸـﺴﺖ و در ﻓـﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻮهﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻮر از ﺑﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ و آزﯾﺮو در آﻧﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮔﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺣﺮف ﻣﯿﺰدﯾﻢ و زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮرو ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺧﺎﻃﺮات دوره ﺟـﻮاﻧﯽ را ﺗﺠﺪﯾـﺪ
ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻓﻠﻖ دﻣﯿﺪ و ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﻏﺬاﺋﯽ ﻓﺮاوان و ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺮای ﻣﺎ آوردﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻔﻆﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا اول آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮد را از آن ﻏﺬا ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﻮدم و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آزﯾﺮو ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد .ﻏﺬای ﻣﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﯾﺎن و ﮔـﺮم و ﻣـﺮغ
ﺑﺮﯾﺎن و ﻧﺎنﻫﺎﺋﯽ از ﻣﻐﺰ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮاب ﺳﯿﺪون را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ و آزﯾﺮو ﻗﺪری ﻏﺬا ﺧﻮرد و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش را ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و رﯾﺶ او را در ﯾﮏ ﺗﻮر ﻇﺮﯾﻒ زﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪای
را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺑﺮ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ ﮐﻔﺘﯿﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان آزﯾﺮو را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ آﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮب ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ آزﯾﺮو زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻣﺮاء و اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﯽﺧﻨﺪﻧـﺪ و
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺘﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﭘـﺎی ﻣﺠـﺮوح ﺗـﻮ در
ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﺻﻮر )واﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺪﯾﻢ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﻮد در آن ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ زﻫﺮآﻟﻮد در ﭘﺎی ﺗﻮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷـﺪم
ﮐﻪ زﻫﺮ آن ﺗﯿﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﮐﻨﻮن آﻣﺪهام ﮐﻪ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ و درﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﻧﺮﺳﺎﻧﯽ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد و در ﺟﻨﮓ ﻣﺮداﻧﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮد.
آزﯾﺮو ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮا اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وی را وادارﻧﺪ ﻣﺤﻞ زر و
ﺳﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺬاب ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن وی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪ ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و رﻧﮕﺶ ﺗﯿﺮه ﺷﺪ زﯾﺮا او ﺑﺮای ﻣﺮگ آزﯾﺮو در آن روز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ و اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻒ اول ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻨﺮا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺮگ را
ﯾﮑﯽ از اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و در آن روز ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری آزﯾﺮو را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺮت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻀﺪ ﻣﺼﺮ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻗﻮت ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺑﯿﺮﺣﻢ ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻻﯾﻖ اﺳـﺖ و
در ﻋﻮض ﺗﺮﺣﻢ و ﻧﺮﻣﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از روی ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﻼق زرﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﻮاﺧﺖ
و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎر در ﭘﺎی ﻣﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪای و ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﯿﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﯾـﮏ ﻣـﺮد ﻏﯿـﺮ ﻋـﺎدی
ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت دﯾﻮاﻧﮕﺎن اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺗﻮ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣﻮرد ﻣﺪح و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯽ درﺻﺪد اﻧﺘﻘـﺎدش ﺑـﺮ ﻣﯿـﺎﺋﯽ و وﻗﺘـﯽ
اﺷﺨﺎص ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﻮ در ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯿـﺮوی و آﻧـﺎﻧﺮا ﻧـﻮازش
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺰد آزﯾﺮو ﺑﻮدی و ﺑﺎو آﺑﺠﻮ ﻣﯿﻨﻮﺷﺎﻧﯿﺪی و ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا و ﺷـﺮاب
ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﻮاﻧﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺷﺨﺎص از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ و ﺑﯽﺑـﻀﺎﻋﺖ ﻫـﯿﭻ
ﺳﻮدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺳﺒﺐ زﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از زر و ﺳﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮدارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ روزی از ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﺛﺮوت آﻧﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﻮ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آزﯾﺮو دارای ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﻮد ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮدی و اﻣﺮوز
ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺛﺮوت دارد ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ و از او ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ.
وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻋﺪهای از ﺟﻼدان زﺑﺮدﺳﺖ را از اﻃﺮاف آوردهام ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان
ﻣﻦ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺼﺐ ادوات ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزغﻫﺎی ﻟﺠﻦزار ﻧﯿـﻞ
۸۹

را )ﻫﻮرمﻫﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( از ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻢ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن ﻫﻤـﯿﻦ
آزﯾﺮو ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻮاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﺧـﻮب
ﮔﻔﺘﯽ و ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻣﺎ را از ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷـﮑﻨﺠﮥ او ﻣﺤـﺮوﻧﻢ ﻧﮑﻨـﯿﻢ وﻗﺘـﯽ آزﯾـﺮو را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی ﺗﻦ او را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﻗﺪری ﻧﺎﺧﻨﻬﺎی او را از ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﻧﮕﺸﺖﻫﺎﯾﺶ را درﻫـﻢ
ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ و ﻟﺬا ﺗﻮ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﯽ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺪر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم وی ﭼﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ
و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮدار ﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ وی ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮای او دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﮔﻔـﺖ :ﺷـﻮﺑﺎﺗﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺪاری .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﻣﻮرد ﺷـﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و او را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻤﯿﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﻫﺎﺗﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﮐـﺎرش ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﺎﻗﺒـﺖ
آزﯾﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐـﻪ
روزی دوﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮔﯽ آﺳﺎن او را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪ و رﻧﮓ از ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﺳﮑﻨﮥ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪوﺳـﺘﺎن و ﻣﺘﻔﻘـﯿﻦ ﺧـﻮد ﺧﯿﺎﻧـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﻬـﺎ را ﺧـﺎﺋﻦ و
ﺑﯿﻮﻓﺎ و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﻻﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧـﻮد را در ﺧﯿﺎﻧـﺖ دﯾـﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﺎﺗﯽﻫﺎ در ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﺬر و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ وﻟﯽ رﻓﻘﺎی وی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای وی و دﯾﮕﺮان ﺧﯿﻠـﯽ ﮔـﺮان ﺗﻤـﺎم ﺷـﻮد
دﺳﺖ روی دﻫﺎن او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و وی را ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮدار ﻣﻐﻠﻮب ﻫﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ ﺷـﺐ ﻗﺒـﻞ ﺧـﻮرده ﺑـﻮد
ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺪ ﻣﺴﺘﯽ وی از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آزﯾﺮو را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﻏﺬا دادهام وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﺳﺮی ﺑﻠﻨـﺪ ﻗـﺪم ﺑـﺮ
ﻣﯿﺪارد و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﻓﺎﺧﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺮت ﮐﺮد.
آزﯾﺮو ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﻣﯿĤﻣﺪ و اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ رﺳﯿﺪ و از ﺑﺎﻻی
ﺳﺮ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﺧﻮد او را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺜﯿﻒ ،از ﻣﻦ ﻧﺘﺮس و ﭘﺸﺖ ﻧﯿﺰۀ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﻣﺮا
ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻟﻢ و ﺳﺮﮔﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﯾﻨـﮏ ﮐـﻪ از
وﺳﻂ اردوﮔﺎه ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻞ اﻋﺪام ﺑﺮوم ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ آﻟﻮده ﺷﺪ و ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اردوﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﮐﺜﺎﻓـﺖ اردوﮔـﺎه ﺗـﻮ
ﻧﺪﯾﺪهام و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اردوﮔﺎه ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺗﻪ دل ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ آزﯾﺮو ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻮ ﺑﻮی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ
ﺷﺪهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﺑﭙﻮﺷﯽ و زﺧﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣـﺮدی ﺷـﺠﺎع
ﻫﺴﺘﯽ و از ﻣﺮگ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاری و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺤﻞ اﻋﺪام ﻣﯿﺮوی ﻣﯿﺨﻨﺪی و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪون ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﺪرت در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻗﺪرت در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮدار ﻣﻐﻠﻮب را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﺪ از آزار وی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮔﺎرد ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﺧﻮد او اﻃﺮاف آزﯾﺮو را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﻄـﺮف وی ﺳـﺮﮔﯿﻦ و ﺳـﻨﮓ
ﭘﺮﺗﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎو ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ.
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ﺑﻌﺪ از آزﯾﺮو زن او ﮐﻔﺘﯿﻮ را آوردﻧﺪ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ آن زن آراﯾﺶ ﮐﺮده و ﺧﻮد را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻧﻤﻮده و دو ﭘﺴﺮ آزﯾﺮو ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ و
دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و راه رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺤﻞ اﻋﺪام زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ آزﯾﺮو ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ آزﯾﺮو زن ﺧﻮد را دﯾﺪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷـﺪ و ﺑﺎﻧـﮓ زد ﮐﻔﺘﯿـﻮ ...ﮐﻔﺘﯿـﻮ ...ای
ﻣﺎدﯾﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ای ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺗﻮ ﺷﺪهام زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎز از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮی.
ﮐﻔﺘﯿﻮ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ آزﯾﺮو ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ﺷﻌﻒ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻮات ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐـﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺷﻮﻫﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﮔﺎوﻧﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮا ﺧﺮﺳﻨﺪ و راﺿﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮدی ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدهام و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ زن ﺟﺰ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯽ و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺑﺴﺮ زﻣﯿﻦ اﻣـﻮات
ﻣﯿﺮوی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارم در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗـﻮ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ در دﻧﯿﺎی اﻣﻮات ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺴﻮان ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ دارم ﺧﻮد را ﺧﻔﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ وارد دﻧﯿﺎی اﻣﻮات ﺷﻮم و از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻧﺒﺎﺷﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدی ﻣﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪم و ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺼﺮی ﻣﺮا ﺑﺘﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮑﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪی و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗـﻮ
دو ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺒﺎ زاﺋﯿﺪم.
آزﯾﺮو از اﯾﻨﺠﻮاب ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ای ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ﺷﻤﺎ اوﻻد ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺑﯿﻢ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑـﺼﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد
ﻋﺎدی ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم و او ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ از ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان ده ﺑﺎر آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ درد ﻧﺪارد و ﺷـﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺮگ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ دارای درد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر رﻧﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺮف آزﯾﺮو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼد زاﻧﻮ زد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾـﺴﺘﺎدهاﻧـﺪ
ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻞ دارم در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻢ .ﮐﻔﺘﯿـﻮ
ﻫﻤﺴﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻬﺮۀ زﯾﺒﺎی ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮم.
ﮐﻔﺘﯿﻮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎو ﻧﺸﺎن داد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آزﯾﺮو ﭼﺸﻢ ﺑﻪ او دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻼد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ
و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را روی ﮔﺮدن آزﯾﺮو ﻓﺮود آورد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﺳﺮ از ﭘﯿﮑﺮ او ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻃﻮری ﺿﺮﺑﺖ ﺟﻼد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﭘﺎی ﮐﻔﺘﯿﻮ ﻏﻠﻄﯿﺪ و ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮدن آزﯾﺮو ﻓﻮران ﮐﺮد زن و دو ﭘﺴﺮ او را رﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻟﺮزﯾﺪ.
وﻟﯽ ﮐﻔﺘﯿﻮ ﺳﺮ آزﯾﺮو را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و روی ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎد و ﻟﺐﻫﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎی او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و رﯾﺸﺶ را ﻧﻮازش داد و ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ
ﺳﺮ را از ﺳﯿﻨﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻦ ﻋﺠﻠـﻪ دارم
ﮐﻪ ﺑﺎو و ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم.
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ زاﻧﻮ ﺑﺰﻣﯿﻦ زد و ﺟﻼد ﺳﺮ او را ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ﭘﺪر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﻗﻄﻊ ﮐـﺮد و آﻧﮕـﺎه
ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.
ﮐﻔﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺳﺮ آزﯾﺮو را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﺑﯽ ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺟﻼد ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺳﺮﻫﺎی دو ﭘﺴﺮ را از ﺟﻠﻮی ﺧﻮد دور ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻔﺘﯿﻮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ.
زن ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺳﺮ آزﯾﺮو را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼد زاﻧﻮ را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮔﯿﺴﻮی ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ زد ﮐﻪ ﮔﺮدن را آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻼد ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮش دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﻧﺸﻮد.
ﺟﻼد ﺳﺮ او را ﻫﻢ از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺧﻮن رﮔﻬﺎی ﮔﺮدن ﮐﻔﺘﯿﻮ روی ﺳﺮ آزﯾﺮو و ﻓﺮزﻧﺪان او رﯾﺨﺖ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺪون
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ اﺟﺎزه دﻓﻦ ﺟﻨﺎزهﻫﺎ را ﻧﺪادو ﮔﻔﺖ ﻻﺷﻪﻫﺎ را در ﺻﺤﺮا ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻃﻌﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﻮران
ﺷﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد آزﯾﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر آﻣﻮرو ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وی ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﮐـﺮد در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﺰﺑﻮر دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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زﯾﺮا ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺪون – ازﻣﯿﺮ – ﺑﯿﺒﻠﻮس – ﮐﺎدش از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را در ﺗﺼﺮف داﺷﺖ و ﻫﺎﺗﯽ ﺷـﻬﺮ
اﺧﯿﺮ را در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺻﻠﺢ داﺋﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻃﺮف از ﺟﻨﮓ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺎﺗﯽ
ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺟﻨﮓ دو ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻـﺮف
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ در ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐـﺮده ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﺮاج ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮت آﻧﺦ آﻣﻮن در آن ﮐﺸﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮی ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﺮ ﺧـﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد را از او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘـﻮاﻧﯿﻢ از ﯾـﮏ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ زن او از ﻧﺴﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻣﯽ در ﺻﺪد ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ در ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤورد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑـﺪﺑﯿﻦﺗـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﺑﯿﻦﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻮد اوﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻣﺼﺮ را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻗﺒـﺮ ﺧـﻮد
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺒﺮ ﺳﺎزی اوﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯽ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺼﺮ وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ دارای ﻗﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻﺷﻪ او را ﺑﻌﺪ از ﻣـﺮگ
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺒﺮه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺳﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮدم را ﻧﺎراﺿﯽ ﮐـﺮد زﯾـﺮا از ﻏﻼﻣـﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﺼﺮی آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻻﺷﻪاش را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺒﺮی دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ از ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺒـﺮ
ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد.
در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮتآﻧﺦآﻣﻮن در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮدم و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎران
را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم و از اوﺿﺎع ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ اﻃﻼﻋﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺤﯿﻒ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﻣﻮز او را آزار ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ
ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ارﺗﺒﺎط دارد.
ﭼﻮن ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎو ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻃﻮری ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮد ﮐـﻪ
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯿﺰد.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻘﺪری ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷـﯽ ﻓﺮﻋـﻮن واﺑـﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺧﺒﺎر ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ آﻣﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮏ از ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﯿﺨـﻮاﻫﯽ ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ و ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﻫـﺴﺘﻢ و ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪم ﻃﺒﻖ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ دادم ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘـﺼﻮد
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪس ﻣﯿﺰدم از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ وﺻﻮل اﺧﺒﺎر ﺟﻨـﮓ ﻣـﺼﺮ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﻮد و زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯿﺰد ﮐﻪ آﻣﯽ ﻗﺼﺪی ﻣﺨﺼﻮص دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ از رود ﻧﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯿﻢ
و ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮار ﺑﺮ زورق زرﯾﻦ آﻣﻮن ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب ﺑﺮود ﻣﻦ از وﺻﻮل اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن
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ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮدم و آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣـﺮدم
ﺣﯿﺮت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺗﻮتآﻧﺦآﻣﻮن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن را ﺷﻨﯿﺪم درﻓﺶ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﻓﺮود آوردﯾﻢ و ﺻﻮرت را ﺑﺎ دوده ﺳﯿﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺸﻮن ﻣﺼﺮ در ﻣﺠﯿﺪو و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﻃﻼع ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪ ﻃﻮری وی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮض ﺧﻮد
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
وﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮض ﻓﺮﻋﻮن اﻃﺒﺎی داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ وی ﺑﭽﻪ ﻣﺮض ﻣﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻗﻮل ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﮑﻢ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ او ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ رودهﻫﺎی او ﺳـﯿﺎه ﺷـﺪه و
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن از ﻏﺼﮥ ﭘﯿﺮوزی ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻣﻠﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﻠﺖ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن او ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ﻟﺬا از ﻓﺮط اﻧـﺪوه ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺑﺤـﺮان
ﻣﺮض ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﻫﻤﺎن روز ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻟﻮح ﺧﺎکرﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﻬﺮ ﮐﺮد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺎرد ﺧـﻮد را در ﻗﻠـﺐ
ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﯽ در ﻃﺒﺲ اﻧﺘﻈﺎری ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و ﺑﺠﺎی او ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺳﺮﺑﺎزان او را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪ درﻓﺶ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ
و روﺳﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺳﺮﻧﮕﻮن از دﮐﻞ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪار آوﯾﺨﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔـﺸﺖ از
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺪار ﻣﯿĤوﯾﺨﺘﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﺪوم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎﻏﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
وﻟﯽ وﺻﻮل ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮون ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ درﻓﺶ ﭘﯿﺮوزی را ﻓﺮود آورد و ﻻﺷﮥ آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻧﯿـﻞ
اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺒﺮان ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﯾﻨـﮏ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از زر و ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﺎرت ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮگ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮﺷﮕﺬاراﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ زد زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻨﺪ وارد ﺷـﻬﺮی ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ
ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوده ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻋﺰادار ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﺮده دﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد و ﻣﺮگ او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﯿﺶ ﮐﻨﻨـﺪ در ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ از ﺳـﻮاﺣﻞ ﻧﯿـﻞ ﮐـﻪ ﮐـﺸﺘﯿﻬﺎ ﻟﻨﮕـﺮ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺎس ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ زﻧﻬﺎ ﻗﻤﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد از زن ﺧﻮد ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ وی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﻬـﺎی دﯾﮕـﺮان ﺑـﯿﺶ از زن او
ﻟﺬت دارد و ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻤﺎر آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻤﺎر ﺑﺨﺸﻢ در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺰاع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﺳﺰاﻫﺎی درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ از ﺑﯽدﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و وﺣﺸﺖزده وﻟﯽ آﻫﺴﺘﻪ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﺎ اﯾﻨﺎن ﻣﺼﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ دوری از وﻃﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻫﺎﺗﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﺎوره ﮐﻠﻤﺎت ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ و
ﻫﺎﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻌﻞ ﺧﺪای ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ.
۹۳

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

۹۴

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

۹٥

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

۹٦

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و دوم

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

۹۷

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

۹۸

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﻫﻮرمﻫﺐ و آﻣﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری وی
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ را دﯾﺪم ﺑﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮاغ ﺑﺰرگ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮراﻧﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﯽ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺻﻮرت او را دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺴﯽ را ﺑﺠﺮم دﯾﺪن ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻘﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑـﺎو ﮔﻔـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺑﺘـﻮ اﻃﻤﯿﻨـﺎن
ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺻﻮرت ﺗﻮ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﺸﻢ اﯾﻦ زن روز روﺷﻦ ﻃﻮری ﮐﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـﮏ اﺳـﺐ آﺑـﯽ را در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺸﺐ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ وی ﻫﯿﭻ ﻗﺎدر ﺑﺪﯾﺪن ﺻﻮرت اﺷﺨﺎص و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟـﺬا ﺷـﺮاب
ﺑﻨﻮش و از اﯾﻦ زن ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ و آﻣﯽ اﻣﺸﺐ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم راه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺧﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﻄـﺮی ﻣـﺮا
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﺮ در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ.
آﻣﯽ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮ در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮ
ﺷﺪهام و ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺼﺮ و ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ و ﻫﻮرمﻫﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗـﻮ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪم و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ از زر و ﺳﯿﻢ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﺎل ﺟﻬـﺎن
در ﻣﺼﺮ داﺷﺘﻢ ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﺲ ﺻﺮف اﻃﻌﺎم ﻣﺮدم ﮐﺮدم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ دادم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺟﻨـﮓ ﺳـﻮرﯾﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﮑﻨﻢ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ اﻟﻮاﺣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﺮﭼﻪ اﻟﻮاح ﻣﺰﺑﻮر ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷـﺎه ﻫـﺎﺗﯽ
ﺑﻨﺎم ﺷﻮﺑﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد وﻟﯽ از روی ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻫـﺎﺗﯽ ﭼـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻫـﺴﺘﻢ و
در ﻣﺼﺮ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ دارای ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ و ﯾﮑـﯽ از ﭘـﺴﺮﻫﺎی
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﮐﻮزهای ﺑﺸﮑﻨﻢ و وی ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﮐـﻮزه ﺷﮑـﺴﺖ و
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن در ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
از اﻟﻮاح ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻮﺑﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺰاد ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺼﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻃﻮری از درﯾﺎﻓﺖ آن ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ
ﺑﻔﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﮐـﻪ ﺑﺪاﻧـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر
واﻗﻌﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده او ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﻣﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺮاف ﻣﺼﺮ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣـﻮن ﻃﺮﻓـﺪار او ﻫـﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﺴﺮی ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﺎ او ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ازدواج ﭘﺴﺮش ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨـﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺻـﻠﺢ ﻫـﺎﺗﯽ و ﻣـﺼﺮ وارد
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﺗﺰوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن اﻟﻮاح ﺑﻮدم ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻪ آﻣﯽ ﭘﺮﺧﺎش ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :آﻣﯽ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﻣﺼﺮ
ﮐﺸﯿﺪم ﭘﺎداش ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد؟
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺎﻻﯾﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮا در ﻃﺒﺲ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ ﺧﻮد در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﺮ
ﻣﯿĤﻣﺪم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﻻﯾﻖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺘﻢ.
۹۹

ﻣﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﮓ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را در ﻃﺒﺲ ﻣﺎﻣﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ از ﻋﻬﺪه ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯿĤﻣﺪ و ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﻮ آﻣﯽ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد دﯾﺪهام و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭼﺎره ﻧﺪارم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﺲ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻢ و ﻧﮕﺬارم ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواج ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
آﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻟﻮاح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ اﺷﺮاف ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن.
از ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﮐﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺪرت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﻮغ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﺰﻧﺪ و او را وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا ﻣﻦ ﻧﻪ از اﺷﺮاف ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﻧﻪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﻪ از ﻣﻠﺖ.
وﻟﯽ از ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﻢ دارم زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﯾﻦ زن را ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ و ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﻃﻮری ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ در آن ﺟﻨﮓ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و او ﻫﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺘﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ زر دارد ﻧﻪ زور ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷـﻤﺎ
را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و آﯾﺎ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ دﯾﻮاﻧﻪ را وادارم ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدی و اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ را وارد ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ از آن ﺑﺮدارد و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﻮرزد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻃـﺒﺦ ﻧـﺎن آﻣـﺎده
ﺷﻮد.
ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﺮوی و ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ او زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وی زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻗﺘﻞ او را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﺋﯽ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻋﻠﻨﯽ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ او را ﺑﮑﺸﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮ ﺑـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻄﻮری ﻣﺼﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻦ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﯿﻠﯽ وﺣﺸﺖ ﮐﺮدم و زاﻧﻮﻫﺎی ﻣﻦ ﻟﺮزﯾﺪ و ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﻃﭙﺶ در آﻣﺪ و زﺑﺎﻧﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺮف ﺑـﺰﻧﻢ
در دﻫﺎﻧﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﮑﻨﺖ ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن
دﯾﻮاﻧﻪ را از دﺳﺖ ﺧﻮد او ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺼﺮ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪی ﻧﮑﺮده و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در روزی ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ آزﯾـﺮو را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ او را دﯾﺪم و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﺮه ﺑﺮ اﺑﺮو اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻬﺮه را دژم ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻼق ﺑﺴﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣـﺮدی ﻫـﺴﺘﯽ ﻋﺎﻗـﻞ و
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ را ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن دارای ﻋﺰت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺳﻮرﯾﻪ آﺑـﺮو ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮده ﻓﺪای ﻫﻮس ﯾﮑﺰن ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﻗﺪری ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و ﺑﻔﻬﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻓﺪا ﮐﺮد زﯾﺮا ﯾﮑﺰن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ازدواج ﺑﺎ اﯾﻨﻤﺮد را ﻧﺪارم و ﻣﺮد دﯾﮕﺮ را
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ؟
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ ﮐﻪ راﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻤﺮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﻤﺮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺳﯽ.
۱۰۰

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

۱۰٦

ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ زدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﺮا ﺧـﻮد
ﺗﻮ اﯾﻦ دارو را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﯽ؟
ﻣﻦ دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺮﺳﻢ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺗﮑﺎن دادم و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ زﯾـﺮا اﮔـﺮ ﻣـﻦ
داروﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ و ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد اﻃﺒﺎی ﺗﻮ و اﻓﺴﺮاﻧﺖ ﻓﻮری ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻌﻤـﺪ داﺷـﺘﻪام
داروﺋﯽ ﺑﺘﻮ ﺑﺨﻮراﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﮔﺮدد و ﻟﺬا ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ اﻃﺒﺎی ﺗﻮ در ﺻﺪد ﻣﺪاواﯾﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﺘﻮ دارو ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﻧﺪرز ﺗﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ داروﺋﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﻠﻮی ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﮑﻢ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم و از ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را
ﺑﺸﻨﻮم و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮم و در ﺻﺤﺮا ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ.
آﻧﮕﺎه ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﻣﺮدی اﺳﺖ اﺧﻤﻮ و ﺑﺪﮔﻤﺎن وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﺎ او رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺎﻫﺰاده ﯾﮏ داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد او داروی ﻣﺰﺑﻮر را ﭼﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده داد ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺮای وی داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺷـﺎﻫﺰاده دﭼـﺎر
ﻗﺒﺾ ﻣﺰاج ﺷﻮد زﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ در وﺟﻮدش اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻫﺮ ﻣﻦ از ﺑﺪن او ﺧﺎرج ﺷﻮد و اﺛﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺐ ﻓﻮت او ﻧﮕﺮدد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ ﻣﯿﺪاد ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻢ و ﯾﮏ ﮐﻮزه روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن را ﺧـﻮردم زﯾـﺮا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺨﻮرد ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻫﺮ ﺑﺨﻮرد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﻫـﺮ در وی اﺛـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و او را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪاری زﻫﺮ را در ﺷﺮاب ﺣﻞ ﮐﺮدم و آن ﺷﺮاب را در ﯾﮏ ﮐﻮزه ﮐﻮﭼﮏ رﯾﺨﺘﻢ و دﻗﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در ﮐﻮزه ﺑـﯿﺶ از دو
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮ ﮐﻮزه را ﺑﺴﺘﻢ و در ﺟﯿﺐ ﻧﻬﺎدم و ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﻋﺎزم ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺪم.
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن داد ﺳﺨﻦ دادم و ﺷﻤﻪای در ﺧﺼﻮص رﺳﻮم ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و
ﺷﺎﻫﺰاده از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﻗﺎه ﻗﺎه ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺰد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﻦ ﺷـﻮﻫﺮ ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن و
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﺪم ﺗﻮ را ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ از درد ﺷﮑﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم وﻟﯽ اﮐﻨﻮن درد ﺷﮑﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ام و ﺗﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻋـﺸﻘﺒﺎزی
ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی اﻣﺎ از رﺳﻢ ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺷﺪم ﺑﻪ اﻓﺴﺮان و ﺳـﺮﺑﺎزان
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺳﻮم ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رﺳﻢ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺮد.
ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﻮد ﺷﺮاب ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎط آﻣﺪﻧـﺪ و ﮔﻔﺘـﻪ
ﺷﺎﻫﺰاده را ﺑﺎ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺪﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن زن ﻣﻦ ﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻫـﺎﺗﯽ و ﮐـﺸﻮر
ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ آﻫﻦ و آﺗﺶ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎ دﻟﯿـﺮ و
ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺮاب ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﺪو ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای
ﭼﻪ ﺷﺮاب ﻧﻤﯿĤﺷﺎﻣﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ای ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﺘﻮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺷﺮاب ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻫﺮام را ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪهای
و اﮔﺮ آن ﺷﺮاب را ﻣﯿĤﺷﺎﻣﯿﺪی ﺷﺮابﻫﺎی دﯾﮕﺮ در دﻫﺎن ﺗﻮ ﭼﻮن آب ﻣﺰه ﻣﯿﺪاد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣـﻦ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺮاب ﺗـﻮ را
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ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻢ زﯾﺮا ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻋﺎدت ﺑĤن ﺷﺮاب ﮐﺮدهام و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺪری از آن ﺷﺮاب را ﺑﺎ ﺧﻮد دارم ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻢ وﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و ﺻﺮف ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ رﻧﺠﯿﺪ.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽرﻧﺠﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺗﻮ زدی ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻫﺮام ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﮐﻮزه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺘﻮی ﺷﺮاب را از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آوردم و ﺗﮑﺎن دادم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درد ﺷﺮاب ﮐﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﺑـﺎ ﺷـﺮاب ﻣﺨﻠـﻮط
ﮔﺮدد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم درد ﺷﺮاب را ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻢ و ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاب را ﺗﮑﺎن دادم ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻫﺮام اﺳﺖ و آن را در ﺧﻮد ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی زر ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼـﻪ
رﺳﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج و ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮاب وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﻋﻄﺮ داﺧﻞ ﺷﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻮی ﻣﻌﻄـﺮ آن در ﺧﯿﻤـﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪ و آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺷﺮاب ﮔﻔﺘﻢ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺷﺮاﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻗﺪری از آن را در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺧﺎﻟﯽ رﯾﺨﺘﻢ و
ﺗﺎ ﻗﻄﺮه آﺧﺮ را ﻧﻮﺷﯿﺪم.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺌﻪ ﺷﺮاب ﺷﺪه و ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺟﺮﻋـﻪ ﻣـﺴﺖ
ﺷﺪهام ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﻣﻦ دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻗﺪری از اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﻃﻌﻢ و ﺣـﺮارت آن ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﻦ
ﺑﻈﺎﻫﺮ از دادن ﺷﺮاب ﺧﻮدداری ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻣﻦ ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺑﮑﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﺴﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑـﻪ
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺮاب دﯾﮕﺮ را ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ ﻧﺪارم از دادن آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﻗﺼﺪ دارم ﮐـﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﻣﺸﺐ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺼﺮ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﺤـﺪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻗﺪری دﯾﮕﺮ از آن ﺷﺮاب ﺑﺮای ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻢ و وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺑﻠﺐ ﻣﯿﺒﺮدم دﺳﺖ ﻣﻦ از وﺣﺸﺖ ﻣﯿﻠﺮزﯾـﺪ ﻟـﯿﮑﻦ آﻧﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻣﺴﺘﯽ زدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻻغ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﺣﻀﺎر ﻃﻮری ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﺷﺮاب ﺧﻮاﺳـﺖ اﺻـﺮار
ﻧﻤﻮد زﯾﺮا وی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺸﻮد دﯾﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ وی را ﺑﺮﻧﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻗﺒـﺎل
اﺻﺮار او ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﻏﯿﺮ از اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺪارد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪم و ﭘﯿﻤﺎﻧـﻪ وی
را ﭘﺮ از ﺷﺮاب ﮐﺮدم.
ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻗﺪری ﺷﺮاب را ﺑﻮﺋﯿﺪ و ﻧﻈﺮی ﺑﺎﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻮﺋﯽ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷـﺮاب را ﺑﻨﻮﺷـﻢ ﯾـﺎ ﻧـﻪ؟ و ﻣـﻦ
ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺮگ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾـﺪ و از وی ﺑﺨﻮاﻫـﺪ
ﮐﻪ ﻗﺪری از آن ﺷﺮاب را ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺎل آن ﭘﯿﺶ ﻣﺮگ ﺑﻔﻬﻤﺪ آﯾﺎ ﺷﺮاب آﻟﻮدﮔﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
او ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﺮگ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﻦ رﻧﺠﯿﺪه ﺷﻮم و ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻤﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
راﺟﻊ ﺑﻮی ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺪﻫﻢ و وی را از ازدواج ﺑﺎ او ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮ را ﺑﻄﺮف ﻣﻦ دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗـﻮ
دوﺳﺖ ﺷﻮم ﺑﺘﻮ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ از ﺟﺎم ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﯽ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺮت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را از او ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺟﺮﻋﻪای از آن را ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻌﺪ وی آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﺐ ﺑﺮد و ﭼﻮن ﺷﺮاب ﻋﻄﺮ داﺷﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮف ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺷﺮاب ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻧﺸﺌﻪ آن در ﺳـﺮ
اﺛﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن دﻫﺎن را ﺗﻠﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺗﻠﺨﯽ دﻫﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺧﻮدﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮم.
آﻧﮕﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را از ﺷﺮاب ﺧﻮد ﭘﺮ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ زﻫﺮی ﮐﻪ ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪهام ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﺬا ﺧﻮرد ﻃﺒﯿﺐ ﺷﺎﻫﺰاده داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺎﺗﯽ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺰاج دﭼﺎر ﻗﺒﺾ ﺷﺪ زﻫﺮ
دﯾﺮﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺪری از ﺷﺮاب ﺳﻮرﯾﻪ را در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪم وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﺛﺮ زﻫﺮ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻃﺒﯿﺒﯽ آن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺛـﺮ زﻫـﺮ را در
آن ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز ﻗﺪری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ زدم اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﺑﺨﻮاﺑﻢ اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻨﮕﺎم
رﻓﺘﻦ ﺑﺨﯿﻤﻪ ﺧﻮد از دو ﻃﺮف ﺑﺎزوان ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﺨﯿﻤﻪام رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻮزه ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را ﮐـﻪ از ﺟﯿـﺐ
ﺑﯿﺮون آوردم ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯿﻬﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﺮا در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﯿﺦ ﺣﻠﻖ ﻧﻬﺎدم و ﺗﮑﺎن دادم و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮدم از ﺟﻤﻠﻪ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺑﻌﺪ ﮐﻮزه ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺮاب ﻣﺼﺮ را ﺷﺴﺘﻢ و ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﻗﻄﻌﺎت آﻧﺮا زﯾﺮ ﺷﻦ ﺻﺤﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدم.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻋﺮق ﺳﺮد از ﺑﺪن ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤﻣﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط داروی ﻣﻬﻮع ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ درون ﻣﻌﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ روﻏـﻦ
زﯾﺘﻮن ﺧﻮرده ﺑﻮدم از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ.
آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن آﻣﺎده ﮐﺮدم وﻟﯽ از ﺗﺮس ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮد و از وﺣﺸﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﺎﻓـﻪ ﺷـﻮﺑﺎﺗﻮ ﮐـﻪ ﺟـﻮاﻧﯽ زﯾﺒـﺎ ﺑـﻮد و
ﭼﺸﻤﻬﺎی درﺧﺸﺎن و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ از ﻧﻈﺮم ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯿﮕﺮدﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز دﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ او ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﻐﺮور ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﻮار ﺗﺨﺖروان ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ وی دو ﻣﺮﺗﺒﻪ داروی ﻗﺎﺑﺾ ﺑﺎو ﺧﻮراﻧﯿﺪه و اﯾـﻦ
دارو ﺣﺎل ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد اﮔﺮ آن روز ﺻﺒﺢ ﭘﺰﺷﮏ وی ﺑĤن ﺟﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻬﻞ ﻗﻮی ﻣﯿﺨﻮراﻧﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺰاج او ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎم زﻫﺮ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﺮاﻗﮕﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺣﺎل ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻃﻮری ﺧﺮاب ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی وی از ﺣﺎل رﻓﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮگ در ﻗﯿﺎﻓﻪاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺰﺷﮏ او ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ آن ﺟﻮان را دﯾﺪم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﺴﻮی ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﻟﺮزﯾـﺪم.
ﭘﺰﺷﮏ ﻟﺮزه ﻣﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺛﺮ و اﻧﺪوه داﻧﺴﺖ و از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺮض ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮوز در ﺷﺎﻫﺰاده ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم و او ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﮑﻨﯽ .ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪ دوای
اﯾﻦ ﻣﺮض ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ داروی او ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻋﺒﺎرت از داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درد و از ﺟﻤﻠﻪ درد ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد اﻣﻌﺎء ﺳﻨﮓ ﮔﺮم ﮐﺮد و روی ﺷﮑﻢ او ﻧﻬﺎد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع دارو ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﺪادم ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ دارو ﺑﺮای وی ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد داروﻫﺎ را در دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮﯾﺰد و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرد ﻻی دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺟـﻮان
را ﻣﯿﮕﺸﻮد دارو در دﻫﺎﻧﺶ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﻨﮓ ﮔﺮم ﮐﻪ روی ﺷﮑﻢ او ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺮگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ درد وی را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد
و در ﻣﯿﺰانﻫﺎی آﺧﺮ )ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻗﺪری آﺳﻮده ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﻬﺎل ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﺐ وی ﺣﯿﺮت ﻣﯿﻨﻤﻮد ﭼﺮا ﺑﻌـﺪ از آﻧﻬﻤـﻪ داروی ﻗـﺎﺑﺾ ﮐـﻪ ﺑـﻮی
ﺧﻮراﻧﯿﺪه او ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﻬﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﻬﺎل ﭘﺰﺷﮏ را ﻗﺎﺋﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮض ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺤﺮا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص آن اﺳﻬﺎل اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ ﻇﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از زرﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻢ اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮای اﯾـﻦ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان زﯾﺒﺎ و ﺳـﺎﻟﻢ و ﻗـﻮی را ﺑﺠﻬـﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﯾﻨﮑﺎر را وﺣﺸﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﮐﺎرد ﺑﮑﻨﻨﺪ.
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ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮد در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از
اﻣﺮاض ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد از ﻫﯿﭻ ﻣﺮض اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﺎﻫﯽ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎ و وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻠﯿﻪ و ﺟﮕﺮ را ﺑﺎﻫﻢ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑـﺮد از
درد آن ﺟﻮان ﺑﮑﺎﻫﻢ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺣﯿﺮت ﮐﺮد زﯾﺮا ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻃﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮی اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ و در ﺑـﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻨﻄﺮف ﻋﻠﻢ ﻃﺐ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﯿĤﻣﻮزد و ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽﮔـﺮ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮات در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از ده ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻃﻼع دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﺮ روز اﻋـﻀﺎی ﺑـﺪن را ﻣﯿﺒﯿﻨـﺪ و
ﺑﻌﯿﺐ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮد و ﺧﺒﺮﮔﯽ ﻣﻮﻣﯿﺎﮔﺮان ﻣﺼﺮ ﺑﻘﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮔﺸﻮدن ﺷﮑﻢ ﯾﮏ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ وی ﺑﭽـﻪ
ﻣﺮض ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﻃﺒﺎی ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺤﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮﻣﯿﺎﮔﺮان از وﻇﺎﺋﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﻋﻼﺋﻢ اﻣﺮاض اﻃـﻼع
دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﺸﻮری ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﻮز اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ از ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻣﯿﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺮگ ﺣﻮاس و ﻫﻮش ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ .زﯾـﺮا وﻗﺘـﯽ ﻣـﺮگ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎم دردﻫﺎی ﻣﺎ از آن اﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﺑﺪن دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس درد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن رﻧـﺞ زﻧـﺪﮔﯽ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود ﺣﻮاس و ﻫﻮش ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮض ﺻﺤﺮا ﻣﯿﻤﯿﺮم و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮد و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻃﺒﯿـﺐ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﻘـﺎم
ﻣﺼﺮی ﺑﺎو ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺸﺪم ﭼﻮن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اراده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﯾﺎ ﺻﺤﺮای ﺳـﯿﻨﺎ ﮐـﻪ ﺟـﺰو ﻗﻠﻤـﺮو
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ وارد اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﯾـﻦ ﺻـﺤﺮا ﺳـﺒﺐ
ﻣﺤﻮ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺮگ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻـﺤﺮا ﺑـﺮای اوﻟـﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﯾﻢ و اراﺑﻪﻫﺎی ﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮد در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮب ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣـﺼﺮ درود
ﻣﺮا ﺑﺸﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻦ داده ﺑﻮد ﻣﻌﺎف ﮐﺮدم و اﻓﺴﻮس ﻣﯿﺨﻮرم ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﻋﻤـﺮ ﻣـﻦ
ﮐﻔﺎف ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻣﯿﻞ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﻢ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎو ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ
ﻣﯿﻤﯿﺮم در ﻓﮑﺮ او ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل وی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮوم.
آﻧﮕﺎه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﻫﺰاه ﻫﺎﺗﯽ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ دﻧﯿﺎ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ از ﺗﺒﺴﻢ او ﺣﯿﺮت ﻧﮑﺮدم زﯾـﺮا ﺑﻌـﻀﯽ از اﺷـﺨﺎص در
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ وﻗﺘﯽ از دردﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد را آﺳﻮده ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ را در ﻧﻈـﺮ ﻣﺠـﺴﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺒﺴﻢ در ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﻓﺴﺮان ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺴﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ را در ﯾﮏ ﺗﻐﺎر ﺑﺰرگ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و آن را ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ و ﺷﺮاب ﮐﺮدن و درب ﺗﻐﺎر را ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻻﺷﻪ را ﺑﮑﺸﻮر ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﮐﻨﺎر ﻻﺷﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻓﺴﺮان ﻣﺰﺑﻮر از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ و از ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ و ﯾـﮏ
ﻟﻮح ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در آن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وج ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺮض اﺳﻬﺎل ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺎﺗﯽ ﺣﺪ اﻋﻼی ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ از ﻋﻬﺪه
ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪم.
آﻧﻬﺎ ﻟﻮح ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﻣﻬﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺰاده را ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺑﺒﺮم او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳـﺎﻧﯿﺪ و ﺗـﺼﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧـﺎﻣﺰد او را
ﮐﺸﺘﻪام.
۱۱۰

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

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

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

ﺟﺴﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮتاﻧﺦآﻣﻮن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه آﻣﺎده ﺷﺪ و آﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه او واﻗﻊ در
وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ در ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد از ﻃﺮف آﻣﯽ ﺑﺴﺮﻗﺖ رﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ درب آراﻣﮕﺎه را ﺑﺴﺘﻨﺪ
آﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن رﺷﻮهﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﭼﻬﺎرراﻫﻬﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﺲ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺎج ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻧﻬـﺎدن و
ﺗﺒﺮک ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮود ﺷﻮرش ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻻﻏﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺎری ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﻬﺎده در ﯾﮏ ﺟﺎده ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺿﺮب ﭼﻮب و ﺳﯿﺦ دراز ﮔﻮش را ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯿĤورﻧﺪ و آن ﺟﺎﻧﻮر از ﻓﺮط ﺧـﺴﺘﮕﯽ
ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻟﮕﺪ ﺑﺰﻧﺪ.
روزی ﮐﻪ آﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎن و ﺳﯿﺮآﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺬا ﻃﻮری در ﻧﻈﺮﺷـﺎن
ﺟﻠﻮه ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻫﻮش ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ آﻣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮی و ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ اﺳـﺖ و
ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﭼﺮا ﺧﻮد ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﮕﺬارد.
وﻟﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮن دوره ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و در ﺟﻨﻮب
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﮑﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن( ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﺻـﻠﺢ
ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﻗﻮای ﻫﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻘﻼء ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎز
در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻣﯽ روی ﺑﺪﻫﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺎﺗﺢ و
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺧﺪای ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن دوره رﻓﺎﻫﯿﺖ و ﺳﻌﺎدت اوﺳـﺖ و ﺧـﻮد ﻓﺮﻋـﻮن
ﻣﺼﺮ ﺷﻮد.
آﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ وﺳﯿﻠﻪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺟﺮای آﻧﺮا ﻧﺪارد.
ﻗﺪرت و ﺛﺮوت آﻣﯽ را ﻣﺴﺖ ﮐﺮد و ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻮﻋﺪهای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ داده ﺑﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﻮد و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را ﺑﻮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ آﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ در روز ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺦﻣـﺖ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن در ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .در آن روز ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳـﺮخ
و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻮرد ﻫﻠﻬﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑĤﻧﻬﺎ زر و ﺳﯿﻢ داد وارد ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺪ.
آن وﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و درب ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻧﺘﻈﺎر وﺻﻞ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ آﻧﺸﺐ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او درون ﻣﻌﺒﺪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد ﺳﺮﺑﺎزان وی در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮدﻧﺪو ﻋﺪهای را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦ ﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺮوج ﻫﻮرمﻫﺐ را از آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ درب ﻣﻌﺒﺪ در ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر او
ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎزوان و ﭘﺎﻫﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﯿﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺮاﭘﺎی آﻧﻤﺮد ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﻮد و ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ
ﮐﻪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ دﻧﺪان و ﻧﺎﺧﻦ ﺻﻮرت و اﻧﺪام ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آﻧﺮوز ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را در ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺪﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ او را از ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦﻣﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﮑﺎخ زرﯾﻦ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺐ زﻓﺎف دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و ﻣﻦ ﺣﯿﺮاﻧﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺮد در آن ﺷﺐ از زﻧـﯽ ﮐـﻪ آن
ﻃﻮر از وی ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﭼﻪ ﺳﻮد ﻣﯿﺒﺮد.
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ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردم ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ در آﻧﺸﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺿﺮﺑﺎت وﻟﻄﻤﺎت ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻃـﻮﻟﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺮدن ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در
ﺧﺼﻮص ﺷﺐ زﻓﺎف از وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ.
آﻣﯽ از ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﺑﺎک
ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ را ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﺎوﯾـﺪ اﺳـﺖ در زورق
آﻣﻮن ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد) .زورق آﻣﻮن در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ دو ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﺘﺎب و دﯾﮕﺮی زورﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﺗﻮاﻧﮕﺮ در
ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ زورق آﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
از ﻗﺒﻮر ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ در زورق آﻣﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑـﻮد ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﻦ در آن
زورق ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﺪای آﻣﻮن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪی آﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی و ﻏﺮور و اﯾﻨﮑﻪ روز و ﺷﺐ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮد اﺧﺘﻼﻟﯽ
در ﻣﺸﺎﻋﺮ او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ زﯾﺮا ﭘﺲ از آن ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﯾﮏ ﻓﺮﻋـﻮن ﻧﻤـﯽ
ﻣﯿﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ آﻣﯽ ﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﻦ در ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪری روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻣﺎﻟﯿﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗـﻮ
ﻏﯿﺮ از دﯾﮕﺮان ﺷﺪی؟ و ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی اﺻﯿﻞ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد و ﺧـﻮن ﺧـﺪاﯾﺎن در
ﻋﺮوﻗﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﻨﺪ؟ در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺪواٌ ﺟﺰو ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺑﻮدی و ﺑﻌـﺪ ﻓﺮﻋـﻮن
ﺷﺪی اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺮی؟
آﻣﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ آﻣﯽ دﭼﺎر اﻧﺪوه و ﺣﺎل ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻦ ﺑـﺮای ﻓﺮﻋـﻮن ﺷـﺪن
ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﺑﻮد و آﻧﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻤﯿﺮم
و از ﻟﺬت ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدن ﮐﻪ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪن و روز و ﺷﺐ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻢ .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﺎری ﺑﮑـﻦ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻫﺮ روز ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ .ﮐﺎری ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در وﺟﻮد ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧـﺴﺘﮕﯽ و ﺑـﯽﻣﯿﻠـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺸﻮد ﺗﻮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻃﻮری ﻣﺮا ﻗﻮی ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ده ﺑـﺎر ده ﻣـﺮد
ﺟﻮان ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آﻣﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی و ﻏﺮور ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻗـﺮاﺋﻦ دﯾﮕـﺮ از اﺧـﺘﻼل ﻣـﺸﺎﻋﺮ او
ﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﯾﮏ ﻧﻮع وﺣﺸﺖ از ﻃﻌﺎم در او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑـﺰرگ ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﻮدن ﺷـﺮاب
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ از ﺑﯿﻢ از دﺳﺖ دادن ﺻﺤﺖ ﻣﺰاج ﻧﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﻏﺬای ﻣﻘﻮی ﻣﯿﺨـﻮرد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺪری ﻧـﺎن ﺧـﺸﮏ
ﺳﺪﺟﻮع ﻣﯿﻨﻤﻮد و آﻧﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد ﺻﺮف ﻣﯿﮑﺮد ﭼﻮن ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ او را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ روزی ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ از زﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ در او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم

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

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

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

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

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻦ
ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑـﺮوم .ﭘﺎﻫـﺎی ﻣـﻦ
آﻧﻘﺪر در ﺟﻬﺎن ﺗﮑﺎﭘﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ آﻧﻘﺪر زﺷﺘﯽﻫﺎ و ﭘﺴﺘﯽﻫﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳـﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻘﺪری از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﺮص آدﻣﯿﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی و ﻃﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دور از ﻣﺮدم در آن ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ زر و ﺳـﯿﻢ ﻧﻤـﯽﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﻓﻘـﻂ ﮔـﺎﻫﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ اﻟﻌﻼج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﺣﻔﺮ ﮐﺮدم و درون ﺑﺮﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﭼﻮن درﺧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺣﺮﯾـﻖ
ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺪ )زﯾﺮا رﯾﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد( زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﻣﯿﻨﺸﺴﺘﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ را در آب ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑـﺮدم
و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺻﺪای درازﮔﻮﺷﺎن و ﻏﻮﻏﺎی اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺪادم.
ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﭘﺨﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﻏﺬا ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﺮا ﺑﯿـﺎد اﻋﻤـﻞ
زﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ وﻗﺘﯽ ﺟﺎم زﻫـﺮ را از ﻣـﻦ ﮔﺮﻓـﺖ و
ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿĤوردم و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺟﻮان و ﺷﺎداب ﺷﻮﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ زﻫﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪم.
آﻧﻘﺪر اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻓﻘﺮا ﺧﻮدداری ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ
دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪ و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ آرزو ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﺎش ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ در آب ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﻫﻮای آﻟﻮده
ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت زﻣﯿﻦ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﻢ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ روح ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮدهای ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﮔﻨـﺎه ﻧـﺪاری
زﯾﺮا اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﺟﺰﺋﯽ از اﻋﻤﺎل زﻧﺪﮔﯽ و دﻧﯿﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﺑﯽ و ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻌﻨﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ دارای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺮص و ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﺷﻬﻮتراﻧﯽ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻠﻢ وﺣﺮص و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺷﻬﻮتراﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻣﺤـﺎل
اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑـﺎن و ﻧـﻮع دوﺳـﺖ ﺟﻠـﻮه ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ دروغ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻤﻊ ﺧﻮد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨـﺪ و
ﺷﻬﻮتراﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .واﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺳﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﮑﺎف و ﻗﻠﺐ آﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯽ ﮐﻪ درون ﻗﻠﺐ آﻧﻬـﺎ ﭼـﻪ ﮐـﻮرهای
ﻣﻠﺘﻬﺐ از ﺧﺸﻢ و ﺣﺮص و ﻃﻐﯿﺎن ﺷﻬﻮات وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ و ﻗﻠﺒﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﺎری ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺷﻬﻮات آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﻣﺤﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮده در ﺳﺮ راه ﺣﺮص و ﺷﻬﻮت آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺟﻮد آوردهای؟
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﯽﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر داری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
ﺧﺪاﯾﺎن وﺟﻮد ﺑﺸﺮ را ﺑﺮای ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺷﻬﻮتراﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﯽﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر داری ﮐﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﮔﺬﺷﺘﻦ دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ...دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ...دﻫﻬﺎ ﺑﺎر از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻮ ﺑﯽﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر داری ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻃﺎﻋﻮن و ﺣﺮﯾﻖ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺷﻮد و او را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮی ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻫﺮی ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ اﻓﺰوده ﮔﺮدد و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﺛـﺮ زﻫـﺮ را از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺒﺮد آﻧﺮا ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺟﻨﮓ و ﻃﺎﻋﻮن و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺣﺮﯾﻖ و ﺗﺎراج ﻫﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﺪﺗﺮ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزﺗﺮ و ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ
و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖﺗﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن در ﻋﺮوق ﺗﻮ ﺟﺎری اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن را داری و دارای ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن و
اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺷﻬﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺮﺷﺖ
او را ﺑﺨﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺮص و ﺷﻬﻮت ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯿﻤﺮد و ﻻﺷﻪ او را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن ﺑـﻪ داراﻟﺤﯿـﺎت
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد زﯾﺮا ﺟﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮگ از ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻢ و ﺣﺮص و ﺷـﻬﻮت ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
رﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ او را ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ و ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮ و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ده ﺑﺎر ...ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ از ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮد ﻧﺎدان دارای ﮐﯿﻨـﻪ و
ﺷﻬﻮت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ اﮔﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪی ﻧﻤﯽﺷﺪی ...ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ داﻧﺶ ﺗـﻮ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺮض ﻣﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺮ اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺻﺤﺮا از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ای ﻣﺮد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر اﮔﺮ ﺗﻮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدی اﻃﻔﺎل در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﻧﻤﯿﻤﺮدﻧﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻮب ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺮود ﻧﻤﯿĤﻣﺪ و ﻫﺰارﻫﺎ زن
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﺮد ﻏﻼم ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﺮ راﺳﺘﯽ و درﺳـﺘﯽ
ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﯿﮑﺮد و اﻣﺮوز دزدﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﺧﻨﺎﺗﻮن را ﻫﻼک ﮐﺮدی و ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ و ﻣﺴﺎوات ﺑـﻮد از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدی و ﺟﻬـﺎن را ﺑـﺮای
ﺧﻮﻧﺨﻮران و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘﺎن و دزدان آزاد ﮔﺬاﺷﺘﯽ.
ﻫﺰارﻫﺎ ﺗﻦ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ از رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ داﻧﺶ ﺗﻮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﺮدﻧﺪ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن ﺗـﻮ
ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ .و ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﺠﻪﻫـﺎ و ﻧﺎﻟـﻪﻫـﺎ و
اﺷﮏﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺨﻮاب ﺑﺮوی وﻏﺬا را در ﮐﺎم ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺰه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎ روح و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﻗﻠﺐ و روﺣﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﮑﺸﺐ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ و
ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻪ را درﯾﺪم و ﻓﺮﯾﺎد زدم ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﻦ ﺑﺎد .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آﻧﺮوزی ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺎدر زاﺋﯿﺪه ﺷﺪم .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻬﺎی
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﺪ و ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﺪم دﯾـﺪ و ﺗـﺮازوی اوزﯾـﺮﯾﺲ را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻣﺮا در آن وزن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻤﻮن درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از وزن ﮐﺮدن ﻗﻠـﺐ رای ﺑﺪﻫﻨـﺪ زﯾـﺮا
ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪهام ﯾﺎ ﻧﻪ) .اوزﯾﺮﯾﺲ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﺑـﺎ ﺗـﺮازو ﻗﻠـﺐ اﻧـﺴﺎن را
ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻘﺪر وزن دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺛﻮاب و ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻤﻮن راﺟﻊ ﺑـﻪ ﺷﺨـﺼﯽ ﮐـﻪ
ﻗﻠﺐ او را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رای ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺛﻮاب و ﮔﻨﺎه از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ راه ﯾﺎﻓﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﻮﺗﯽ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪ و ﻣـﺮا روی ﺗﺨـﺖ ﺧـﻮاب ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿـﺪ .و ﭘﺎرﭼـﻪای ﻣﺮﻃـﻮب ﺑـﺮ ﺳـﺮم ﻧﻬـﺎد و
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻧﯽﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻤﻦ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺑﺮوم ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑـﺎر را
ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮت ﺑﺘﺎﺑﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدم و در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺬﯾﺎن ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ و ﮔﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اوزﯾﺮﯾﺲ و ﺗﺮازوی او ﺣﺮف ﻣﯿﺰدم و زﻣﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﻣﺪاوا ﺷﺪ دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اوزﯾﺮﯾﺲ و ﻣﺮﯾﺖ و ﺗﻬﻮت ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤـﯽﻧﻤـﻮدم ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﻮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﺖ ﻣﺎدر او.
۱۲۱

ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺪو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﻣﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪم و ﺳـﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯿﺸﺪم وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺴﺘﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪو ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪم ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺒﺪی ﻧﻬﺎدﻧﺪ و روی
آب ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪم و ﻣﺎدر او و ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ﻫﯿﭻ وﻗـﺖ ﮐﺎرﻫـﺎی
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی ﻟﺒﺎس ﻓﻘﺮا را ﭘﻮﺷﯿﺪم و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺷﺐ ﺑĤن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮدم.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺳﮑﻠﻪ رﻓﺘﻢ و آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺰودی ﭘﺸﺖ ﻣﻦ از ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﻤﺮم
ﺑﺪرد آﻣﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﻦ زور ﻣﯿĤورد ﺑﺒﺎزار ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﻬﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ در آن ﺑـﺎزار دور ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨـﺪ ﺧـﻮد را
ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدم.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻫﻨﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺤﺮﮐﺖ در آوردن دم آﻫﻨﮕﺮی او ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐـﺮدم ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
زﺧﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و درد ﮐﻤﺮ رﻓﻊ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از روی رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﯾﺎ از روی زﺑﺎن و ﺗﮑﻠﻢ ﯾﺎ از روی ﻟﺒﺎس و ﺟﻮاﻫﺮش ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻠـﺐ
اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﻮب ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑـﺪ و ﯾـﮏ ﻣـﺮد
ﻋﺎدل ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهای زﯾﺮا ﺗﺎ اﻧﺴﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷـﺘﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪهای و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﺧـﻮد را
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯽ و ﯾﮏ ﻓﺮض دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻃﺮﻓﺪار آﺗﻮن ﻫـﺴﺘﯽ
زﯾﺮا ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻋﻘﯿﺪه داری در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎم آﺗﻮن ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﻮ را ﺑﺮوز ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا از ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﺎ را ﻣﯿﺨﻨﺪاﻧﯽ .وﻟﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ اﺷﺨﺎص ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﺗﻮ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﯾﮏ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻤﺎ ﻣﯽزﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎوی ﻫـﺴﺘﯿﻢ در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن از ﻣﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺒﺎﻟﯿﻢ و ﺑـﻪ
آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻫـﯿﭻ ﻣﻠـﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺮام ﻣﺎ ﺑﺴﺎزد و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻣﻮات را ﻃﻮری ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺎوی ﺑﺪاﻧﯽ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨـﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻗﺒـﻮل ﮐـﻦ ﮐـﻪ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ از ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ و ﻃﺒﻘﻪای را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﺪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺿﻌﻔﺎء و ﭼﻮب ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿـﺪن
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﻘﺮاء و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﯾﮏ روز ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و روز دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﯿﻢ و زر دارﯾـﻢ
ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮏ روز دﺳﺘﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﺼﺮ داراﻟﺤﯿـﺎت ﺗﺤـﺼﯿﻞ
ﮐﺮدهاﯾﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﺋﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی رﯾﺶ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻓـﺮق
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ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭼﻮب زﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن وا دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐـﺎر
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﮕﺎن در ازای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آﺑﺠﻮ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺎ روزی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻣﺮﻏﺎن ﻻﺷﺨﻮر و ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ از ﻻﺷﻪ
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻗﻠﺐ او ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺰﯾـﺖ
ﻧﺪارد آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و رﻧﺞ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﯿﻨﺎﻟﻨﺪ و اﺷﮑﯽ ﮐﻪ از
ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤﯾﺪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﯾﻌﻨﯽ آب ﺷﻮر اﺳﺖ و اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ
ﻧﺪارد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻗﺎهﻗﺎه ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﯾﻮاﻧـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﭽﺎرهﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﮕﺮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﻓﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی او ﻻﯾﻖﺗﺮ و ورزﯾﺪهﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ و ﻋﻀﻼت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرش دوروﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از زرﻧﮕﯽ و ﺣﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻗﺎﺿـﯽ ﮐـﻪ
دزد را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ دارد و ﻃﺒﯿﺐ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺴﮏ اﺳﺖ از اﻣﺴﺎک
و ﻟﺌﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن ﮐﻪ اﺳﺮاف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺮاف ﮐﻨﺪ .ﯾـﮏ زن
ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﺧﻮد را ارزان ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨـﺪ ﺧـﻮد را
ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﻼم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮد را از ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ زرﻧﮓﺗﺮ
و ﻣﺤﯿﻞﺗﺮ از ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ دﯾﻮاﻧﻪوار را از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕـﺮان
ﻧﺪاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻇﻠﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺑﻘﺪری ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺪاری ﺗـﺎ اﻣـﺮوز در ﺟـﺎﺋﯽ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﺮدی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد و در ﺟﻬﺎن ﻫـﯿﭻ ﻗﺎﺿـﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ وﺟﻮد دارد ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺑﯿﺮﺣﻢ را ﮐﻪ داﺋﻢ از ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ و آﺑﺠﻮی ﻣﺎ ﻣﯿﺪزدد و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭼـﻮب
و ﺷﻼق ﭘﺸﺖ ﻣﺎ را ﻣﺠﺮوح ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻓﻮری ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺰد ﻗﺎﺿـﯽ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و او اﻣﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﺑﺠﺮم ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب را ﺑﺠﺮم ﺳﺘﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا او ﻗـﻮی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺠﺮم ﻗﺘﻞ ارﺑﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺮ ﻋﻨﻮان و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺴﺖ
ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻫﻮرم ﻫﺐ از دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮد ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﻫﻮرم ﻫﺐ ﻫﯿﭻ
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻢ را در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح
ﮐﻨﯽ و ﺳﺘﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮوی و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑĤﻧﻬﺎ و ﻗﻀﺎت ﻣﺼﺮ ﺑﺰﻧﯽ ﭼﻮن
ﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻇﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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وﻟﯽ آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان و ﻗﻀﺎت و رﺟﺎل درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺰﻧﯽ ﺗﻮ را ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﺗـﻮن ﻫـﺴﺘﯽ و
ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻢ .و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﻘﺮاء را در ﺑﺮ داﺷﺘﻢ در
ﻃﺒﺲ ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ اﻏﻨﯿﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را از ﺳﻮداﮔﺮان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدم.
ﺑﮑﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎک در آرد ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺧﺎک را ﺑﻤﺮدم ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺎب داﺷﺘﻨﺪ و ﻏﻼﻣﺎن را در آﺳﯿﺎب ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ دﻫﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺪم ﻧﺨﻮرﻧـﺪ ﻣﯿﮕﻔـﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮان رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺰد ﻗﻀﺎت ﮐﻪ اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ ﯾﺎ رﺷﻮه ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯿﺪاﻧﺪ رﻓﺘﻢ و ﺑĤﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﻣﻘﺘﺪر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﻪ را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار دادم و آﻧﻬﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻦ ﺣﯿـﺮت ﻣﯿﮑـﺮدن و
ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺪرس ﻣﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺷـﮏ ﺟﺎﺳـﻮس
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻋﻮن او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬـﺎ را
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد.
وﻟﯽ ﺑﺰودی اﺷﺮاف و اﺻﯿﻞ زادﮔﺎن ﻣﺼﺮ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺴﺘﻢ و او ﻣﺮا ﻣﺎﻣﻮر ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬـﺎ را ﺑـﺰﻧﻢ ﻟـﺬا
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﻀﺮوب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از در ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﺠﺮوح در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎی
ﻃﺒﺲ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﻣﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺧـﺎک را ﺑـﺎ آرد ﻣﺨﻠـﻮط ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ و در
ﺷﺮاب ﺳﺮﮐﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﻔﺮوﺷﯿﻢ و دﻫﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﺠﺮم ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼل ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری از آﺗﻮن از ﺗﻮ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻦ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻣـﺮا ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و زﯾﺮ درﺧﺘﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪم و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻋﺮﻋﺮ درازﮔﻮﺷﺎن و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ دادم ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﻮد و دﯾﺪم ﺑﺮ ﺗﺨﺖرواﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ دوازده ﻏﻼم ﺳﯿﺎه آﻧﺮا ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻄﺮ ﺑﺮ
ﺑﺪن ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا رواﯾﺢ ﻣﮑﺮوه را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﮑﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ از ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ روی ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺸـﺴﺖ ﭼـﻮن ﭼـﺸﻢ
ﻣﺰﺑﻮر او را اذﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و از دﯾﺪار ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺎﺗﻤـﺎم
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮ ﮐﺎدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﮏ آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن در ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﻦ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻏﻨـﺎﺋﻢ ﺛـﺮوت
ﮔﺰاف ﺑﺪﺳﺖ آوردم و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدهام در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﮐﺎخ ﺧﺮﯾﺪهام و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﻼم در ﮐﺎخ ﻣﻦ ﻣـﺸﻐﻮل
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺰﯾﯿﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ در ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﻮد زﯾﺮا ﺑﻘﺪری ﺛﺮوت دارم ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ.
آﻧﮕﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻨﯿﺪهام و ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﺮاء و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻀﺪ اﻏﻨﯿﺎ ﻣﯿﺸﻮراﻧﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﻬﻤﺖ ﻣﯿﺰﻧﯽ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮ اﻧﺪرز ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ
زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ روش اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﮔﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑـﺮای
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺴﺘﯽ و اﻏﻨﯿﺎ و اﺷﺮاف و ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ .و اﮐﻨﻮن ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﺎز ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم.
ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ اﻓﮑﺎری در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺎده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮور اوﻗﺎت و اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺷﻮی و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻌﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻨﻮن ﺗﻮ ﺷﺪت ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﺪی ﮐﻪ آﺗﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﺤﻄﯽ و ﻣﺮض و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﺮد .ﻣـﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﯽ دﭼـﺎر اﯾـﻦ
ﺧﯿﺎﻻت ﻣﯿﺸﻮی ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺪاوا ﮐﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر در ﺗﻮ ﺑـﯿﺶ از ﯾﮑـﺼﺪ ﻫـﺰار از اﯾـﻦ
ﺣﺮﻓﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ را ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ و ﻟﺬت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎﺋﯽ .اﮔﺮ ﺑﺸﮑﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ
ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﺸﮑﺎر اﺳﺐ آﺑﯽ ﺑﺮو وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﯽ و اﮔﺮ ﺑﮕﺮﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯽ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﭙﯿـﺖ آﻣـﻮن
ﮔﺮﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻦ و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺮد از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ در ﻃﺒﺲ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ دارد وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗـﻮ از ﺑـﻮی ﮔﺮﺑـﻪ ﻣﺘﻨﻔـﺮ
ﻫﺴﺘﯽ.
اﻣﺎ ﻏﯿﺮ از ﺷﮑﺎر و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ اوﻗﺎت ﺧﻮد را
ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری اﺷﯿﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪوره اﻫﺮام ﺑﺸﻮی ﯾﺎ ادوات ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن را ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش آورده ﻣﯿﺸﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤـﺎﺋﯽ و
ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ و ﺧﻮش ﺑﮕﺬراﻧﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﻣﺎه و ﯾﮏ ﻣﺎه
از ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﯾﮏ روز ﻣﯿﮕﺬرد.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎ و اﺟﺤﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻢ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻘﺺ دارد و وﻗﺘﯽ ﻧﺎن را از ﺗﻨﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤوری ﻣﯽﺑﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی آن ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻮه را ﻧﺼﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺎن ﺑﺒﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ درون آن ﮐﺮم اﺳﺖ و ﺷﺮاب ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﺷﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮدرد و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﮐﺎﻣـﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺖ ﺧﻮب ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در دوره اﺧﻨـﺎﺗﻮن ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ آن
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺖ ﺧﻮب داﺷﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻋﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارم ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣـﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ از زﻧـﺪﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﻣﺮوز ﻗﻀﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ رﮐﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت دارم وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔـﺎن اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدی و ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪی اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻘﺪر ﯾﮏ ﻏﻼم دارای اﺣﺘﺮام و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷـﯽ زﯾـﺮا
ﺧﻮد ﺗﻮ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدی .ارﺑﺎب ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل اوﺿﺎع دﻧﯿﺎ ﺑﻮدی ﺣﻖ داﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷـﯽ
وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎوردهای ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻋﺪاﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ و اﯾﻦ اﻓﮑـﺎر
را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻧﺸﻮی ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻄﺒﺎﺑـﺖ ﻣـﺸﻐﻮل ﮐﻨـﯽ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮی و آن ﻟﺬت ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﯿـﺎﻻت
در ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺣﺮف ﺗﻮ در ﻣﻦ اﺛﺮ ﮐﺮد و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﻮ
ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ اﺳﻢ آﺗﻮن را ﺑﺰﺑﺎن آوردی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ادای ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از آﺗﻮن ﻃﺮﻓـﺪاری
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدی.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﺧﺪای آﺗﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﻓﻖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺪا ﯾـﺎد ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ ﻫﻨـﻮز
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﻠﻮب ﻫﻨﺮی دوره آﺗﻮن ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺎﻻﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﺪوره آﺗـﻮن را ﻧﻘـﻞ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ روی ﺧﺎک ﯾﺎ دﯾﻮار ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺣﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻠﯿﺐ آﺗﻮن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ آﺗﻮن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارد او ﻫﻨﻮز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪرز ﺗﻮ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ را از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﯿـﺪن ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﭼﯿـﺰی
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎء ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﺗﻮن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮔﺮد ﺧﻮاﻫﻢ
آورد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ و در ﺗﺨـﺖروان ﻧـﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آورده ﺑﻮد وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد زر ﺑﻤﻦ داد و ﮔﻔﺖ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕـﺬار
ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﻘﺼﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﺛﺮوت دارم ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر زر ﺑﺨﻮاﻫﯽ در دﺳﺘﺮس ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺘﻮ زر ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ دارم ﺗﻮ آﻧﭽﻪ داری ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺒﺨﺸﯽ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻃﺒﺎﺑﺖ را ﺑﺎﻻی درب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدم و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻘﺪر ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ
ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻤﻦ ﻣﯿﺪاد و ﻣﻦ از ﻓﻘﺮا درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ اﻟﻌﻼج ﻧﻤﯿﮑﺮدم و آﻧﻬﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدم وﻟﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ آﺗﻮن اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻗـﺼﺪ دارم ﮐـﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای آﺗﻮن ﺑﮑﻨﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﺒﺲ ﺑﺪ ﻧـﺎم ﺑـﻮدم ﺷـﺎﯾﻌﺎت ﺧﻄﺮﻧـﺎک
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺰودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﺗﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪا ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎو اﻋﺘﻘﺎد ﻧـﺪارد و ﻓﻘـﻂ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر ﻇﻠـﻢ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺪارﻧﺪ ﻇﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ آﺗﻮن ﻣﯿﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺻﻠﯿﺐ ﯾﺎ ﺧﻮد آﺗﻮن از آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ آﺗﻮن اﻧﺘﻘﺎم آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺻﻠﯿﺐ او.
ﺑﻌﺪ از ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ آﻣﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ وی از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮده زﯾـﺮا ﺑﻘـﺪری از ﻣـﺴﻤﻮم ﺷـﺪن
ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻃﺒﺦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺪم آن ﻧﺎن را ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﮐﺸﺘﺰار ﻣﯽروﺋﯿﺪ
و ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯿﺒﺴﺖ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ آﻣﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎدش را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺖ دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐـﺸﯿﺪ و آن ﺷـﻬﺮ را ﺑـﺮای ﻫـﺎﺗﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ و از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑĤرزوی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮد) .اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از داﺋﺮه
اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ )ﻫﺮم ﻫﺐ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاﺑﻖ او را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻘﻠﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ
از ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و در آن ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻫـﻮرمﻫـﺐ ﺳـﺮ ﺳﻠـﺴﻠﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻢ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﻣﺴﺲ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ از ﺑﻄﻦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن اﺳﻢ راﻣﺴﺲ را داﺷﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ
ﯾﺎزده ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺳﻢ راﻣﺴﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ و اﻫﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوره ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺑﻌـﻀﯽ از آن ﺳﻠـﺴﻠﻪﻫـﺎ )ﻣﺜـﻞ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮد( ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده و ﻣﺘﺮﺟﻢ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺳﺎل  1350ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد دﯾﺪه اﺳﺖ و ای ﮐﺎش در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺘﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ را ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﻮرمﻫﺐ آﻣﯽ را ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ اﻋﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﻣـﯽ ﯾـﮏ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮﯾﺎن آرزوﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﻮن وی ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺬاب ﺑﻮده ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣـﺮدم
ﺑﺮای ﻣﺮگ او ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻻﺷﻪ آﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در وادی اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ دﻓﻦ ﺷﻮد.
ﻫﻮرمﻫﺐ درب ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻬﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ دوران ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدم ﺑﻠﮑﻪ ﭼـﻮن ﯾـﮏ
ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪم اﺟﺒﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺪاء ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻧﺴﺘﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪهاﯾﻢ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﯿـﺮﺣﻢ و ﺧﻮﻧﺨـﻮار
ﻫﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﮐﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد رﺳﯿﺪهام و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﺮ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه ﻫﺎﺗﯽ را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎدش ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺴﺮم راﻣﺴﺲ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ آﻧﺠﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐـﺎر ﻣـﻦ در
ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺴﺮم را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﺮوز ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﺒﻞ ﯾﮑﻤﺮد ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺻﻄﺒﻞ را ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻇﻠﻢ را از ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﺑﺮد و ﺑﺠﺎی آن ﻋﺪل را ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﻫﺮﮐﺲ در ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﺧﻮر ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد از ﮐﺎرش ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺼﺮ
دارای وﺿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوره ﻓﺮاواﻧﯽ و رﻓﺎه ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮتاﻧـﺦآﻣـﻮن و آﻣـﯽ
ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ دﯾﺪه و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮرده ﻣﻦ ﻧﺎم اﯾﻦ دو ﻓﺮﻋﻮن را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐـﻪ ﮔـﻮﺋﯽ اﯾـﻦ دو ﻧﻔـﺮ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎم اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻫﻢ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﺬا ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را از روزی ﺣـﺴﺎب
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺧﻮد وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪم و ﺑﺘﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ از روز ﻣـﺮگ آﻣـﻦﻫﻮﺗـﭗ ﺳـﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ ﺳﻮم در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﺑﺘﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رﻓﺖ.
آﻧﮕﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺳﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺮور ﺳﻨﻮات در ﺻﻮرت او ﭼﯿﻦﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮﺟﻮد آورده
و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز وﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﻏﯿﺮ از دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ در دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎ ﻓﻘﺮا ﻏﺬای ﺳﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و در ﮐﻠﺒﻪ ﮔﻠـﯽ
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ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﻼﻣﺎن روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﺸﺎن ﺑĤن ﻧﻤﯿﺮﺳـﺪ ﻟـﯿﮑﻦ
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ دروران ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻢ و ﻣﺰارع ﻣﺼﺮ آﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣـﺼﺮ ﺑﻬﻤـﻪ
ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺮا ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺖ و ﻃـﻮری اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر را آﺑﺎد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ و ﯾﮏ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ را ﺗﺒﺎه ﮐﻨـﺪ و ﭘـﺴﺮ ﻣـﻦ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻗﻮی دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آورد.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ در ﻣﻦ اﺛﺮی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﮑﺮد و ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ روح ﻣﻦ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮ را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺟﻮاﺑﯽ
ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺪادم.
او ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی وی ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪهام ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻓﺮق ﻧﮑﺮدهای و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣـﻦ از
ﻗﺪﯾﻢ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﯿﺮت ﻣﯿﮑﺮدم و ﺗﻮ وﺳﯿﻠﻪ رﻧﺠﺶ ﻣﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدی اﯾﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﺮا ﻣﯿﺮﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻦ ﭼﻘﺪر اﺑﻠﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ از دﯾﺪن ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ از
دﯾﺪارش ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﻮم و ﻫﻨﻮز زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدم را ﻧﺪﯾﺪهام وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮﯾﺶ و اﯾﻦ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﻧـﺪوه ﻣـﺮا ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﮐﺮدی.
ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑĤزادی ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺴﯽ ﺣـﺮف ﻣﯿـﺰدم
ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه از دﻫﺎﻧﻢ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻣﺤﺮم ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و از
ﺣﺮف زدن ﺑﯿﻢ ﻧﺪارم .ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از دوﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ و ﺗﻮ اﯾﻦ دوﺳـﺘﯽ ﺳـﺎده و ﺑـﺪون ﻫﺰﯾﻨـﻪ را از ﻣـﻦ
ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از دﯾﺪار ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﻣﻦ دو دﺳﺖ را روی زاﻧﻮﻫﺎ ﻧﻬﺎدم و ﻣﻘﺎﺑﻞ وی رﮐﻮع ﮐﺮدم و ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه دوﺳﺘﺎن دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻫـﺴﺘﻢ و
ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم .ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘـﻮ
ﺑﺮای زر و ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﻣﺎدی ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﯽ
ﻃﻤﻊ ﻣﺎدی ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺼﺮ را ﺑـﺮ
ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن دارای ﻗﺪرت
ﻫﺴﺘﯽ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن را ﺑﺮﮔﺮدان و ﺗﻮ اﮔﺮ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘـﻮﻓﯽ را
از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺠﯿﻊ ﻣﺎ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪای آﺗﻮن را ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺘﺴﺎوی ﺷـﻮﻧﺪ و
ﺟﻨﮓ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺗﻮ اﮔﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ زﯾﺮا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺪای آﺗﻮن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﻓﺎﯾـﺪه
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﺗﻮن ﻣﯿﺰد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮد و آب را ﺑﻪ ﺗﻼﻃـﻢ در ﻣﯿـĤورد
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﺧﻨﺎﺗﻮن ﮐﻪ از آﺗﻮن ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از زﻧﺪﮔﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺣﺎل راﺿﯽ
ﻧﺒﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ و ﺣﺴﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﻣﯿﺨﻮرد ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه او ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺧﻨﺎﺗﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻃﻮری ﻣﺼﺮ را ﻓﻘﯿﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در
ﻫﯿﭻ دوره ﻧﻈﯿﺮش دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دوره ﺧﺪاﺋﯽ آﺗﻮن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﻢ ﻃﻮری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺷـﻮد و ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻏﻨﯿﺎء را ﻃﻮری ﻣﯿﻔﺸﺎرم ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻓﺸﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﮐـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻓﺮﺑـﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ
ﺧﻮدداری ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
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در ﻋﻮض ﻃﻮری زراﻋﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻓﻘﺮا راﺋﺞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﭙﺎی اﻏﻨﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻮن ﺑﺮﮔﺮدد و در ﮐﺸﻮر ﻓﺘﻨﻪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر آﺗﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯽ و ﯾﮑﻤﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺸﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮑﻤﺮد ﻗﻮی ﭘﯽ ﺑﺒﺮد
و ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﮑﻤﺮﻓﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑـﺮده و ﭘـﺲ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ از ﺣﺮﻓﻬﺎی آﺧﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﺮور ﭘﯿﺮوزی و ﻗﺪرت او را ﻃﻮری ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﺮده ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﯾﮕﺎﻧـﻪ
دوﺳﺖ دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎو دﺷﻨﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﮐﺪورت از وی ﺟﺪا ﺷﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰد ﻓﺮزﻧﺪان و زن ﺧﻮد رﻓﺖ و اﻃﻔﺎﻟﺶ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﮔﻔﺖ :ای
زوﺟﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدم ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﻣﺎه ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺮا روﺷﻦ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎری
ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮی زﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻟﯿﺎﻗﺖ را دارم و ﺗـﻮ ﮐﻨـﺎر ﻣـﻦ روی
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻗﺪر اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺪان زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺑـﺴﯿﺎر رﯾﺨـﺘﻢ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺎد را وﯾﺮان ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ.
ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و دﺳﺖ روی ﺑﺎزوی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻟﯿﺎﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش از ﻣﺮا ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهای
و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻏﯿﺎب ﺗﻮ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﮐﺴﻞ ﺑﻮدم ﺳﻨﮕﻬﺎی اﯾـﻦ ﮐﻮﺷـﮏ را ﺧـﻮد
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدم و اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ و ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺣـﺮف ﺧﯿﻠـﯽ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ او را از ﺑﺎغ ﻋﺒﻮر داد.
وﻗﺘﯽ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺎخ زرﯾﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن او را ﺑﻄﺮف ﮐﻮﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺒﺮد ﻃﻮری ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬـﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻏﻼﻣﺎن و ﺧﺪﻣﻪ اﺻﻄﺒﻞ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﻮﺷﮏ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﻮﺟـﻮد
آﻣﺪه ﺧﻮن ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﮏ ﻣﺰﺑﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ آن زن ﮔﻔﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻗﺪری ﺧـﻮدداری
ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐـﻪ آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺰور ﻣـﺮا در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ؟ و آﯾﺎ ﺑﯿﺎد ﻣﯿĤوری ﮐﻪ اﺧﻄﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ و ﻣﻦ ﺑﻮﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻤﻦ داده ﺷـﺪ و
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻨﮕﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﯾﮑﯽ از رواﺑﻂ ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﮑﻤﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﯿﺎد ﻣﻦ ﻣﯿĤورد و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت را ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﺑﺎ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑـﻮی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ او ﺑﺪاﻧﺪ زوﺟﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ و ﺳﺮدار ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿـﺮد و ﺣﺘـﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮدم.
ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ ﺑﻤﻦ داده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ را ﯾﮏ ذﻏﺎل ﻓﺮوش ﺑﻤـﻦ داد و
اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ ﺧﺮﻣﺎﺋﯽ را ﯾﮏ ﺳﺒﺰی ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻤﻦ اﻫﺪاء ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ ﻫـﺮ روز
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺘـﻮ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﯿـﺪﻫﻢ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ از داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ در آﻏﻮش ﯾﮑﯽ از ﻋﺸﺎق ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮد ﺟـﺎ ﻣﯿﮕـﺮﻓﺘﻢ
ﻧﺸﺎط و ﻟﺬﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدم و ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮی از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
از ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺼﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻏﺬﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﻧﻈـﺮ
ﺑﺎﯾﻦ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺴﺎب ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻏﯿﺎب ﺗﻮ در ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ
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ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﻧﯿﺰ از روی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣـﻦ ﻃـﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ آﻧﻘﺪر ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺷـﺎﯾﺪ
ﻫﻨﻮز داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن اﻧﺪاﺧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﻬﺎی او
ﮐﯿﻨﻪای ﻣﺨﻮفﺗﺮ از ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد.
آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آن زن راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﮐﺎرد آﻫﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﮐﺘـﺎﻣﻮن را
ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺎﻣﻪ را ﭼﺎک زد و ﺳﯿﻨﻪاش را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺰن ...ﺑﺰن ...و ﮐﺎرد ﺧﻮد را در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮو ﮐﻦ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ آرزوی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﺪﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮی زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻢ اﻟﻬﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺦﻣـﺖ و ﮐـﺴﯿﮑﻪ ﯾـﮏ دﺧﺘـﺮ
ﻓﺮﻋﻮن و ﯾﮏ ﺧﺪا را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف آرام ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ راﺳـﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ و ﺳـﻠﻄﻨﺖ او واﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻮﺟـﻮد وی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪو اﮔﺮ آن زن را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﻃﻮری از ﺷﻮﻫﺮش ﮐﻪ ﺑﺰور او را زن ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﮐـﻪ در
ﺟﻬﺎن ﯾﮏ زن از ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺒﺎری آن ﻃﻮر اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻮرمﻫﺐ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ آن ﻋﻤﺎرت را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺳـﻨﮕﻬﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻋﻤﺎرت را وﯾﺮان ﻣﯿﮑﺮد و ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿـﺪاد
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ آن ﮐﻮﺷﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ زد و اﯾﻨﻄﻮر آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪاش آن ﮐﻮﺷﮏ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﻤـﺴﺨﺮ
ﻣﺮدم را ﮐﻪ در ﻗﻔﺎی او ﺑﻮی ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﺠﺎن ﺧﺮﯾﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﮑﻠﯽ روش ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد و ﮐـﺲ
ﻧﺪﯾﺪ و ﻧﺸﻨﯿﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺎج ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم در ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗـﻊ ﮐـﻪ ﮐﺎﻫﻨـﺎن
روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﺪن او ﻣﯿﻤﺎﻟﻨﺪ و ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ وی در ﺑﺎﻃﻦ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻫﻤـﻪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آن
ﻣﻌﺒﺪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ در ﺑﺎﻃﻦ او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﻈﺎﻣﯽ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وﻟـﯽ در ﻋـﻮض ﺳـﻨﮕﻬﺎی ﮐﻮﺷـﮏ
ﺑﺎﮐﺘﺎﻣﻮن را در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻤﻪ ﺳﻮءﻇﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳـﺮ او را ﻣـﺴﺨﺮه
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﮕﺎه ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ وی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ
اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﺒﻞ ﮐﺜﯿﻒ را ﻣﺒﺪل ﺑﯿﮏ ﺟﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻇﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻋﺪل را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺼﺎف را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ وﺳـﻂ اﻧﮕـﺸﺖﻫـﺎی او ﺳـﺮﮔﯿﻦ
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮد و از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻻﯾﻖ ﻧﺸﺎن داد و ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از
ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ زﺑﺎن ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ او ﮔﺸﻮد و وﯾﺮا ﺟﺰو ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ داﻧﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از او ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﻔﮑﺮ آن ﻧﯿﻔﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺗﺠﻤـﻞ ﭘﺮﺳـﺘﯽ را ﺑـﯿﻦ درﺑﺎرﯾﻬـﺎ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی دوﻟﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
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ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎد درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﺧﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﮐﺎخ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻓﺮاوان ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﺮ روز ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
او داﻧﺴﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻦ درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﺤﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود .زﯾﺮا اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آﻧﻬﺎ ﺣﺪودی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ دﯾﮕـﺮ دزدی ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و رﺷـﻮه
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻣﺼﺮ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﻀﺎت را از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻪ از ﺣﻘـﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از
ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت و ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﻮرمﻫﺐ رﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯿﮑـﺮد و
آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ وﺻﻮل ﮐﻨﺪ از ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ اﯾﻦ رﺳﻢ را ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻫﻢ از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮدم را در ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
درﺑﺎره ﻗﻀﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ و ﻗﻀﺎت ﺣﻖ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد زر و ﺳﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﻤﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺖ از ﺗﺠﻤﻞ ﺑـﺮ ﻧـﺪارد ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ ﺗﺠﻤـﻞ
ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .و ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﺼﺮ ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﺮد و در ﻋﻘﺐ او ﮔﻮشﻫﺎ و
ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاران ﻃﻤﺎع ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﻀﺎت ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨـﯽ اﯾـﻦ اﺷـﺨﺎص را
ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ در وﻻﯾﺎت ﮔﺮدش ﻣﯽﻧﻤـﻮد ﺑﻤـﺮدم آزادی داد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻗﻀﺎت و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ دارد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﻮد او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ زارع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و ﺑﺎو ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮد از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﻤﯿﺮﻓـﺖ
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﺎﯾﺖ زارع ﻣﺰﺑﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد.
اﺛﺮ روش ﻫﻮرمﻫﺐ در ﯾﮏ روز و دو روز آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪ وﻟﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ روش در ﻣﺼﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻀﺮر ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺨﺼﻮص زارﻋﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﻀﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه اﺣﮑـﺎم ﻧـﺎﺣﻖ
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﻀﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﻤﻊ ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﻃﺮف از ﺛﺮوت درﺑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ و اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎء و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣـﻮرد
ﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ و دﺳﺘﺮﻧﺠﺸﺎن ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﻋﺎﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و دارای ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮ داﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ از ده ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﭘﻨﺞ ﮐـﺸﺘﯽ ﻏـﺮق
ﻣﯿﺸﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮدی ﻓﺮاوان ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﺑﻘﺪری ﻫﻮرمﻫﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻇﻠﻢ و آﺑﺎدی ﻣﺼﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺖﻧﺖﺳﻮت او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧـﺪا ﭘﺮﺳـﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺑـﺮای وی ﮔـﺎو
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪای ﻫﺖﻧﺖﺳﻮت و ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﮑﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻏﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﺮاف ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻓﺰود و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣـﺰاﺣﻢ وی ﮔـﺮدد زﯾـﺮا وی ﮐـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ را وارث ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺰاﺣﻢ وی ﻧﻤﯿﮕﺮدﯾـﺪ و
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت او را اذﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮا زﯾﺎد ﺑﮑﺎخ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ اﺷﺮاف دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﻮن دارای ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت
ﻣﺰاﺣﻤﺖ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﺎخ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺎﺧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺮت دﯾﺪم آراﺳﺘﻪ در اﻃﺎقﻫﺎی ﮐﺎخ درون ﻟﻮﻟﻪ آب ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و در ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﮐـﺎخ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎزل ﮐﺮت ﻫﻤﻮاره آب ﺟﺎری ﻋﺒﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد .و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮑﺎخ او ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ وی در ﻇﺮوف ﻃـﻼ ﻏـﺬا
ﻣﯿﺨﻮرد و ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻃﻌﺎم رﻗﺎﺻﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺎدات دروه ﻏﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻃﻌﺎم ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﮔﻠﻮ ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﺮد و ﮔﺎﻫﯽ اﻧﮕﺸﺖ
را وارد ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺪاد اﺷﺮاف در ﺿﯿﺎﻓﺖ وی ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .زﯾـﺮا ﮐﺎﭘﺘـﺎ
ﺑﺎﺷﺮاف ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﻫﺪاء و در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺪاد و اﺷﺮاف ﺑﺨﺎﻧﻪاش ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ وی ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻏﻼم در ﻣﯿĤورد
و ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻏﻼم ﻣﺤﯿﻞ و دزد را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد از اﻣﻮال ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﺪزدد اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﺮد و ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻮاﺑﻖ
زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﯿﺎد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿĤورد .زﯾﺮا ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﻘﺪری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺻﻒ ﺳﻮاﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﺑـﯿﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻤﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺛﺮوت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺣﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد و روز ﺑﺮوز ﺛﺮوت وی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺒﺎﺑـﺪ
وﻟﻮ ﺧﻮد او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﺶ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﮐﻪ ﻣﻦ دارم از ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز در ﻃـﺒﺲ ﮐـﺴﯽ
ﻏﻨﯽﺗﺮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭼﯿﺰی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ.
وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .زﯾـﺮا ﺗـﻮ
ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﺪار ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﯽ و اﮔﺮ داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﻨﻤـﻮدی و در راه ﺧـﺪای آﺗـﻮن ﻧﻤـﯽﺑﺨـﺸﯿﺪی اﻣـﺮوز
ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮدی ﻟﯿﮑﻦ از ﻓﻘﺪان ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻫـﺮ
ﻗﺪر زر و ﺳﯿﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزان ﭼﻨﺪ ﻣﺠـﺴﻤﻪ از او
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮدی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﺮد و ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ وی ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﻟﻮح روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ دﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮑﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﻣﻘﺼﻮد ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روی ﻟﻮح ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻫﺮ ﮐﺲ آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﻣﺮدی اﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺧﻮد ﮐﺎﭘﺘﺎ وﻗﺘﯽ آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫـﺎ را
ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ و ﭼﻮن ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺨﺪای آﻣﻮن داده ﺑﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺧـﺪای
آﻣﻮن ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﺘﺎ در ﺷﻬﺮ اﻣﻮات ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان روی دﯾﻮارﻫﺎی آراﻣﮕﺎه او ﺗﺼﺎوﯾﺮی از وی
ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺟﻮان و دو ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ و وﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑﮑﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺑـﺮای ﺧـﺪاﯾﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﻣﯿﮑﺮد.
زﯾﺮا ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮐﻪ در دوره زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺪاﯾﺎن را ﻫـﻢ ﺑﻔﺮﯾﺒـﺪ و در
دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺷﮑﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎب اﻣﻮات ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ از آن ﻧﺪﯾـﺪم) .ﮐﺘـﺎب اﻣـﻮات
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ از
ﺣﻔﺎریﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮزهﻫﺎی ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺼﺮ روی دوازده ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻃﻮﻣﺎر از ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﺮازوی اوزﯾﺮﯾﺲ را در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻔﻊ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺗﮑﺎن داد و ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺑﻮزﯾﻨـﻪ را
ﻓﺮﯾﻔﺖ.
۱۳۲

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

۱۳۳

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد
وﻗﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﺮا رﺳﯿﺪ آﺑﻬﺎی ﻧﯿﻞ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮواز در آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﮑﺮوز ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ وارد ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺰد ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻮرمﻫﺐ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم و آن روز وﻗﺘﯽ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و در ﺻـﻮرت او ﭼـﯿﻦﻫـﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و در ﮔﺮدن ﻋﻀﻼت ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺪری ﭘﺸﺖ آن ﻣﺮد زﯾﺮ ﮔﺮدن ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮرمﻫﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺘﻮ اﺧﻄﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻧﺰن وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺮای اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﻗﺎﺋـﻞ
ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺮﺑﺎزی در ﻣﺼﺮ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺸﻮد ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ دارم ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﻣﺼﺮ ﻓﺮاوان ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳـﺮﺑﺎزان ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﻣـﺼﺮﯾﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺮزگ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ده ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ
ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی رﺟﺤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﺗﻤـﺎم ﻣﻌﺎﺑـﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻦﭘﺮور و ﺗﻨﺒﻞ و ﭘﺮﺧﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و او را ﻏﻼم ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎز ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ
ﻫﺮ زارع ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ و در آن ﺑﺬر ﻣﯿﮑﺎرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ آن زﻣﯿﻦ ﮔﺮدد وﻟﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣـﺼﺮ ﺗﻌﻠـﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎﺗﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺰور ﺑـﺎ زﻧـﺎن و
دﺧﺘﺮان ﻣﺮدم ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺼﺮ را ﻣﯿﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم وﻟﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﺗﻮ را از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ.
ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آﻣﯽ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﯽ ﻣﺮد اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﻠﺐ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ.
اﮔﺮ ﺗﻮ زﺑﺎن ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤـﺮ در اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑĤﺳﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯽ وﻟﯽ ﺗـﻮ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﯽ
آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻦ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯽ و ﻣﻦ ﻫـﻢ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﺑـﯿﺶ از اﯾـﻦ
ﻣﺬﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را از ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻼق را ﺑﺴﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد زد و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ...اﻣـﺮوز
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺮم زﻣﯿﻦ ﺷﺪهای ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺎغ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﺷﺪهای ﮐـﻪ
روی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﺷﺪهای ﮐﻪ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺗـﻮ
اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎغ ﻣﻦ روﺋﯿﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺠﺎی ﮔﻞ ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﺧﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤورد و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻀﺮ را از رﯾـﺸﻪ ﺑﯿـﺮون
ﻣﯿĤورم و دور ﻣﯿﺎﻧﺪازم.
اﯾﻨﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪهاﻧﺪ و در ﻓﻀﺎ ﺻﻔﯿﺮ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﻟﮏﻟﮏﻫﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و درﺧﺘﻬـﺎی
اﻗﺎﻗﯿﺎ ﮔﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﯿﭽﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا و ﻣﻘﺘـﻀﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌـﺖ
۱۳۴

ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻧﯿﺮوﺋـﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺴﺐ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭘﺮﺣﺮفﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﺠﻦآﻟﻮدهاﻧﺪ
و در ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺗﺮا از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ در ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻃﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﻋﻘﻞ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ
دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ.
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﺗﺮا از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻫﺮﮔـﺰ ﺗـﻮ
رﻧﮓ ﻃﺒﺲ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ .زﯾﺮا ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪای ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻠﻔﺰار ﯾﺎ ﻧﯿﺰار ﺧﺸﮏ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒـﻪ آﻧـﺮا آﺗـﺶ ﻣﯿﺰﻧـﺪ و
وﻗﺘﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻖ ﻋﻠﻔﺰار ﯾﺎ ﻧﯿﺰار ﺧﺸﮏ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .و ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐـﻪ ﺑﻌـﻀﯽ از اوﻗـﺎت ﺳـﺨﻦ از ﻧﯿـﺰه
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯿĤورﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺗﯽ ﺟﺎدوﮔﺮان را ﺑﻪ
ﺳﯿﺦ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ﺗﻮ دﭼﺎر ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ از اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮر
اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎدی ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﯽ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻮرمﻫﺐ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎدی ﻧﺒﻮدم و ﯾﺤﺘﻤﻞ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﺮد ﻋﺎدی ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯿĤﻣﺪم ﮐـﻪ ﺧـﻮن ﺧـﺪاﯾﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ و ﺧﻮن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ در ﻋﺮوﻗﻢ ﺟﺎری ﺑﻮد.
ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻫﻮرمﻫﺐ را ﺷﻨﯿﺪم ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﻫﻮرمﻫﺐ از اﯾﻦ ﺧﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻢ در آﻣﺪ و ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺎق ﭘﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪم وﻟﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ دوﺳـﺘﯽ ﻣـﺎﻧﻊ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻮ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺗﻮ ﻻﺷﻪات ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔـﺮدد
وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺗﻮ را ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺨﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷـﺪه )ﻣﻘـﺼﻮد درﯾـﺎی ﺳـﺮخ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻄﺮف ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨـﻮز در
ﺳﻮرﯾﻪ از آﺗﺸﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﮕﺮﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺗﻮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮ
از روی اﺧﮕﺮﻫﺎ دور ﺷﻮد و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺗـﻮ
وﻗﺘﯽ ﺑĤﻧﺠﺎ رﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺪارد و ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ
ﺑﺬاﺗﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ و ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮف ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮرش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑĤﻧﺠﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨـﯽ ﻏﯿـﺮ از ﺗﺨﺘـﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﺮخ و ﮐﻼﻏﻬﺎ و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و ﻣﻦ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣـﺼﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔـﺮ
ﺗﻮ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮی ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﻮ ﺑĤن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و دوری از ﻃﺒﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺪان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ از ﺣﯿﺚ وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﻤﯿﮕﺬارم و ﺑﺘﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و در آن
ﺧﺎﻧﻪ روی ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻏﺬای ﻓﺮاوان ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨـﯽ
ﺧﺎرج ﺷﻮی.
ﻣﻦ از ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﻄﺒﺲ ﻋﻼﻗـﻪ داﺷـﺘﻢ و
وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آب ﻧﯿﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑـﻮی ﻃـﺒﺲ را اﺳﺘـﺸﻤﺎم
۱۳٥

ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﺤﺰون ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺎن زﯾﺎد ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ و از ﻣـﻦ
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﻗﺎت و از آﻧﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارم ﻗﺪری در ﻃﺒﺲ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮی ﺷﮑﻮﻓﻪﻫـﺎی
درﺧﺖ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮچﻫﺎ و راﯾﺤﻪ ﺑﺨﻮر ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ را در ﺣﯿﺎط ﻣﻌﺎﺑﺪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ و در آﻏﺎز ﺷﺐ از ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ در
آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮕﺬرم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺷﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮداﻧﯿﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ از ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺷﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﻟﺬت دارد و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ ﺑﻘـﺪر ﻣـﻦ از ﮔـﺮدش در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ در ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و آﻏﺎز ﺷﺐ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺤﺰون ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯿĤوردم و از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻃـﺒﺲ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون ﺗﻀﺮع و اﻇﻬﺎر ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ وزن ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨـﺪ
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را از ﻫﻮرمﻫﺐ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﻗﺪرت ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﺑﯿـﺎورد و ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
ﻓﺮﻋﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﺎر و ﻫﻢ از اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻔـﺮت دارم و ﻟـﺬا ﺣﮑـﻢ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﺗﻮ را از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣـﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨـﺪ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﻮ ﻫـﻢ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮ
ﺑﺮﮔﺮدد زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ او ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺠﺎورت ﺗﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﻓﮑـﺎر
ﺗﻮ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﻓﮑﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن زودﺗﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ از ﻃﺒﻘـﺎت ﮐـﻢ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻏﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب را ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ داﺋﻢاﻟﺨﻤﺮ ﮐـﻪ ﻋﮑـﺲ
ﺧﺪاﯾﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺠﺮم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
اﯾﻨﮏ ﺑﯿﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از آن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﻫﻮرمﻫﺐ ﺷﻨﯿﺪم ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ
دﭼﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺑﺪی ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮرمﻫﺐ رﮐﻮع ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم .ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧـﺸﺎن ﺑﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺰرگ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﻣﺮا در ﯾﮏ ﺗﺨﺖروان ﮐﻪ ﭘﺮدهﻫﺎی آﻧﺮا آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در راه ﻣﺸﺮق ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﻣﺪت ﺑﯿـﺴﺖ روز
از ﺟﺎدهای ﮐﻪ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪری رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺳـﻔﺎﯾﻦ ﺑﻄـﺮف ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن
ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻨﺪر ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا از ﺑﻨﺪر دور ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪای
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﻗﺮﯾﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ زارﻋﯿﻦ از آن ﻗﺮﯾﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ و در وﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ دورهای دﯾﮕﺮ از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﺣﯿﺚ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﺒﻮدم و ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻏﺬﯾﻪ و اﺷﺮﺑﻪ و ﭘﻮﺷﺎک و وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺐ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادم.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﺮا اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دادم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب اﮔـﺮ
ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ زﯾﺮا ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ دﯾـﺪﮔﺎن ﻣـﻦ ﺣﺮﮐـﺖ ﻗﻠـﻢ را روی ﭘـﺎﭘﯿﺮوس
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.

۱۳٦

ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﺻﺪد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﯿĤﻣﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑـﺎﯾﻦ ﻃـﺮف ﺑـﺎر زﻧـﺪﮔﯽ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎت را از روزی ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﺷـﻨﺎﺧﺘﻢ ﺗـﺎ
اﻣﺮوز ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورم و ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم.
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از زﯾﺴﺘﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد.
در ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﺑﺮﺳﻢ و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪهام ﺣﯿﺮاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ آرزوﺋﯽ ﺑـﻮد
ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻢ و ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی رﺳﯿﺪن آرزوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ روز ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯽدوزم .ﮔﺎﻫﯽ ﻋﮑﺲ ﮐﻮهﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺳﺮخ رﻧﮓ اﺳﺖ در درﯾﺎ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و آﻧﺮا ﺳﺮخ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﮔـﺎﻫﯽ
ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯿﺰد و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﻣﯿﮕﺮدد و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ درﯾﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
در روزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ رﻧﮓ درﯾﺎ از ﺳﻨﮕﻬﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪه درﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام زﯾـﺮا درﯾـﺎ
ﺑﻘﺪری ﺑﺰرگ و وﺣﺸﺖآور ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ.
آن ﻗﺪر ﻣﻦ روی زﻣﯿﻦ ﺻﺤﺮا ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻋﻘﺮبﻫﺎ و ﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﻧﻤـﯽﺗﺮﺳـﻨﺪ وﻟـﯽ ﻣﯿـﻞ
ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارم زﯾﺮا آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ دوﺳﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺶ ﺧﻮد را در ﺑﺪن ﻣﺎ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا از ﻃﺒﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺒﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ درﯾـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ
ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻣﻮﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺎروان آﻣﺪ و ﺑﻤﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ دﺳﺘﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﻧﻬﺎد و رﮐﻮع ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻻﻏﺮ ﺷـﺪه و ﺷـﮑﻤﻢ ﻓـﺮو رﻓﺘـﻪ
ﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﻤﺪت ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ اﻏﺬﯾﻪ ﻟﺬﯾﺬ ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻻﻏﺮ ﺷﺪهای.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﺑﻬﯽ و ﻻﻏﺮی ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ آﯾﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش و ﺟﻠﻮی زﺑﺎن ﺧـﻮد را ﻧﮕﺎﻫـﺪار ﻣـﻦ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺣﺮف در آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳـﺮ را ﺑـﺪﯾﻮار ﺑﮑﻮﺑـﺪ
ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد وﻟﯽ ﺑﺎز ﺳﺮ را ﺑﺪﯾﻮار ﻣﯿﮑﻮﺑﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪای از ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﻮی زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺿﻈﺮاﺑﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻀﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدی ﮐﻪ از ﻃﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪی و ﺑﺎﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮود و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮرمﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﻮرمﻫﺐ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻊ
از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻣﻮﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗـﻮ را
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻠﻮت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوران ﭘﯿﺮی ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬراﻧﯽ.
ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻃﺒﺲ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام زﯾﺮا داﺋﻢ اﺛﺎی آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را از ﻣـﻦ ﺑﻌﺎرﯾـﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧـﺪ وﻟـﯽ ﭘـﺲ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯿﮑﻨﻢ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﻢ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ دزد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺼﻮر
ﮐﺮدی ﮐﻪ دﯾﮓ و ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻣﻦ در ﻃﺒﺲ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ روزی دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺎرو ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ را در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در آن ﺟﺎ ﺳﺒﺰی ﺑﮑﺎرﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺳﺒﺰی اراﺿﯽ
ﻧﺎﻣﺤﺪود دارﯾﻢ و ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺳﺒﺰی و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺮﻓﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺗﻨﺒـﻞ و
۱۳۷

ﺑﯿﮑﺎر را ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺳﺒﺰی ﺑﮑﺎرﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ در ﺻﺤﺮا ﺷﮑﺎر و در درﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی آب ﺷﻮر درﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﺴﺎزم و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ در ﻫﻤـﯿﻦ ﺟـﺎ آرام
ﺑﮕﯿﺮم زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺒﺲ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳـﺖ و ﻣﯿـﻞ
ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻢ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دﻓﻦ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ ﻋﻬﺪهدار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ در آﺧـﺮﯾﻦ
ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮ ﺧﻮد آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯿﮑﺮد و ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷـﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺣﯿﺚ وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺼﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻮﺗﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ
ﻣﻦ دﭼﺎر ﺧﯿﺎﻻت ﺷﻮم ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و آن را ﺑﯿﻔﺎﯾـﺪهﺗـﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻃﺒﺦ ﻣﯽﮐﺮد و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺮﺑﺎزان را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺷـﺨﻢ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و ﺑـﺬر ﺑﮑﺎرﻧـﺪ و
آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺼﺤﺮا ﺑﺮوﻧﺪ و ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از درﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺧﻮرده و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺸﻢ در آﻣﺪﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺟـﺮات
ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺰﺗﺮ از ﺷﺎخ ﮔﺎو ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﯿĤزرد و ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺰاﮐﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﯽ ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ.
وﻟﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻫـﺴﺖ ﺑـﻪ
ﺷﻮق آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺎر ﺻﺤﺮا و ﺻﯿﺪ درﯾﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺗﺎزه اﻏﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاوان ﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﮐﺮد و ﻣﻮﺗﯽ ﻃﺮز ﻃﺒﺦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ را
ﺑĤﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﺎروان ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺒﺲ ﺑﮑﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿĤﻣﺪ ﮐﺎﭘﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻻغ اﺷﯿﺎء و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و زر و
ﺳﯿﻢ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻤﺎم وﻗﺎﯾﻊ ﻃﺒﺲ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ ﻣـﻦ از وﻗـﺎﯾﻊ ﻃـﺒﺲ
ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﺒﻮدم و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد.
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻮری ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ در آن ﺟﺎ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از وﺿﻊ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣـﺮگ ﻣـﻦ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻧﺪوﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑĤﻧﻬﺎ داده ﺑﻮدم ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ و از راه ﭘﺮورش دام دارای ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام ﭼﻮن ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻂ را درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣـﻮﺗﯽ ﺑﻤـﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ روی زاﻧﻮی ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم.
روح ﻣﻦ از آن ﭼﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺑﺪی دارد.
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا ﺧﻮد را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﭘﯿﺮوس و ﻗﻠﻢ وﺟﻮد دارد ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دوره ﮐـﻮدﮐﯽ ﺧـﻮد را
ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورم و در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﺮﺗﺒﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﯿﻨﺎ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬرم و وﺟﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺮﯾﺖ را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻃـﺮاف ﻣـﻦ
ﻣﯿﮕﺮدد ﺣﺲ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ و ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﮕﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﻦ ﭼﯿﺰی روی دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
وﻟﯽ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺰده ﺟﺰوه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺤﮑﻢ از اﻟﯿﺎف ﻧﺨﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻦ ﻫﺮ ﺟﺰوه را در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ ﺧـﻮاﻫﻢ
ﻧﻬﺎد و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺟﺰوه را در ﯾﮏ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻧﻘﺮه ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و آن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ از ﭼﻮب ﻣﺤﮑﻢ درﺧﺖ
ﺳﺪر ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آورده ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﮕﺬارم و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ را در ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻣﻮﺗﯽ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ
۱۳۸

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺻﻨﺪوق را در ﻗﺒﺮم ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ و وی ﻣﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺻﻨﺪوق را در ﻗﺒـﺮ ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﻧﻬﺎد.
ﻣﻦ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻢ در ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدم و در ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ
زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﺧﻨﺪهﻫﺎ و ﮔﺮﯾﻪﻫﺎ و در ﺧﻮﺷﯿﻬﺎ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﻬﺎ و در ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯿﻬﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻬﺎ و در ﻧﯿﮏ ﻓﻄﺮﺗﯽﻫﺎ و
زﺷﺖﺧﻮﺋﯿﻬﺎ و در ﺿﻌﻒ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﯾﻨﺪه زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
آن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا وی ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﯿﺨﻨﺪد و
ﻣﯿﮕﺮﯾﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺴﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺮص دارد و ﻓﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زن را ﻣﯿﺨﻮرد و از ﺑﻮی ﺧﻮش ﻟـﺬت ﻣﯿﺒـﺮد و
ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ او را ﺑﻮﺟﺪ در ﻣﯿĤورد و روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻧﺪوه ﻓﺮو ﻣﯿﺮود و از دوﺳـﺘﺎن ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ و ﺧـﻮد
ﺑﺪوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﻃﺎس ﺗﻠﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در آﺧﺮ ﻋﻤـﺮ
در ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﻤﯿﺮد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود زﯾﺮا ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد ﻣﻦ در اﻧـﺴﺎﻧﻬﺎی آﯾﻨـﺪه زﻧـﺪه
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﻋﻮن

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

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤـﻮدﯾﻢ ﺗـﺎ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ اﺻـﻠﯽ ﮐﺘـﺎب
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه و ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎرزش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘـﺎب را از
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ )ﻣﯿﮑﺎواﻟﺘﺎری( ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮی
ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻦﻣﻮت و زوﺟﻪ او ﮐﯿﭙﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻣﺪح ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ را ﻣﻮرد ﻣﺪح ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺎذی ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﯾﺎ اﻣﯿﺪواری ﺑĤﺗﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻘﺪری ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺷﺪهام ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ از ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻣﻮﻫـﻮم و آﯾﻨـﺪه
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﯿﻢ ﻧﺪارم.
ﻣﻦ از اﻣﯿﺪواری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﻓﺮق دارم.
زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز از ﻃﺮف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑـﺮای راﺿـﯽ ﮐـﺮدن ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن و
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ.
ﻣﻦ ﻓﺮاﻋﻨﻪ را ﻫﻢ ﺟﺰو اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤورم زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﺎﻧﺮا ﺟﺰو ﺧـﺪاﯾﺎن ﺑـﺸﻤﺎر آورﻧـﺪ ﺑـﺎز
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ دارﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺎرهای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺮس ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرت
آﻧﻬﺎ را از ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﻠﻖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن
ﻣﺮدم و اﻟﻘﺎی ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﻗﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﻌﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻮﻫﻮم.
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻤﺮدم اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻮادث واﻗﻌﯽ ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺼﻮر ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻤﺮدم ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ در ﻓﻼن ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﻼن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﻼن ﻣﺮد ﻧﺎﭼﯿﺰ در آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻬﻤﯽ
ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺠﺮﺋﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن را راﺿـﯽ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺧﻮاه اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ در آﺗﯿﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﺗﻤﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﯾﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺧﻮاه اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺒﻘﻪای ﺧﺎص از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ.
ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﺑﻈﻬﻮر ﻣﯿﺮﺳﺪ.
اﻧﺴﺎن در زﯾﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن اﻣـﺮوزی ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ
وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس و ﻃﺮز آراﯾﺶ ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ و ﮐﻠﻤﺎت او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن ﻫﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ اوﺳﺖ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧـﺴﺎن
دوره ﻣﺎ و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎدر دوره اﻫﺮام ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و او را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳـﺎس ﻓﺮﯾﻔـﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺘﺎج دروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ و ﻓﻄﺮت او اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑـﺪروغ ﺑـﯿﺶ از
راﺳﺖ و ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﯿﺶ از واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺐ دروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽﺑﻨﯿﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﻫـﺮ دوره ﺑـﻪ ﻣﻘﺘـﻀﺎی
زﻣﺎن ﯾﮑﻨﻮع دروغ ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﺎو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و او ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ و اﻣﯿـﺪواری دروغ و
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻣﻮﻫﻮم را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ درﺻﺪد ﺑﺮ آﯾﺪ ﮐﻪ او را از اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد و ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ دروغ اﺳﺖ
و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺘﻮ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در ﻣﯿĤﯾﺪ و آن ﺷﺨﺺ را ﺑﺎﺗﻬﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﺋﻦ
و ﺗﺒﻪﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﺪروغ و وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮم و ﺑﺸﺎرتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻃﻮری ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐـﻪ اﻧـﺴﺎن
اﻓﺴﺎﻧﻪ را ﺑﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎل زﺑﺎن ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮدم اﻃﺮاﻓﺶ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وی ﮐﻨﺎر ﮐﻮﭼﻪ روی ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺸﻒ ﮔﻨﺞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺸﺎرت ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ
ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎور ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از دروغ آﻧﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺮی ﻧﻔﺮت دارم و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دروغ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ دروغ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ و ﭼﯿﺰی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮑـﺮدم ﮐـﻪ
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ در اﯾﻦ دوره ﭘﯿﺮی ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪهام دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧـﻪ ﻣـﻮرد
ﻟﺰوم.
ﭼﻮن ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﻢ ﻻﺟﺮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ در
ﻣﯿĤورم.
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم ﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ و از
اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﻓﺮق دارم زﯾﺮا ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﯾﻨـﺪﮔﺎن )ﭼـﻮن در ﺟﻬـﺎن
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ دﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ واﻗﻌﯿﺖ را زﯾـﺮ ﭘـﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧـﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺸﻬﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را روی ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ او را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ او آﻓﺮﯾﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯿĤورم ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام در ﺧﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻦ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﻃﻔﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘـﻪام
روی اﻟﻮاح ﺧﺎکرﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻖ ﺧﻂ ﺑﮑﻨﻨﺪ و از روی آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و ﻣـﺮدان ﺑـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕـﺎم
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮخ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺟﻤﻼت ﻣﺮا ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻔﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدم و رای ﺻﺎﺋﺐ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎز ﺧـﺮد و
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد زﯾﺮا اﻧﺴﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺐ ﺧﺮدﻣﻨﺪان اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻘﺪری ﺷﺮور و ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﻣﻮذی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﺎح رود ﻧﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮی رﺣﯿﻢ و ﮐﻢآزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻠﺐ او ﮐـﻪ ﺳـﺨﺖﺗـﺮ از
ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻏﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی او از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس در رود ﻧﯿﻞ ﺑﯿﻨـﺪاز
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻦ او را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ وﯾﺮا از رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد.
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ او از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧـﻮد را
ﻣﺮﻓﻪ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ دﯾﺪ ﻣﺒﺪل ﺑﻬﻤﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻦ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻻت و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﺪم و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮل و اﻧﻘﻼب اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد
وﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ در او ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﻬﺎن روی ﻧﺪاده وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدن اﺷﺨﺎص و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺮ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻧﺎم دارم ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺴﺮی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺑـﺮ ﺳـﯿﻨﻪ ﻧـﺼﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺪر ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎخ داﺷﺖ.
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﻏﻨﯿﺎء و اﺷﺮاف ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺠﻨﮓ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺮاب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ زر ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ ﮐﻨـﺎر رود ﻧﯿـﻞ ﺧـﻮد را
ﺳﯿﺮاب ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ زر در ﺗﺮازو ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ در ﭼﻬﺎرراه ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و زﻧﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺧـﻮد را
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ دﯾﺪم ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻫﻢ روی
داده ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
در دوره ﻣﻦ ﻣﺮدم از وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺮت و ﭘﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن از وﻗﺎﯾﻊ دوره ﻣﻦ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در دوره ﻣﻦ ﻣﺮدم از وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺮت و ﭘﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن از وﻗﺎﯾﻊ دوره ﻣﻦ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺪرز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺮا رﻧﺞ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﺰآب ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿـﺪاﻧﻢ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از رﻧﺞ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﻧﻘﻄﻪای واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و آﻧﺠﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ وﺟﻮد
دارد و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﺳﻨﮓ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاب در ﮐﺎم ﻣﻦ ﻃﻌﻢ ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ در ﺧـﻮد اﺣـﺴﺎس
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و دﯾﺪن ﮔﻞﻫﺎ در ﺑﺎغ ﺑﻤﻦ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و در ﺷﺒﻬﺎی ﺳـﺮد زﻣـﺴﺘﺎن ﯾـﮏ دﺧﺘـﺮ ﺟـﻮان
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮا ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻀﻮر او در ﺑﺴﺘﺮم ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آواز را ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪام ﭼﻮن ﻧﻪ از آواز آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم ﻧﻪ از ﻧﻐﻤﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺻﺪای ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و
آﻫﻨﮓ آواز ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ زر و ﺳﯿﻢ و ﮔﻮﻫﺮ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﻋﻨﺒﺮ و ﻋﺎج و ﭼﻮب آﺑﻨﻮس در ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮه ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ دارم زﯾﺮا آﻧﭽﻪ داﺷﺘﻢ از ﻣﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻃﺒﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺮدی ﮐـﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻫﻨﻮز ﻏﻼﻣﺎﻧﻢ از ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺼﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘـﯽ ﻣـﺮا ﻣـﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ دﺳـﺘﻬﺎ را روی زاﻧـﻮ
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و رﮐﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در آن ﮔﺮدش ﮐﻨﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از راه درﯾﺎ ﺑـﺴﺎﺣﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در آن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮم اﻓﺘﺎده و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم و اراﺿﯽ ﺳـﯿﺎه را زﯾـﺮ ﭘـﺎی
ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ و ﺑﻮی ﺷﺒﻬﺎی ﺑﻬﺎر ﻃﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.
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اﻣﺮوز ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدی ﻣﻨﺰوی ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب ﻃﻼﺋﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﮐﺎخ زرﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺎخﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ در ﮐﻮﺷﮑﯽ واﻗﻊ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻢ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﻣﺼﺮ ارزش داﺷﺖ و اﺷﺮاف ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻃـﻮق زرﯾـﻦ از
ﮔﺮدﻧﻢ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ در آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آرزو ﮐﻨﺪ داﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و آن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ آزادی و ﻣﺴﺎوات و دادﮔﺴﺘﺮی.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دور اﻓﺘﺎده ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ زﯾﺮا در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣـﺼﺮ
ﻣﺮا ﺑﺠﺮم ﺧﻮاﺳﺘﻦ آزادی و ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻮرمﻫﺐ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدم ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﺳﮓ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺨﺎک ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﯾﮏ وزغ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﮕﺪ روی ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﻦ از ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن روزی دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ وی ﺑﻤﻦ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠـﺎم
دادم.
وﻟﯽ از ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از ﻧﮋادی ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ و اﯾـﻦ ﻣـﺮد ﺑﻌـﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮ را از روی اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﺤﻮ ﮐﺮد و ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﺟﺪاد ﺧـﻮد
را ﻧﻮﺷﺖ روزی ﮐﻪ او در ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد و ﺷﺶ ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﻢ دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻢ وی در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﻬـﺬا ﮐﺎﺗﺒـﺎن
ﺧﻮد را واداﺷﺖ ﮐﻪ دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐـﺮد ﺳـﯽ و دو ﺳـﺎل از دوره
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ.
ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم و او وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد آﻧﻘﺪر ﻣﻐﺮور و ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻦ در ﺟﺎﺋﯽ ﺛﺒـﺖ
ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﻮرمﻫﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﻗﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪم ﺳﯽ و دو ﺳﺎل از ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را از روزی ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮش ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﭘﺮواز ﻣﯿﻨﻤﻮد وارد ﻃﺒﺲ ﺷﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺘﻮارﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد؟
در ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻮر ﺑﻮدم و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﯿﺪﯾﺪم و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺪﯾـﺪم ﮐـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ وﺣﺸﺖ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻗﺪر وی را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﻣﺤﻮ آن ﻣﺮد اﻗﺪام ﮐﺮدم و اﻣﺮوز ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﯿﻔـﺮ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرد ﺑﺮﻧﺪه و ﯾﮏ زﺧﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻋﺪهای ﺧـﻮد را
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﺎدهﮔﺴﺎری و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮐﻮﺷﺶ در ﺻﺪد ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎل ﺑﺮ ﻣﯿĤﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺪهای ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻤﺎر ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻨﯿﺪن آواز و ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ادارک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ژﯾﺮ ﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زوﺑﯿﻦ از
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﯿĤﯾﺪ و در ﺑﺪﻧﺶ ﻓﺮو ﻣﯿﺮودد و او را ﺳﻮراخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آن وﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮه ﻧﺪارد و از
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎزﯾﭽﻪ و دروغ و ﺗﺰوﯾﺮ اﺳﺖ آﻧﻮﻗﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎو ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن.
۱۴۳

ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺎت را روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﻘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ ﺑﻮده و ﻣـﻦ ﺣﺘـﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺒﻪﮐﺎرﯾﻬﺎ ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم آن ﺗﺒﻪﮐﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺸﺮوع و ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔـﺎق
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در آﯾﻨﺪه از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ وی از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ درس ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ و ﭘﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﮕﺮان وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻣﯿﺮوﻧﺪ و آب ﻣﻘﺪس آﻣﻮن را روی ﺧﻮد ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﺑـﺸﺮ اﻫـﻞ دروغ و ﻧﯿﺮﻧـﮓ و ﺗﺰوﯾـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آب ﻣﻘﺪس آﻣﻮن ﺧﻮد را ﻣﻄﻬﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻪﮐﺎر را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮐﻨـﺪ ﺑـﺮای
اﯾﻨﮏ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺒـﻪﮐـﺎر
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ از ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮان ﺑﺪروغ ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﻗﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮب اوزﯾﺮﯾﺲ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ
و اﻋﻤﺎل ﻣﺰﺑﻮر را در ﺗﺮازوی وی ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارم و ﺗﺮازوی ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﭘﯿﺮوس اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﺮازو اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دﺳـﺖ ﻣـﻦ اﺳـﺖ و اﯾﻨـﮏ
ﻋﻼﺋﻤﯽ را روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻢ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ...ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن ﻗﺪر دروﻏﮕﻮ و ﻣﺤﯿﻞ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎری ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮﯾﺎک درد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ
ﻗﻄﻊ ﻣﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮض را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺒﺮد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﺮا ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﺮا زاﺋـﻞ و
ﻣﺮا ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را آزاد ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﻨﺎﻟﺪ زﯾﺮا ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﻣـﺮد ﻣﻬﺠـﻮر و
ﻣﻄﺮود اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﺎﻟﯿﺪن دارد.
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ در آرزوی ﻫﻮای ﻣﺼﺮ و ﻧﯿﻞ و ﻃﺒﺲ ﻣﯿﻨﺎﻟﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ آب ﺷﻂ ﻧﯿﻞ را ﻧﻮﺷﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آرزوی ﻧﻮﺷﯿﺪن آن آب
را دارد و ﻫﯿﭻ آب دﯾﮕﺮ ﻋﻄﺶ او را رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﺲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮده آرزو دارد ﮐﻪ ﻃﺒﺲ را ﺑﺒﯿﻨﺪ زﯾﺮا در ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﻃﺒﺲ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎخ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺪر آن را ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎز در آرزوی آن
ﮐﻮﭼﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﯾﺤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﭙﺎﻟﻪ ﮔﺎو را در اﺟﺎقﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﯿĤورﻧـﺪ و روی آﻧﻬـﺎ ﻣـﺎﻫﯽ ﺳـﺮخ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﮔﺎم ﺑﺮدارم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻃﻼی ﺷـﺮاب ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﯾـﮏ
ﻟﯿﻮان ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن را ﮐﻪ در ﺑﺮ دارم دور ﺑﯿﻨﺪازم و ﻟﻨﮓ ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪم.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺪای وزش ﺑﺎد را از وﺳﻂ ﻧﯿﺰارﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮم و ﭘﺮواز ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ را روی آب ﻧﯿﻞ ﺑﺒﯿـﻨﻢ
ﻫﻤﻪ داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪم.
ﭼﺮا ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوم و در آن ﺟﺎ
روی ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﻪ ﻃﻼﺋﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻻﻧﻪ ﺑـﺴﺎزم و ﺑـﻮی
ﺑﺨﻮر ﻣﻌﺒﺪ و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎن را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﻢ.
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ﭼﺮا ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ از ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮم و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮔﺎوﻫـﺎ اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ را در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﺲ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﻓﺰارﻣﻨﺪان در دﮐﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﺘﻦ و ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﺎن
ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮش ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ.
اوه ...ای آﻓﺘﺎب درﺧﺸﻨﺪه دوره ﺟﻮاﻧﯽ ...ای دﯾﻮاﻧﮕﯽﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ دوران ﺷﺒﺎب ...ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻧﺎﻧﯽ از ﻣﻐﺰ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺧﻮرم و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن را در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ ﻓﺮو ﺑﺒﺮم وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺎن در دﻫـﺎن ﻣـﻦ ﺗﻠـﺦ
اﺳﺖ و ﻟﺬت ﻧﺎن ﺧﺸﮏ دوره ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺳﺒﻮس ﺑﻮد ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ای ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ...و ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ...ای آﻣﻮن )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در آﺳـﻤﺎن از ﻣـﺸﺮق
ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ از ﻏﺮب ﺑﺴﻮی ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎزﯾـﺎﺑﻢ .ای رﻋـﺸﻪﻫـﺎی دوره
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﻏﻮش ﻣﯿﻨﺎ و ﻣﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﺮا ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رﻋﺸﻪﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ را در آﻏﻮش ﻫﯿﭻ
زن در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ای ﻗﻠﻢ ﻧﺌﯿﻦ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ اﯾﻨـﮏ ﮐـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ
دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ دوره ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ،رﻋﺸﻪﻫﺎی ﻟـﺬتﺑﺨـﺶ دوره ﺟـﻮاﻧﯽام را ﺑﻤـﻦ
ﺑﺎزﮔﺮدان ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ زارﻋﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و ﻏﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﭘﺪرم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻦﻣﻮت ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮد و در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮای ﻃﺒﺲ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و اﻓﺮاد ﺑـﯽﺑـﻀﺎﻋﺖ را
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮑﺮد.
زﻧﯽ ﺑﺎﺳﻢ ﮐﯿﭙﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ زوﺟﻪ وی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در دوره ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻦﻣﻮت و ﮐﯿﭙﺎ ﭼﻮن ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﮐﯿﭙﺎ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﻨﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ رواﯾـﺖ
ﯾﮑﺮوز در ﺧﯿﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ راز وﺣﺸﺖآور ﺷﻨﯿﺪ و از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﺮﯾﺨـﺖ و ﺳـﺎﻟﻬﺎ در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﺴﺮ ﺑـﺮد و
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﺖ.
ﮐﯿﭙﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺣﻮادث ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﺎن ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺮده ﺑﺎو رﺳﯿﺪهام و اﮔﺮ اﺳـﻢ ﺳـﯿﻨﻮﻫﻪ را روی
ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻢ.
وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪای آﻣﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﺛﺮی زﯾﺎد دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﺷﺪم و ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮازﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﻌﻨﯽ راز ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و زﻧﻬـﺎی
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺮا ﻣﺮدی ﻣﻄﺮود ﮐﺮد و دﭼﺎر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪم.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﯿﭙﺎ ﻧﺎﻣﺎدری ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﻨﺎم ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻦ در دوران ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی زﯾﺎد ﺷﺪم.
اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﻦ ﮐﭙﺮو ﯾﺎ ﮐﻔﺮن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯿﺒﻮد ﺑﺎز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺸﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﻣﺮدود و ﻣﻄﺮود ﮔﺮدﯾـﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدی ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻮرمﻫﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد) .در زﺑـﺎن ﻓـﺎرس ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ
ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺎﺻﻮاب را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﯾﻢ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﻢ در ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
اﻧﺴﺎن اﺛﺮ دارد.
ﭘﺎرهای از اﺷﺨﺎص ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﻬﻮر ﻧﺎم ﺧﻮد ﺷﺪهاﯾﻢ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ ﺑـﺮ
ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
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ﻣﻦ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻋﻮن آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ ﺳﻮم ﻗﺪم ﺑﺠﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﭼﻬﺎرم آﻣﻮنﻫﻮﺗﭗ
و آﻧﮕﺎه اﺧﻨﺎﺗﻮن را روی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد .ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﯾـﮏ اﺳـﻢ ﻣﻠﻌـﻮن اﺳـﺖ ﭼـﻮن
آﻣﻦﻫﻮﺗﭗ ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ
ﻫﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﻨﺎﺗﻮن ﭼﻘﺪر دﭼﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﯽﺋﯽ زوﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل زن او ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻧﺎﻣﺶ را ﮐﻨﺎر اﺳﻢ ﻓﺮﻋـﻮن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ آن ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ آن ﭘﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﭘﺴﺮ را ﺧﺘﻨـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ وی را وﻟﯿﻌﻬـﺪ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪ.
آن ﭘﺴﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زارﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻂ
ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻗﺪم ﺑﺠﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺎدریام ﮐﯿﭙﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ ﻣﻦ درون ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج آن را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
رزﯾﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ روی آب ﻧﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﺟﺮﯾﺎن آب آن ﺳﺒﺪ را ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ آورده وﺳﻂ ﻧﯿﺰار ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﭙﺎ ﻗـﺮار
داده ﺑﻮد.
ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﻦ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺻﺪاﺋﯽ از ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدهام وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ روی
ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﻬﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮد و ﮐﻨﺎر اﺟﺎق ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﮔﺮم ﺷﻮم و ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد در دﻫﺎن ﻣﻦ دﻣﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم.
ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪریام ﺳﻦﻣﻮت ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دو ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آرد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖاﻟﻌﻼج ﺑﻮی داده ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ﺻﺪای ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﯿﭙﺎ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ آودره و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮی ﭘﺮﺧﺎش ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻔﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ دادﻧﺪ.
ﭘﺪرم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺎدریام را ﺑﻨﺎم ﺑﻮم ﺧﻮاﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺸﺎن داد و وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺳﻦﻣﻮت ﺑﭽﺸﻤﻬﺎ و ﺑﯿﻨﯽ و دﻫـﺎن و
دﺳﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ﺑﺘﺮﺣﻢ در آﻣﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﺑﻌﺪ آن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﯿﭙﺎ زاﺋﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دﻋﻮی را ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻧﺎﻣﺎدریام ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮا در ﮔﺎﻫﻮارهای ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺳﺒﺪی را ﮐﻪ روی آب ﻧﯿﻞ زورق ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻻی ﺳـﻘﻒ
ﮔﺎﻫﻮاره ﻗﺮار داد ﻧﺎﭘﺪریام ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﭘﺪر واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮف ﻣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﻌﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻦﻣﻮت و ﮐﯿﭙﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﺰو زﻧﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺷﻤﺎر زﻧﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﭘﺪرم ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ﻣﺮا ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد زﯾﺮا از ﮐﺎرد ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯿﺘﺮﺳـﯿﺪ و ﺑـﯿﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ او ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮد زﯾﺮا ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻘﺮاء ﺑﻮد و در آﻣﺪ زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺴﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺧﺘﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺪﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺸﻨﻮم و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪری رﺷﺪ ﮐﺮدم زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷـﺘﻢ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن از دروغ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﻋﻨﻔﻮان ﺷﺒﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﻮﻫﺎی دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮا ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐـﺮدن
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا ﺑﻔﺮزﻧﺪی ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﭼﻮن از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از وﺿﻊ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﭼﻮن دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺨﺪاﯾﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام و ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و از روی ﺑﻌـﻀﯽ
از ﻗﺮاﺋﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺣﺪس زدم ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺪس ﻫﺮ ﻗﺪر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﯾـﮏ ﺣـﺪس
اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج آن را ﺑﺎ رزﯾـﻦ ﻣـﺴﺪد ﮐـﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ روی ﺷﻂ ﻧﯿﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮف ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻠﯽ روان ﺷﺪم.
ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در آن ﻣﻮﻗﻊ دارای ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﮐﺎخﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی ﻓﻘﺮا دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﭼﻨـﺪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﻋﺪهای زﯾﺎد از ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻃﺒﺲ آﻣﺪﻧﺪ و در آن ﺟﺎ ﮐﺎخ ﯾﺎ ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪای از ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻀﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ در ﮐﻠﺒـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻃﺒﺲ رﺳﻮم و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ در آن ﺟﺎ رواج دادﻧﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ اﺛﺮ ﻧﮑـﺮد
وﻟﯽ در ﻋﺪهای ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از رﺳﻮم ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﻧﮕﺎهداری اﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﻨﺪ آﻧﻬـﺎ را
در ﺳﺒﺪی ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و روی ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﻬﺎی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن در ﺳـﻔﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺛﻤـﺮ ﻋـﺸﻖﺑـﺎزیﻫـﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻂ ﻧﯿﻞ ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ زوﺟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺣﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮداﮔﺮ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﻢآﻏﻮش ﺷـﺪ و ﻣـﻦ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪم و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮا ﺧﺘﻨﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑĤب ﻧﯿﻞ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﭘﺪرم ﻣﺼﺮی ﺑﻮد راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮم.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻬﺎدم و ﻣﻮی ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﯿﭙﺎ ﻣﻮی ﻣﺰﺑﻮر و اوﻟﯿﻦ ﮐﻔﺶ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮا در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ
ﭼﻮﺑﯽ ﻧﻬﺎد و آﻧﮕﺎه ﺳﺒﺪی را ﮐﻪ روی ﻧﯿﻞ زورق ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻻی اﺟﺎق آوﯾﺨﺖ آن ﺳﺒﺪ ﺑﺮ اﺛـﺮ دود اﺟـﺎق زرد رﻧـﮓ ﺷـﺪ و ﺑﻌـﻀﯽ از
ﺟﮕﻦﻫﺎی آن ﺷﮑﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآوردم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺒﺪ از ﻧﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪام آن را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ اﻟﯿﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﺟﮕﻦﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ دارای ﮔﺮهﻫﺎﺋﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺮه ﭼﻠﭽﻠﻪﺑﺎزان اﺳﺖ.
ﻣﻦ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﻬﻮل ﺧﻮد ﻏﯿﺮ از آن ﺳﺒﺪ ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺒﺪ ﻣﺰﺑﻮر و اﯾﻨﮑﻪ آن ﺳﺒﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﯾـﺎ ﻣـﺎدرم
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺮاﺣﺖ را در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﻮی ﻻﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ دوران ﮐـﻮدﮐﯽ
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ دارای درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐـﻪ در آن دوره ﻫﻤـﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ از اﻣﺮوز ﺗﺠﻠﯽ داﺷﺖ.
از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺪوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در آن ﻋـﺼﺮ
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺷﺎدیﺑﺨﺶ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪرم ﺳﻦﻣﻮت در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮاء ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﻮار ﻣﻌﺒﺪ و در ﺷﻠﻮغﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻃﺒﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل او اﺳﮑﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎی ﻧﯿﻞ ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ ﻗﺮار داﺷـﺖ و ﺳـﻔﺎﯾﻦ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺋﯽ رود ﻧﯿﻞ وارد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ وارد ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﺤﻠﻪ
آﺑﺠﻮ ﯾﺎ ﺷﺮاب ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺮدﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ اﻏﻨﯿﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﻢ
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان وارد اﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﻓﺴﺮان ﺟﺰء و ﺻﺎﺣﺒﺎن زورﻗﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی ﻧﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و
ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺟﺰو ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ.
۱۴۷

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ دﯾﻮارﻫﺎﺋﯽ از آب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺪه و ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺤﻠـﻪ ﺟﻠـﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و وﺟﻮه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی آن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ وﺳـﯿﻊ ﻣﺤـﺴﻮب
ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﻏﭽﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﯾﮏ درﯾﻒ از درﺧﺘﻬﺎی اﻗﺎﻗﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را از ﮐﻮﭼﻪ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﺮد.
وﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﻮﺿﯽ ﺑﻮد ﺳﻨﮕﯽ و ﻗﺪری ﺑﺰرگ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮض ﻓﻘﻂ از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﻞ ﭘﺮ از آب ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﭼﻬﺎر اﻃﺎق داﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎدرم ﻏﺬا ﻃﺒﺦ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺎ ﻏﺬای ﺧﻮد را در اﯾﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ از راه اﻃﺎق ﻃﺒﺦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ وارد آن ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻢ از راه اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺪرم ﺑﻮد.
ﻫﻔﺘﻪای دو ﻣﺮﺗﺒﻪ زﻧﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯿĤﻣﺪ و در رﻓﺖ و روب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﯿﭙﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻫﻔﺘـﻪای
ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ زن رﺧﺖﺷﻮی ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و اﻟﺒﺴﻪ ﮐﺜﯿﻒ را ﺑﮑﻨﺎر ﻧﯿﻞ ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﯿﺸﺴﺖ.
در آن ﻣﺤﻞ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺻﺪا و ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دوره ﮐﻮدﮐﯽ و وﺻﻞ ﺑﺴﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد آن ﭘﯽ ﺑﺮدم و
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻋﺪهای ﮐﺜﯿﺮ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت ﻃﺒﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺪرم و ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻣﺎ ﻣﻈﻬﺮ رﺳﻮم و ﺷﻌﺎﺋﺮ درﺧﻮر اﺣﺘﺮام ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ و رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺪرم و ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕﺎن او
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت روح ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺗﺠﻤـﻞ دوری
ﻣﯿﺠﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎﺋﺮ ﻗـﺪﯾﻢ
ﺑﻤﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﮐﻪ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﺑĤﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ دوره ﺻﺒﺎوت ﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ.
آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻪای ﺧﺸﻦ داﺷﺖ و ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ از آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﻪ
آن درﺧﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮدم و ﺑﻪ ﺗﻨﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﺪادم؟
آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺖ و ﻣﻦ
ﺑﺎ ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن آن را روی ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و ﺗﻤﺴﺎح ﭼﻮﺑﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﻣﯿĤﻣﺪ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﻮد و ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﺣﻠﻖ آﻧﻬﻢ ﺳﺮخ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮد در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻧﺮا ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺎن ﻋﺴﻠﯽ
و ﺳﻨﮓﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ و ﻣﻔﺘﻮﻟﻬﺎی ﻣﺴﯿﻦ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﻦ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺮا ﻓﻘﻂ اﻃﻔﺎل ﻧﺠﺒﺎء ﺑﺎزﯾﭽﻪای آن ﭼﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻘﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﺮﯾـﺪ آن
ﺑﺎزﯾﭽﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻧﺮا ﺑﺮای ﭘﺪرم ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎو ﻫﺪﯾﻪ داد زﯾﺮا ﭘﺪرم ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ﯾﮏ دﻣﻞ دردﻧﺎک ﻧﺠﺎر ﻣﺰﺑـﻮر
را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯿﺸﺪ وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺎدرم ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد دﺳﺘﻢ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺎزار ﻣﯿﺒﺮد .ﮐﯿﭙﺎ در ﺑﺎزار زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد وﻟﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪت ﯾـﮏ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﭘﯿﺎز ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺒﺎزار ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدرم ﻃﻮری ﺑﺎ ﺳﻮداﮔﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ وی زﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪ او ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬـﯽدﺳـﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺮﻏﻮب ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻤﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ ﺑﺸﻮم و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن ﮐﺲ ﺗﻮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎرﭼـﻪﻫـﺎی ﭘـﺸﻤﯽ و رﻧﮕﺎرﻧـﮓ و ﻇﺮﯾـﻒ
ﺳﯿﺪون و ﺑﯿﺒﻠﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ وزن ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺎﻧﻪداری ﺧﺸﻮﻧﺖ
داﺷﺖ ﭘﺮﻫﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮغ و زﯾﻨﺖآﻻت ﻋﺎج را ﻧﻮازش ﻣﯿﮑﺮد.
وﻗﺘﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﺎط ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ ﻣﺎدرم ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎزار دﯾﺪﯾﻢ اﺷﯿﺎء زاﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪرد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮرد و
ﻓﻘﻂ ﻏﺮور ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻮدم در دل ﺣﺮف ﻣﺎدرم را ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
او را در ﺑﻐﻞ ﺑﮕﯿﺮم و آن ﺟﺎﻧﻮر دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮش رﻧﮓ را ﮐﻪ در
ﺑﺎزار دﯾﺪم ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺮی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ و ﮐﻔﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی آن ﭘﻮﻟﮏ ﻃﻼﺋﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺰو اﺷﯿﺎ زاﺋﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺷﯿﺎ ﺑﻮد و آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨـﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮش ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿĤﻣﺪ ﻣﺎدرم ﻧﺎﭼﺎر ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮد و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧـﺴﺖ ﺟﺎﻣـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﯿﺎﻻت ﯾﺎ ﻧﻘﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯿﺪاد.
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ آﻫﺴﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮد .ﯾﮑـﯽ از اﻓـﺴﺎﻧﻪﻫـﺎی او داﺳـﺘﺎن
ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ ﺑﻮد و در اﻓﺴﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻤﺮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺟﺰﯾـﺮهای اﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ در آن ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣﺎرﻫـﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد و از آن ﺟﺰﯾﺮه ﯾﮏ ﮔﻨﺞ ﺑﺰرگ ب ﺧﻮد آورد.
در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎدرم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن و ﺳﺖ و ﻋﻔﺮﯾﺖﻫﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻣﺎرﮔﯿﺮان و ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺪرم ﮐﻪ آن اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻗﺮﻗﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ روح اﯾﻦ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎ ﻣﻬﻤﻼت و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﮑﻦ و ﻣﺎدرم ﺳﮑﻮت
ﻣﯿﻨﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﭘﺪرم ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻗﺼﻪ را از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪاد و ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐـﻪ ﻣـﺎدرم
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻦ ﻗﺼﻪ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺋﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد.
در ﺷﺒﻬﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎ ﭼﻮن آﺗﺶ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻋﺮﯾﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪی و ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﯿﺸﺪ ﺻﺪای آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎدر
ﻃﻮری ﻣﺮا ﻣﯿﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﮕﺸﻮدم و اﻣﺮوز ﻫﻢ وﻗﺘﯽ آن ﺻﺪا را ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﻢ ﺑﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿĤورم اﺣﺴﺎس آراﻣـﺶ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﯿﭙﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد و آن زن ﻣﻮﻫﻮمﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎﻻن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻟﻨـﮓ
ﮔﻮش ﻣﯿﺪاد و آﻧﻬﺎ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻏﺬاﺋﯽ از او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏ ﻣـﺎدر
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرم از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ اﻃﻔﺎل در ﮐﻮﭼﻪای ﮐﺜﯿﻒ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻮی ﻋﻔﻦ از آن ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﮐﺎﻧﻮن ﻣﮕﺲﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑĤن اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮدم.
وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ از اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻮی ﭼﻮب ﺳﺪر ﯾﺎ رزﯾﻦ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﯽ از ﻧﺠﺒـﺎء
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺖروان از ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮد و ﺳﺮ را ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤورد و ﻣﺎ را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ وی را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯿﻨﻤﻮدﯾﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب وﻗﺘﯽ زورق زرﯾﻦ آﻣﻮن ﺑﻄﺮف ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﻐﺮب ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﭘﺸﺖ اﻓﻖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪ از ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﮐﻠﺒـﻪﻫـﺎی
ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﺮا دود ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ و ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻦ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻃﻮری ﺑﻪ آن رواﯾﺢ ﻋﺎدت ﮐـﺮدم ﮐـﻪ
در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدم رواﯾﺢ ﻣﺰﺑﻮر را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﺷﺪهام وﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳـﺖ
ﺑﯿﺎد آن رواﯾﺢ ﺣﺴﺮت ﻣﯿﺨﻮرم و آه ﻣﯽﮐﺸﻢ.

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب
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