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  فصل بیست و یکم
  

  بسوی سرزمین کرت
  

چکید و سرنوشت آینده جهـان   دیوارهای آن خون میباتفاق مینا و کاپتا براه افتادیم و شهر مخوف ختوشه پایتخت هاتی را که از        
هائی عبور کردیم که اسیران کور آنها را میگردانیدند و از جـوار کـسانی                 شد در عقب گذاشتیم و از کنار آسیاب         در آن تدارک می   

  .اند گذشتیم که آنها را بسیخ کشیده بودند و معلوم شد که آنها جادوگر بوده
توانند آزادانه وارد آن شـوند ولـی          دری نهادیم که یگانه بندر کشور هاتی میباشد که خارجیان می          بعد بساحل رسیدیم و قدم ببن     

های زیاد و منازل عمـومی        حق خروج از بندر مزبور را برای رفتن بداخل کشور ندارند و آن بندر مثل تمام بنادر دنیا دارای میخانه                   
  .قی سریانی بگوش میرسیدها و منازل مزبور پیوسته صدای موسی بود و از میخانه

شدند خود را سعادتمند میدیدند برای اینکه خواربار و آشامیدنی و زن در آنجا فراوان بود                  ناخدایان و جاشوان وقتی وارد بندر می      
  .بینند خواهند و در هر نقطه که این سه یافت شود خود را سعادتمند می و این گروه غیر از این سه چیزی نمی

گفتم که با آن کشتی       نمود من به مینا می      ندر توقف کردیم و هر وقت که یک کشتی بطرف جزیره کرت حرکت می             ما مدتی در آن ب    
یا این کـشتی بـزرگ و جـزو سـفاین سـوریه             . ولی وی جواب میداد که این کشتی کوچک است و در دریا غرق خواهد شد              . برود

ترسـم کـه در راه مـرا بـه            مالحظه است و مـی      ی کشتی مردی بی   یا اینکه ناخدا  . میباشد و من حاضر نیستم که با آن حرکت کنم         
  .های دزدان دریائی بفروشد کشتی

  .نمودند زیرا شهرت اطبای مصر بĤن بندر هم رسیده بود من در بندر مذکور طبابت کردم و باز بیماران بمن مراجعه می
مرد بر اثر معاشرت با زنهائی که در بندر در منازل عمومی آن. یکی از کسانیکه بمن مراجعه کرد فرمانده نگهبانان بندر بشمار میĤمد        

بسر میبردند گرفتار مرضی شده بود که من هنگام توقف در سوریه در ازمیر آن بیماری را شناختم و طرز مداوای آن را از اطبـای                          
  .سریانی آموختم

گفت یک زن این بیماری را بمن منتقل کرد           یح کند و می   فرمانده نگهبانان بندر بر اثر ابتال به بیماری مذکور نمیتوانست با زنها تفر            
و آنمرد از مرض خود خیلی متاثر بنظر میرسید زیرا در آن بندر رسم این بود که هر زن                   . و من او را به سیخ کشیدم و مقتول کردم         

و .  نگهبانان تفـریح نمایـد     ها و منازل عمومی شهر بکار مشغول میشود مکلف است که بدون دریافت مزد با فرمانده                 که در میخانه  
  .چون آن مرد نمیتوانست از این تفریح رایگان برخوردار گردد رنج میبرد

وقتی من او را معالجه کردم و او توانست مثل گذشته با زنها تفریح کند طوری خوشوقت شد که بمن گفت که حاضرم هموزن عضو                         
خواهی چیزی بمن بدهی کارد خود را کـه بکمـر    ر تو نیستم و اگر میگفتم من خواهان ز. مریض که اینک بهبود یافته بتو زر بدهم 

  .خورد زیرا نه از نقره است نه از طال ای بمن بده فرمانده نگهبانان خندید و گفت این کارد بچه درد تو می آویخته
آن در خارج از کشور هاتی      شود ساخته شده و قیمت        ولی من میدانستم که کارد مزبور با همان فلز عجیب که بنام آهن خوانده می              

  .بقدری زیاد است که کارد آهنی ده برابر وزن خود طال قیمت دارد
خواستم یکی از آن کاردها را خریداری کنم ولی فهمیدم که کارد مزبور را به خارجیـان فروختـه                     وقتی که من در ختوشه بودم می      

و معلوم شود که من قصدی دارم و میخواهم فلز مزبور را از هـاتی               نمودم ممکن بود که تولید شبهه نماید          و اگر اصرار می   . شود  نمی
وقتـی  . توانند که نظیر آن را خریداری کننـد  ولی این کارد گرانبها برای خود سکنه هاتی چندان قیمت ندارد زیرا می           . خارج نمایم 

 من از هـاتی خـارج خـواهم شـد           فرمانده نگهبانان متوجه شد که من براستی خواهان کارد او هستم چون میدانست که عنقریب              
تراشد و میتوان بوسـیله       حاضر شد که آن را بمن بدهد و کارد آهنی بقدری تیز است که بهتر از کاردهای سنگ سماق ریش را می                     

  .کارد آهنی کارد مس یا نقره یا طال را برید
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انها با گاوهای مزبور بازی میکردند و مقابل آنها پروریدند و جو در بندر مزبور یک مرتع بود که سکنه هاتی گاوهای نر را در آنجا می             
  . نمودند رقصیدند و پیکان بر پشت آنها فرو می می

  .تواند مقابل گاوهای نر برقصد و رقص خود را تمرین کند مینا که گاوهای مذکور را دید بسیار خوشوقت شد چون دانست که می
زیـرا  . نر مشاهده کردم طوری وحشت و حیرت نمودم که قابل وصف نیست           وقتی من برای اولین مرتبه رقص مینا را مقابل گاوهای           

یک گاو نر از آن نوع گاوها که در آن مرتع نگاهداری میشدند از فیل وحشی جنگلهای واقع در جنوب مصر خطرناکتر است بـرای                         
ا نمیĤزارد ولـی یـک گـاو نـر مـوذی            اینکه اگر کسی به فیل کاری نداشته باشد آن جانور در صدد حمله به انسان بر نمیĤید و او ر                   

ور میشود و شاخهای او مانند کارد و نیزه تیز است و با یک ضربت شاخ، خود را وارد                 میباشد و بمحض اینکه انسان را میبیند حمله       
  .شکم یا سینه انسان مینماید و او را بلند میکند و زمین میاندازد و لگدمال مینماید

های او نجات میداد و آنقدر سـریع          انگیز خود را از شاخ      و نر شروع به رقص کرد و با مهارتی شگفت         مینا با لباس نازک مقابل یک گا      
کرد که چشم نمیتوانست حرکات رقص او را تعقیب نماید و گاهی تهور را به جائی میرسانید که با یک خیز روی سر گاو                          حرکت می 

نشـست و بعـد از    نهاد و یک پشتک میزد و روی پشت گاو می او میآورد و پا را روی سر گ  قرار میگرفت و دو شاخش را بدست می       
  .آمد آنجا فرود می

های گل به گردن او آویختند و ناخدایانی که حضور داشتند گفتند کـه آنهـا در جزیـره                  وقتی که رقص مینا تمام شد جوانها دسته       
  .اشد با آن جرئت و سرعت برقصداند که کسی توانسته ب کرت رقص مقابل گاو را دیده ولی هرگز مشاهده نکرده

زیرا میدانستم همان گاو که وی مقابل آن رقصید زن جوان را قربانی خود              . هنگامی که از مرتع مراجعت کردیم من اندوهگین بودم        
  .آمد خواهدکرد زیرا مینا تصمیم داشت که خویش را قربانی خدای خود کند و خدای او هم یک گاو یا شبیه به گاو بشمار می

د یک کشتی از سفاین جزیره کرت وارد بندر شد و آن کشتی نه بزرگ بود و نه کوچک و ناخدای سـفینه مـردی نیکـو بنظـر                             بع
  .میرسید

مینا گفت که من با این کشتی به جزیره کرت خواهم رفت تا اینکه خود را به خدای خویش تحویل بدهم و تو هم بعد از رفتن مـن                             
 خود برسی و میدانم بر اثر نجات من از بابل متضرر شدی و بعد هم چون نخواستی مرا در هاتی                     میتوانی که بهتر بزندگی و کارهای     

  .تنها بگذاری مراجعت کردی
گفتم مینا من نمیتوانم بگذارم که تو تنها به جزیره کرت بروی مینا پرسید برای چه میل نداری که من تنها به جزیره کرت بـروم؟                          

الطریق دریائی نخواهد فروخت و مـن سـالم بـه     دان که وی مردی نیک است و مرا در راه به قطاع        اگر از ناخدای کشتی بیم داری ب      
  .جزیره کرت خواهم رسید

گفتم مینای من، میدانم که ناخدای کشتی مردی درست است و تو را به معرض فروش نخواهد گذاشت ولی تو میدانی که من برای                        
  .ای که من بتو عالقمند هستم میدهچه میخواهم با تو به جزیره کرت بیایم و فه

مینا دست خود را روی دست من نهاد و گفت سینوهه من از زندگی کردن با تو لذت بردم زیرا تو مرا به چند کشور بـردی و ملـل                              
بهمـین  . آن ممالک را به من نشان دادی و از مشاهده این کشورها من طوری مشغول و سرگرم بودم که وطنم کرت از یـادم رفـت    

خواستم از تو جدا شـوم        چون نمی .  هر دفعه که تو میگفتی که به کرت بروم من مسافرت خود را به علتی بتاخیر میانداختم                 جهت
ولی بعد از اینکه مقابل گاوها رقصیدم بیادم آمد که خدای من انتظار مرا میکشد تا اینکه بروم و دوشیزگی خود را باو تقدیم کـنم                         

  .وشیزگی من نبود من آن را بتو تقدیم میکردمو اگر خدای من منتظر دریافت د
ای که من نسبت به       عالقه. ام  گفتم مینا ما یکمرتبه راجع باین موضوع صحبت کردیم و من گفتم که از این مسئله صرف نظر نموده                  

رخواسـت کنـد کـه      تو دارم برای آنچه تو تصور میکنی نیست زیرا آنچه تو داری سایر زنها نیز دارند و هر زمان مـردی از آنهـا د                        
  .نمایند خواهرش بشوند موافقت می
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ها و منازل عمومی هستی برو و با آنها تفریح کن ولی              خشم بر مینا غلبه کرد و دست مرا فشرد و گفت اگر تو خواهان زنان میخانه               
دارم که تـو هـم   بدان که من طوری خشمگین خواهم شد که ممکن است تو را مجروح کنم و خون از بدنت جاری نمایم و من میل                     

  .کنم تو نیز با هیچ زن تفریح ننمائی مانند من باشی و همانطور که من با هیچ مرد تفریح نمی
. گفتم خدای تو قدغن کرد که تو با مردها تفریح نکنی، ولی هیچ یک از خدایان من این موضوع را برای من قـدغن نکـرده اسـت                           

  .اهی دستت را روی سر من بگذاری من بطوری که گفتم تو را مجروح خواهم کردمینا گفت ولی اگر تو با زنی تفریح کنی و بعد بخو
گفتم مینا از این سبب خیال تو آسوده باشد زیرا تفریح کردن با زن کاری نیست که یکمرد آرزوی آن را داشته باشد من یکمرتبه                         

ی مرا از تفریح کردن با زنها متنفـر نمـود کـه             برای تفریح با یکزن همه چیز خود را از دست دادم و فقیر شدم و این موضوع طور                 
شوم زیرا میل نـدارم کـه    مینا گفت من چون یک زن هستم از این حرف متغیر می   . براستی میل ندارم که آنها را خواهر خود بکنم        

  .مردی بگوید که از تفریح با زن نفرت دارد
او را صدا زدم و گفتم مینا تو هر شب          . یĤمد آن شب نیامد   های قبل باطاق من م      وقتی شب شد و من خوابیدم دیدم که مینا که شب          

  ای؟ با حرارت بدن خود مرا گرم میکردی و چرا امشب نمیائی که مرا گرم کنی آیا از من به مناسبت حرفهای امروز قهر کرده
 بیـایم و خـود را بتـو         بینم اگـر نـزد تـو        ام ولی امشب بدن من بقدری گرم است که می           مینا گفت نه سینوهه من از تو قهر نکرده        

  .بچسبانم از فرط حرارت ممکن است تو را بسوزانم
ای بگذار تا تو      من برخاستم و نزد او رفتم و بدنش را لمس کردم و دریافتم که تب کرده و باو گفتم مینا تصور میکنم که بیمار شده                        

  .را معالجه کنم
ه خدای من مرا معالجه خواهد کرد ولی من باو گفتم با اینکه خـدای               خواست که مورد معالجه قرار بگیرد و میگفت ک          مینا بدواٌ نمی  

تواند تشنگی و گرسنگی او را رفع نماید تا آب ننوشد و غذا نخورد بدون نوشیدن آب و خوردن غذا تشنگی و گرسنگی او                          وی می 
  .وا شودرا رفع نخواهد شد و بیماری هم چنین است و باید دوای طبیب را بکار برد تا اینکه مرض مدا

مینا موافقت کرد من باو دوا بخورانم و یک داروی مسکن باو خورانیدم و گفتم اینک بخواب زیرا بعد از خوردن این دوا باید خوابید      
  .تا اینکه بیماری از بین برود

  .خود رفتممینا بخواب رفت ولی من تا صبح روز دیگر بر بالین وی بیدار بودم و وقتی بامداد دمید من برای خواب باطاق 
اما بیماری مینا طوالنی نشد و او بهبود یافت و روزی فرا رسید که قرار شد ما با کشتی به جزیره کرت عزیمت کنیم و به کاپتا غالم    

  .خود گفتم که وسائل سفر را آماده نماید تا سوار کشتی شویم و به جزیره کرت که وطن مینا میباشد برویم
که بر اثر وجود این دختر تو مرا وارد کشتی خواهی کرد در صورتیکه بمن گفتی که ما بعد از این                     بینی میکردم     کاپتا گفت من پیش   

نمایم زیرا بع مجبـور خـواهم    باید از این بدبختی لباس خود را پاره کنم ولی آنرا پاره نمی هرگز سوار کشتی نخواهیم شد و من می 
 که یگانه چشم خود را از دست بدهم و فقط یک تسلی دارم و آن اینکـه                  کنم زیرا میترسم    شد که آن را بدوزم و من گریه هم نمی         

بینی میکنم آخرین سفر دریائی من با کشتی خواهد بود و من بعد از این سوار بر کشتی نخـواهم                      این سفر دریائی بطوری که پیش     
  .ام  را فراهم کردهشد و در هر حال چون یقین داشتم که تو با این دختر به جزیره کرت خواهی رفت وسائل سفر

من که منتظر اعتراضات شدید از طرف کاپتا و شیون و غوغای او بودم از اینکه زود تسلیم شد حیـرت کـردم ولـی بعـد مطلـع                             
ای از جاشوان و ناخدایان در بندر صحبت کرده و برای جلوگیری از مرض دریا که ناشـی از                     گردیدم که او از دو سه روز قبل با عده         

اند که یک روز قبل از سوار شدن به کشتی بکلی از اکل غذا    داروهائی را از آنها پرسیده و از جمله بوی توصیه کرده           امواج است نام  
درنـگ    خودداری نماید و کمربند خویش را محکم ببندد تا اینکه شکم او جمع شود و بعد قدم به کشتی بگذارد و بعد از ورود بـی                         

  .نخواهد شدبخوابد و در آن صورت گرفتار مرض دریا 
  .کاپتا یک روز قبل از مسافرت از خوردن غذا خودداری کرد و هنگام ورود به کشتی کمربند خود را محکم بست

فرمانده نگهبانان بندر برای مشایعت تا صحنه کشتی آمد و سفارش مرا به ناخدای کشتی نمود و آنگاه جاشوان کـشتی پاروهـای                       
  . خارج کردندبزرگ را بدست گرفتند و کشتی را از بندر
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  .بعد از خروج از بندر ناخدای کشتی برای خدای دریا و خدای جزیره کرت قربانی کرد و آنگاه امر نمود که شراع برافرازند
همین که شراع افراشته شد و کشتی روی آب خم گردید امواج دریا آن را به تکان در آوردند و من احـساس نـاراحتی و انقـالب                            

  .معده کردم و خوابیدم
  .وز بعد که از خواب بیدار شدم دیدم وسط دریا هستم و از هیچ طرف خشکی نمایان نیستر

الطریق دریائی هستیم به ما نزدیک گردید ولی بعد از اینکه فهمید از               های کرت به تصور اینکه ما قطاع        یک کشتی جنگی از کشتی    
  .های کرت میباشیم با پرچم خود بما سالم داد و دور گردید کشتی
ترسید روی صحنه آمد و برای جاشوان شروع به صحبت کرد و گفـت کـه وی در جهـان عجایـب            ا که دیگر از مرض دریا نمی      کاپت

  .بسیار دیده و یک سفر که از مصر به سوریه میرفت گرفتار طوفان شده و چیزی نمانده بود که غرق گردد
د و خواست که بوسیله عجایبی که دیده بود آنهـا را متحیـر              آنگاه از جانوران عجیب دریائی مصر در رود نیل برای آنها صحبت کر            

  .کند
آنوقت جاشوان شروع به صحبت کردند و راجع به جانوران مهیب دریائی از نوعی ماهی عنبر و ماهیهائی که نصف فوقانی بدن آنها                  

ت در آمد و حیـرت کـرد کـه    چون انسان است و صدائی لطیف و ملیح دارند صحبت کردند و طوری کاپتا از صحبتهای آنها بوحش             
  .تصمیم گرفت که دیگر جاشوان را با حرفهای خود قرین حیرت ننماید

. شـد   آمد و نسیم دریا موهای او را پریشان میکرد و زیباتر مـی              شدیم مینا بیشتر بنشاط می      هر قدر که به کرت بیشتر نزدیک می       
میگفتم که اگر بدون مینا از کرت مراجعت نمایم و بـه مـصر بـروم     ولی من از این که باید او را از دست بدهم متاسف بودم و بخود                

  .زیرا بدون مینا زندگی در نظرم تاریک و در کامم تلخ جلوه می نمود. مراجعت من به مصر لذت نخواهد داشت
  .احساس نمایممن خیلی اندوهگین بودم که نمیتوانم بعد از این دستهای مینا را بدست بگیرم و حرارت بدن او را روی بدن خود 

ناخدای کشتی و جاشوان که اهل جزیره کرت بودند مینا را مورد احترام قرار میدادند بـرای اینکـه میدانـستند کـه وی یکـی از                           
  .دوشیزگانی است که باید دوشیزگی خود را بخدای کرت تقدیم نماید و نیز میدانستند که وی مقابل گاو خوب میرقصد

دادنـد و بـه طفـره برگـزار           ی کرت از جاشوان و ناخدای توضیح بخواهم آنها بمن جواب نمـی            وقتی من میخواستم که راجع بخدا     
  .فهمیم گفتند چون تو خارجی هستی ما زبان تو را نمی نمودند یا اینکه می می
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   و دومستیفصل ب
  

  دمی کرت چه ددر
  

 بـه  ی کشتی بودند و ناخدادهی بوطن خود رسرای زدند ز  ی شاد ادی کرت از آب سر بدر آورد و جاشوان فر         رهی که جز  دی فرا رس  یروز
ـ  ای کرت است که بـدر     ی که همان خدا   ای در ی خدا یاند برا    از مسافرت مراجعت کرده    ی بسالمت نکهیشکرانه ا  ـ  ی حکمران ـ نما ی م  دی

  . نمودیقربان
ـ  خوشوقت شدند من مغمـوم گرد       آن یها   و کوه  تونی ز ی کرت و درختها   رهی از مشاهده جز   نای قدر که جاشوان و ناخدا و م       هر . دمی
  . را در آنجا بگذارم و بدون او مراجعت کنمنای مدیبای که مدانستمی منکهی ایبرا
ـ  بـا دهـان بـاز در       رتی کاپتا از ح   ی ول ستیگری از فرط شعف بر اثر مشاهده وطن خود م         نایم ـ نگری مقابـل کـرت را م      یای  و  ستی

 موجود  ی شمرد متوجه شد که هنوز همان اندازه کشت        ی ده بار شصت کشت    نکهیز ا  و بعد ا   شمرد ی را که در آنجا بودند م      یهائ یکشت
  . وجود نداردی کشتای هست در تمام دنی کشتنجای که در انقدری که اکنمیاست که نشمرده و گفت من تصور م

ـ ندر از لب در    ب یها   خود اعتماد داشت که در بندر آن کشور نه برج بود نه استحکامات و خانه               ی آنقدر بقدرت خدا   کرت  شـروع   ای
  .دیگردیم

  . خود در جهان مشاهده نکرده بودمیها  که در تمام مدت مسافرتدمی دیزهائی که من وارد کرت شدم چیوقت
ـ  م ها  افهی در نظر اول چشم به ق      شود ی کشور م  کی وارد   ی چون من وقت   بی طب کی است که    معلوم  مـردم سـالم   نـد ی کـه بب  دوزدی

 وجود ندارد که از     یا   کم متوجه شدم که در زبان مردم کرت کلمه         ی و بعد از مدت    دمی د بای را سالم و ز     نه؟ و من اکثر مردم     ایهستند  
 و اگر کنند ی که هرگز فکر مرگ را نمباشندی می هستند و معتاد به خوشگذراناشی عی و مردم طوردی مرده را فهم   یآن بتوان معنا  

  . مرده استی زنای نفهمد که مرد ی کسنکهی تا اشوندی مها لهی بردن جنازه متوسل بانواع حی براردی بمیکس
ـ  من در کرت قبر ند     رای ز ندینما یها را دفن نم      و بطور مسلم مرده    برندی م نی و از ب   سوزانند یها را م     که مرده  دمی شن من  و فقـط    دمی

  .اند  بزرگ زدهی آنها سنگهای کرت موجود است که رومی قدنیچند قبر از سالط
 و تـصور  نندیب ی نشان بدهند که آنها را نمنی که چن  گردانندی خود را بر م    ی رو ندینمای از مقابل قبرها عبور م      که ی مردم هنگام  یول
  . منکر وجود مرگ شوندتوانندی مبی ترتنی که بدندینما یم

 از کـوزه  شیب قطعه جواهر کی آنها بنی سفالنیها و ظروف کوزه. شود ی نمافتی از هنرمندان و صنعتگران کرت در جهان        هنرمندتر
 ظـرف   ی و رو  شودی نم ری آن س  ی آب بنوشد از تماشا    نکهی تا ا  ردیگی کرت را بدست م    نی ظرف سفال  کی انسان ب  ی است و وقت   هیشب

 کـه   ی مخصوص هستند بطور   ی رنگ ی دارا واناتی و هر دسته از ح     شودی م دهی گل د  ی و رو  هوا و پروانگان در     ای در یها یاشکال ماه 
  . نصب کرده استای کوزه خود نقش ی جواهر رونی سفالیها  رنگیگر بجا ه که کوزدینمایانسان تصور م

ـ  نقش جانوران در نی ظرف سفال  کی ی و رو  کندی م یزیآم   و رنگ  می طور ترس  کیگر نقوش کوزه خود را         کوزه هر  ظـرف  ی و رویائی
  .شودی مدهی ظرف سوم نقش پرندگان دی و روی نقش جانوران خشکگرید
ـ  و فقط سکنه کـرت از ا       باشدی بزرگ تمدن جهان م    یای از مزا  یکی و   دهی طبس و بابل هم ند      که من در   یزهائی از چ  یکی ـ  مز نی  تی

 انسان متمـدن رغبـت      کی است که    فی کث ی کرت است و در بابل توالتها بقدر       رهی جز یها  برخوردار هستند وضع ساختمان توالت    
 در یول. ستی نزی تم دی باز آن طور که با     می نگاه دار  زیوالتها را تم  اند ت    ما گفته  انی خدا نکهی که وارد آنها شود و در طبس با ا         کند ینم

ـ نمای عبور م  گرم  می روز و شب از لگن توالت آب ن        وستهیچون پ .  است یزی و تم  قهی نمونه هنر و سل    کیکرت هر توالت      و آنقـدر    دی
  .شودی مکروه از توالت استشمام نمحهی نوع راچی است که هفیلط
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 بهتر و راحت تر از منازل بابـل  یلی کردن خی زندگی در عوض برا  ی ول ستیت بابل چند طبقه و مرتفع ن       کرت مانند عمارا   یها  خانه
  .است
 لگـن   کی ی اطاق حمام است و هر اطاق حمام دارا        کی ی و هر خانه دارا    سازند ی م عیها را وس    ها را بزرگ و پنجره       اطاق نکهی ا یبرا

 ی توالتهـا و حمامهـا  نی و من بدواٌ تصور کردم که ا  شودیرم و سرد وارد آن م      آب گ  رهای ش لهی که بوس  باشدی استحمام م  یبزرگ برا 
 و  ی با آب گرم و سـرد جـار        فی لط ی افراد شهر توالتها   نیرتری در منزل فق   ی که حت  دمی بعد د  ی مخصوص توانگران است ول    رینظ یب

 و استحمام بـا     زی توالت تم  رای هستند ز  بایز چرا مردم آنقدر     دمی و آنوقت فهم   باشدی آب سرد و گرم موجود م      ی دارا بای ز یها  حمام
  .دینمای مبایآب سرد و گرم انسان را ز

ـ  و آنقـدر در آرا     کنندی صورت م  شی از اوقات خود را صرف ازاله مو از بدن و شست و شو و آرا               ی کرت روزها مدت   یزنها  دقـت   شی
لباس زنها در کـرت     . دینما ی نم رتی ح نموضوعی از ا  ی و کس  رسانندی حضور بهم نم   ی مجلس مهمان  کی که هرگز بموقع در      ندینمایم

ـ  و م  بالندی خود م  یبای ز نهی بدستها و س   رای ز پوشاندی را م  نهی و پا و س    ست د ی است که تمام بدن باستثنا     یهائ  جامه  دارنـد کـه     لی
 مـصر   تخـت ی که در طبس پا    ی در صورت  دهندی م شی جالب توجه آرا   ی سر را بطرز   ی کرت موها  ی و زنها  نندی آنها را بب   یبائیمردم ز 
 است و به کی هستند و اندام آنها بارای دنی زنهاسرآمد کرت ی اندام زنهاثی که از حکنمی و من تصور م تراشند ی سر را م   یزنها مو 

 سـکنه کـرت     نی در ب  دی دو فرزند ندارند و قلت موال      یکی از   شی کرت عموما ب   ی و زنها  ندیزایمناسبت ظرافت اندام با اشکال بچه م      
  .ستی نبیع

 نـشان   تـر   کی که کمر خود را بار     کوشدی و هر مرد م    باشندی پهن م  یها   شانه ی دارا ی دارند ول  فی ظر ی کرت مثل زنها اندام    یمردها
ـ  اندام آنها قشنگ جلـوه نما      کنندی م ی که گاو باز   ی تا وقت  برندی م نی بدن خود را از ب     یبدهد و آنها هم مانند زنها با دقت موها          و  دی

  .ندینما یها شکل جانوران را نقش م  ساقهی و روپوشند یرد م داند بلیها  ساقهکهیهائ چکمه
 و نظافـت چـون کـرت موجـود     ی وسائل راحتگری دی در کشورهانکهی ای بروند براگری دی ندارند که بکشورهالی کرت م  یمردها

  .می نمائی زندگستی و حمام نزی توالت تمی که داراگری در منازل ملل دمیتوانی که ما نمندیگوی و مستین
 که  نی بود که بدون ا    یقی نوع آلت موس   کی دی کشور بنظر من نرس    چی آن در ه   ری و نظ  دمی که من در کرت د     بی عج یزهای از چ  یکی

 نوشـته   یزهـائ ی چ ی که قـبال رو    دیگرد ی از آن خارج م    ی صداهائ ی ول شد ی م دهی از آن شن   یقی موس ی آن را بنوازد صدا    یا  نوازنده
 تواننـد ی کـه آنهـا م     دمی از سـکنه کـرت شـن       نکـه ی ا گرید.  نوشت یزی چ ی رو توانی را م  ادبودند و من نتوانستم بفهمم چگونه ص      

 نوشته آن را بدسـت      ی باشد ول  دهی را نشن  ی آهنگ ی که اگر شخص   یبطور.  آن بنوازند  ی و بعد از رو    سندی را بنو  یقی موس یها  آهنگ
  . نوشته آن آهنگ را بنوازدی از رواوردیب

ـ  یهـا    آهنگ توان ی بفهمم چگونه م   امدمیب توجه مخصوص دارم در صدد بر ن        چون پزشک هستم و فقط به علم ط        من  را  یقی موس
  . موضوع توجه نکردندنی هم مانند من بدگرانی داینوشت و گو

 و مـن    رقصند ی و مقابل آنها م    پرستند ی در عوض گاوها را م     یول.  کشور ساخته باشند   ی خدا ی که برا  دمی معبد ند  چی در کرت ه   من
 برندی بلکه از رقص مقابل گاوها لذت م ستی از عالقه آنها به مذهب ن      یرستش گاوها از طرف سکنه کرت فقط ناش       متوجه شدم که پ   

  . خود نرقصندای آن رقص ها حضور بهم نرسانند ی تماشای که آنها براستی نیو روز
ـ مدت توقـف در کـرت ند   و من در تمام نوشند ی است که شراب را باعتدال م   نی ملت ا  نی ا ی از نکات قابل ذکر زندگ     یکی  کـه  دمی

  . شراب دچار تهوع گردددنی مانند سکنه طبس و بابل بر اثر افراط در نوشای مست شود یکس
 یبـائ ی کـه ز   نی تا ا  رقصندی مقابل گاوها م   انی جهت جوانها با اندام عر     نی و بهم  باشندی م بای ز ی خواهان جوانها  شتری در کرت ب   زنها

  .اندام خود را بنظر زنها برسانند
ـ  است و آنها اگر مرد هـستند نبا        نی از آنها شغلشان ا    یا   دو دسته هستند عده    رقصندی که مقابل گاوها م    ی و مردهائ  نهاز  بـا زن    دی

 تفـنن مقابـل گاوهـا       ی کـه بـرا    باشـند  ی م ی کسان گری دسته د  ی ول ندی با مرد معاشرت نما    دی نبا باشندیمعاشرت کنند و اگر زن م     
  . کنندحی و اگر زن باشند با مردها تفرهان که با زتوانندی و آنها مرقصندیم
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 طالـب   ی ملت بقدر  نی ا رایباز آنها است ز      ملت کرت بنظر من ناپسند آمد و آن طبع هوس          هی در رسوم و آداب و روح      زی چ کی تنها
آنچه امـروز    ندارد   انی بازرگان اطم  چی و ه  افتدی از نظر م   گری دو روز د   باشدی است که آنچه امروز مورد قبول عامه م        دی جد یزهایچ

   نه؟ای دی خواهند خرزی نگریدماه   ششکنند ی میداریمردم خر
 من به بابل رفتم و در مهمانخانۀ چند طبقه آن شهر سـکونت نمـودم                یوقت. می مهمانخانه منزل کرد   کی از ورود به کرت ما در        بعد

 آنرا کـه    فی و نظ  بایوارد کرت شدم و مهمانخانه ز      نکهی بعد از ا   یول. شودی نم افتی بهتر از آن     یا  بخود گفتم که در جهان مهمانخانه     
  . استتیاهم ی که مهمانخانه بابل در قبال آن بدمی متوجه گرددم،یگانه نواز بود دی خدمه مهربان و بیدارا
 کـه   بـا ی و خشن بودند و حال آنکه در مهمانخانه کرت پـسران و دختـران ز               فی زشت و کث   ی در مهمانخانه بابل خدمه غالمان     چون
ما بعد از ورود به     .  خدمت آماده بودند   ی برا شدندی و در هر موقع که احضار م       نمودندی م یرائی پذ نی از مسافر  کردندیره تبسم م  هموا

 سـر را    ی موهـا  نای وم می ولباس را عوض نمود    می داشت استحمام کرد   ی قشنگ آن که آب گرم و سرد جار        یها  مهمانخانه در حمام  
  . کردمیداری رنگارنگ خری گردنبند از سنگهاکی جفت گوشواره و کی ی ویمن برا نمود و یداریمجعد کرد و لباس نو خر

  .دیرسی بنظر همه مشیها  و دستنهی که سی بطوردیپوشان ی را نمی ونهی کرده بود سیداری خرنای که میلباس
  .نمیود را بب و من استاد خمی کن که از بندر به شهر بروهیروان کرا  تختکی بمن گفت دی لباس پوشنکهی از ابعد

ـ        می و سوار آن شد    می کرد هیروان کرا    تخت کی بود و ما     ی حوزه بندر  یعنی ما در بندر کرت      مهمانخانه . می و بطرف شـهر کـرت رفت
  . مرتفع قرار گرفته و آنقدر باغ دارد که عمارات کوتاه در باغها گم شده استیا شهر نسبت به بندر در منطقه

و در کرت دختران . باشدی منزل استاد من منجای گفت انای و ممیغها متوقف کرد و ما وارد باغ شد  از با  یکیروان را مقابل       تخت نایم
ـ         ی و حام  ی استاد دارند که مرب    کی هر کدام    رقصندی که مقابل گاو م    یو پسران   و از منـافع     آمـوزد  ی آنهاست و فن رقص را به آنها م

  .ندی نماعییض حق شاگردش را تگرانی که دگذارد ی و نمکند یآنان دفاع م
ـ  که از مـصر وارد م  می قد یایکاغذ دن  (روسی پاپ ی مقدار میاش شد    ما وارد خانه   ی بود که وقت   یرمردی پ نای م استاد ) متـرجم  – شدی

  .کردیمقابل خود نهاده آنها را مطالعه م
 یا  د کـه فـردا عـده       هستن ی مزبور جانوران  ی که گاوها  دی شده و معلوم گرد    دهی مذکور شکل گاوها کش    ی کاغذها ی که رو  دمی د من

  . کردیبند  شرطتوانی از آن گاوها مکی کدام ی قصد دارد بداند که رورمردی و پرقصندیمقابل آنها م
 یا   مراجعـت نکـرده    گری که تو نزد خدا رفته د      کردمی من تصور م   نای و گفت م   دی خوشوقت شد و او را بوس      دی را د  نای م ی وقت رمردیپ
 خانه محل سـکونت     نی که در ا   ی نگرفتم و اطاق   دی جد ی تو شاگرد  ی کرد بجا  یجعت نخواه  نداشتم که تو مرا    نیقی چون هنوز    یول

 حوض سـاخته تـا   کی آن ی کرده و بجارانی زن من آن را ودی رفت و روب نشده و شاست ای چندای گویتو بود همچنان هست ول  
  .عالقه دارد ی ماهتی به تربیلی زن من خرای زدی نماتی خود را در آن حوض تربیها ی ماهنکهیا
ـ  در فکـر ترب    چی او ه  رفتمی م نجای من از ا   ی وقت رای شده ز  ی ماه تی گفت از چه موقع زن تو عالقمند به ترب         رتی با ح  نایم  ی مـاه  تی

  .نبود
ـ بردمی می مرد جوان نزد او نبود من تو را نزد و کی و اگر اکنون     یا  دهی من است که تو او را ند       دی زن جد  نی گفت ا  رمردیپ  ی و معرف
ـ                کی نکی ا کنی ل کردمیم ـ  او ببـرم متغ    شی گاو باز جوان که تازه شروع برقص کرده نزد اوست و اگر تو را پ ـ آ.  خواهـد شـد    ری  ای
  . خانه مثل خانه خود او شودنی منهم با او دوست شوم و انکهی تا ای کنی دوست خود را بمن معرفیخواهیم
 ندارد که با او     ی و زن  دینمای م ستی ز یلحمار است و به تنهائ    ا   ابن نوههی و اسم او س    باشدی م ی پزشک مصر  کی گفت دوست من     نایم

  . کندحیتفر
ـ گذارند ی نمبای زی در کرت زنها  رای کشور اقامت کند تنها نخواهد ماند ز       نی در ا  ی گفت اگر چند   رمردیپ  تـو  ی که مرد تنها بماند ول
  .ث تاسف من خواهد شد باعیلی خی باشضی و اگر مریا  آمدهنجای ابی طبکی که با ی هستضی مگر مرنایم
 می زر و س   ی و قدر  ی از تو بخواهم که فردا مقابل گاو برقص        توانمی و فکر کردم که م     دی قلب من شادمان گرد    ی تو وارد شد   ی وقت رایز
  .ی من نمائدیعا
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 نجـات   ی مسافرت کردم که و    ی مصر بی طب نی جهت با ا   نی و از ا   نمیب ی و خود را از همه وقت سالمتر م        ستمی ن صی گفت من مر   نایم
  .کردمی می خودکشنکهی اای دمیرسی و اگر او نبود من در بابل به قتل مباشدیدهنده من م

ـ  که م  ی چون بطور  ی خود را از دست نداده باش      یزگی دوش ی پزشک مصر  نی با ا  ی که بر اثر دوست    دوارمی گفت ام  رمردیپ  اگـر   یدانی
  .ی توانست نزد خدا بروی و نخواهیرقص که مقابل گاوها بدهند ی رفته باشد اجازه نمنی تو از بیزگیدوش
ـ رای رفته باشد زنی تو از ب یزگی دارم که دوش   می او را لمس کرد و گفت ب       نهی س ی شد و قدر   کی به دختر جوان نزد    رمردی پ بعد  ی وقت

ابل گاوهـا    تو مق  نکهی قبل از ا   ستی بهتر ن  ای بزرگ شده است و آ     ی کوچک بود و اکنون قدر     اری تو بس  یها  نهی س یرفتی م نجایتو از ا  
ـ  خواهمیدختر جوان با خشم گفت من نم.  نهای ی هستزهی دوشای آمیم و بدان  ی کن نهی ما تو را معا    یبرقص  ی که مثل بازار بـرده فروش

 از  میگـو یو من بتو م   . ندی نما نهی جا معا  نی نه مرا در ا    ای هست   زهی دوش ای که بدانند آ   کنندی م نهی جوان را معا   یبابل که در آنجا زنها    
 تـو همـه در      ی به کرت برگردم ول    توانستمی نبود من نم   ی که او نجات دهنده من است و اگر و         کنمی مرد مسافرت م   نی با ا   جهت نیا

  .یکنی و بحرف من اعتناء نمیباشی میفکر گاوها و درآمد خود از گاو باز
ـ ی نکن مـن     هی گر نایو گفت م   شد   مانی او از گفتۀ خود پش     ی اشکها دنی پس از د   رمردی در آمد و پ    هی بگر نای حرف م  نی از ا  بعد  نیق

  .یکردی نبود تو به کرت مراجعت نمی مرد نجات دهنده تو است و اگر ونی و ای هستزهی و دوشیگوئیدارم که تو راست م
ـ  د ی بروم و چون رفتن به آنجا قـدر        نوسی امروز نزد م   دی داد و افزود بخاطرم آمد که من با        ریی موضوع صحبت را تغ    آنگاه  شـده   ری

ـ  و غذا بخور   دی خانه استراحت کن   نی لباس خواهم رفت و شما در ا       نی و با هم   میلباس خود را عوض نما     توانم ینم  و اگـر زن مـن       دی
  . رفتم و چون جوان گاو باز نزد او بود نخواستم مزاحم شومنوسی مد که نزدیام بگوئ  کجا رفتهدیپرس
 من کـه    ی از گاوها  یکی فردا   رای خود خواهم زد ز    ی به گاوها  ی مراجعت کردم سر   نوسی که از منزل م    نی که من بعد از ا     دی بگوئ بزنم

  .نمی او را ببدی و من بادی خواهد گرددانی شرکت نکرده وارد میهنوز در باز
ـ  و من در آنجا دوستان خود را خـواهم د میروی با تو بĤنجا منوههی من و سی برونوسی به منزل م ی گفت چون تو قصد دار     نایم  و دی
  . خواهم کردیرف را بĤنها معنوههیس

ـ   نبود ما بدون استفاده از تختادی ز نوسی و منزل م   رمردی خانه پ  نی فاصله ب  چون  وارد منـزل  نکـه ی و بعـد از ا میروان بخانه او رفت
 باشـد ی پادشـاه کـرت م  نـوس ی دانستم که منکهی کاخ بزرگ است و بعد از اکی من با شگفت متوجه شدم که آنجا می شد نوسیم

  .رومی که با سر راه منمیب ی مکمرتبهی بود که نی مثل اغالممه به قول کاپتا  کدمی گردری متحیطور
 از  یاند کـه بعـض       در کرت سلطنت کرده    نوسی است و آنقدر پادشاهان موسوم به م       نوسی آنجا دانستم که در کرت نام پادشاه م        در

  .است چندم نوسی مکندی که در آنموقع بر آنها حکومت می ندارند پادشاهادیمردم کرت ب
 بلند حرف ی از زنها و مردها در آن تاالر هستند و طور       ری کث یا   که عده  دمی در آنجا بود شدم د     نوسی که م  ی وارد تاالر  نکهی از ا  پس
اندام بودنـد و زنهـا     در بر داشتند و همه خوشبای رنگارنگ زیها مردها لباس. باشند ی در خانه خود م   ی که گوئ  خندند ی و م  زنندیم

  .نمودند ی با هم رقابت میسش لبا و خویبائیدر ز
 کردنـد ی می ابراز خرسنددارشی و مردها از د دندیبوسی و م  گرفتندی را در آغوش م    ی و زنها و   کردی م ی مرا بدوستان خود معرف    نایم

  .ندی نمارتی حی وبتی از غنکهیبدون ا
 کـه اطـرافش     یا   با عـده   نیری مثل سا  نوسی و م  میدی رس نوسی مقابل م  نکهی تا ا  می از مردها و زنها عبور کرد      ادی ز یا   از جلو عده   ما

 دانست که من آن دختـر  نوسی کرد و می مرا معرفنای منکهی خرسند شد و بعد از ا نای م داری و او هم از د     دیخند ی و م  گفتیبودند م 
ـ  را که با   ی دختر رای ز ی ما کرد  ی خدمت بزرگ بخدا   کی تو   نوههی از من تشکر کرد و گفت س       ی مصر انام بزب   جوان را نجات داده     دی

  .دی فرصت وارد منزل خدا خواهد گردنی در اولنای و میدینزد خدا برود باو برگردان
 کـه   یزهـائ ی کاخ را بتو نشان بدهم و در هر اطاق از مشاهده چ            نی ا یها   تا اطاق  ای خارج کرد و گفت ب     نوسی مرا از تاالر م    نای م آنگاه

 بـت ی از غ  نکـه ی بـدون ا   نـد ینمای م ی از مشاهده دختر جوان ابراز شادمان       که خدمه هم   دمیدی و من م   کردیآنجا بود ابراز مسرت م    
  . او تعجب کنندیمتماد
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ـ   نی در ا  نکهی کرد و گفت علت ا     انی من ب  ی موضوع را برا   نی علت ا  نایم ـ  ابـراز ح   یگـر ی د ی طـوالن  بـت ی از غ  چکسی کشور ه  رتی
ـ نما ی از او نم   یادی چکسی ه ردیمی م کنفری یوقت.  مرگ اشخاص ابراز تاسف کنند     ی برا خواهند ی است که نم   نی ا دینما ینم  و بـر    دی
 مرده و لـذا     ی که و  کنندی برگردد و اگر برنگشت فکر م      نکهی تا ا  ردیگی سراغ او را نم    ی کس شودی م دی ناپد کنفری ی وقت اسی ق نیهم
 ی کـشور کـس    نیدر ا  و   شودیاند سبب اندوه م      مرده دهندی که احتمال م   ی آنهائ ژهی آوردن اشخاص بو   ادیچون ب .  فراموش شود  دیبا
  .دی اندوه نمامی خود را تسلخواهدینم

  . قرار گرفته بودگری دی اطاقهای برد که باالی کاخ را بمن نشان داد مرا باطاقی اطاق هانای منکهی از ابعد
ت اطاق من    بمن گف  نای و م  شدی م دهیزارها در خارج شهر د       و کشت  تونی ز ی و باغها  دندیچری آنجا مراتع بزرگ که گاوها در آن م        در
  ؟ی کرت بودی مگر تو ساکن کاخ سلطنت؟یکردی می اطاق زندگنی مگر تو در انایگفتم م.  استنیا

 از مد افتاده و در کشور       رای آنها را بپوشم ز    توانمی من نم  ی بمن تعلق دارد ول    ینیبی م نجای البسه که در ا    نی و ا  ی جوان گفت بل   دختر
  .افتد یما لباس زود از مد م

.  اسـت ی که محل سکونت تو کاخ سلطنتی باشی تو زن کردمی هرگز تصور نم   رای متعجب شدم ز   یلی حرف تو خ   نیاز ا  من   نای م گفتم
  . نام پادشاه گرفته شده استنوسی از کلمه مباشدی منای که نام من که میدیفهم ی میدانستی گفت اگر تو اسم پادشاه ما را منایم

 جا  نی در ا  م؟ی چه بگو  ی گفت برا  نای م ؟ی کرت هست  یانم که تو از خانواده سلطنت      تا من بد   ی موضوع را بمن نگفت    نی پس چرا ا   گفتم
  . کرت هستمی که من از خانواده سلطنتمی که بتو بگودمید ی هستند و من الزم نمکسانیهمه مردم 

 یدم در آنجـا طـور      مـر  رای ز دیرسانی موضوع را به ثبوت م     نی ا نوسی و طرز رفتار مردم در تاالر م       دیگو ی درست م  نای که م  دمیفهم
  . که پادشاه کرت آنجا حضور دارددانند ی در خانه خود هستند و نمی که گوئکردندیرفتار م

ـ  و بـاو هد    کردمی م یداری خر شی برا یزی نداشت و اگر چ    ی در او اثر   می را شناختم زر و س     نای که من م   ی چرا از روز   دمی فهم زی ن و  هی
ـ  می و آنچه مـن بـو  ندی و جواهر ببمیدت کرده بود که زر و س  عا ی از کودک  نای م رایز. شدی خوشوقت نم  نمودمیم  در نظـرش  دادمی

  . کندوشوقت را خی که ونی نداشت تا ایا جلوه
ـ  اای و آ  یرقصی چگونه مقابل گاوها م    ی پادشاه کرت هست   شاوندانی تو که از خو    نای م گفتم ـ ی موضـوع بـرا  نی  کـه از خـانواده   ی زن
 است که تمام بزرگان اگـر بتواننـد بـĤن           ی مقابل گاوها کار   دنیفت در کشور ما رقص     گ نای م ست؟ی ناپسند ن  باشدی کرت م  یسلطنت

 بلکه جزو   ستی ن بی کار ع  نی و لذا نه فقط ا     ردیگی قرار م  ی مورد قدردان  دی نما دای پ یگ فن برجست  نی و هر کس در ا     شوندیمشغول م 
  .افتخارات است

  . می رفتیگاو باز و بطرف موسسه می خارج شدی از قصر سلطنتنای باتفاق مآنگاه
  . است کوچک که کنار شهر بزرگ ساخته شده استی شهری شهر کرت موسسه گاو بازدر
ـ     گاوها وجود دارد و کنار اصطبل      ی نگاهدار ی بزرگ برا  یها   و اصطبل  ی گاو باز  ی برا دانی شهر چند م   نی ا در  اسـت کـه     یها مراتع

  .اند دهیاطراف آنها نرده کش
  .چرند ی و در فصل گرما گاوها در مراتع مکنند یها منتقل م  گاوها را باصطبلشودی م کرت سردرهی جزی که هوایهنگام

  . در اصطبل هستندندی جوانان رقاص حمله نماهی علی گاو بازیها دانی پس فردا در مای فردا دی که بای گاوهائیول
 که کار آنها    ی کاهنان نیهم چن . براز مسرت نمود   من در آن نقطه ا     دنی آنجا بود و از د     نای استاد م  میدی رس ی به موسسه گاو باز    یوقت
  .ندی بنمارتی حی وی طوالنبتی که از غنی مسرور شدند بدون انای مداری از دباشد ی رقاصان ممی گاوها و تعلتیترب

ـ ا ا  بĤنها داد ت   دی که چه موقع غذا با     نی گاوها و ا   ی هستم راجع به غذا    ی پزشک مصر  کی که دانستند که من      نی پس از ا   کاهنان  نی
 نی که اطالعات خود آنها در ا      دانستمی که من م   یدر صورت .  نمودند ی عمر کنند از من سئواالت     ادتری آنها درخشنده شود و ز     یکه مو 

اند و بعد از هر دوره علوم پـدران بـه              گاو بوده  تی طرف اجداد آنها مشغول ترب     نی از صدها سال با    رایز.  از من است   شتریخصوص ب 
ـ  محبوب نی نزد کـاهن   نایم. کردندی و به پسران خود منتقل م      افزودندی و پسران هم بر علوم مذکور م       هدیگردیپسران منتقل م    و  تی

 گاو نر را هم     کی فردا مقابل گاو برقصد و       ی موافقت نمودند که و    ش استاد دی با صوابد  دندی او را د   ی جهت وقت  نیتقرب داشت و بهم   
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.  هنر خود را روز بعد بنظر مـن برسـاند          تواند ی که م  دانستی م رایخوشحال شد ز   یلی انتخاب خ  نی از ا  نایم. برای او در نظر گرفتند    
ـ او گنی تمام کاهنسی مرا بر عهده گرفت و نزد کاهن بزرگ که رئ   ی راهنمائ نایبعد از آن م    ـ . می باز بود رفت  وارد اطـاق کـاهن   یوقت
.  افتاد که سـرش ماننـد گـاو و زرد رنـگ بـود              یسان و آنگاه چشم من به ان      دمی اطاق بدواٌ او را ند     یکی به مناسبت تار   میبزرگ شد 

 و مقابل ما سر فرود آورد و بعد سرش را که سرگاو بود برداشت و من متوجه شـدم سـر                      دیرسی که سرش مثل گاو بنظر م      یشخص
  . استی انسان عادکیصورتش مثل 

 نوع اثـر    کی نکهی ا ی او وحشت کردم برا    فهای خوب داشت من از ق     یا  افهی کاهن بزرگ که همان مرد بود بما تبسم کرد و ق           نکهی ا با
  .شدی مشاهده می وافهی زننده در قیرحمیخشونت و ب

 کرت بکند کاهن بـزرگ  ی خدای خود را قرباننی کرد و نتوانست در موقع مع    بتی غ ی مدت ی چه شد که و    دی خواست بگو  ی وقت نایم
  . بردندگری دی که تو را ربودند و بکشورهادانمیارم و م مسئله اطالع دنی من از ارای زی ندارد که شرح بدهیاظهار نمود لزوم

 مـن   دی خدا بنما  ی بتواند خود را قربان    ی که و  یدی را به کرت برگردان    نای چون تو م   نوههی قرار داد و گفت س     ی مرا مورد قدردان   آنگاه
  .دی دی را خواه مزبوریای هدای به مهمانخانه خود مراجعت کردی ببرند و وقتای تو هدایام که برا دستور داده

 جـا کـسب     نی آن به کرت آمدم بلکه منظور من از آمدن با          افتی را نجات دادم و نه جهت در       نای پاداش م  افتی در ی من نه برا   گفتم
  .علم است

 بـه  نـک ی آمـوختم و ا زهای چیاری سفر کردم و در آن کشورها بسی و بابل و هات  هی سور ی بکشورها میای به کرت ب   نکهی قبل از ا   من
  .میفزای جا هم بر معلومات خود بنیام که در ا کرت آمده

 و پسران جـوان را      زگانی که دوش  دی بزرگ دار  ی خدا کی و بمن گفتند که شما       ام  دهی جالب توجه شن   یزهای کرت چ  ی به خدا  راجع
بابـل   و   هی سـور  انی که در خدا   باشدی صفت بزرگ م   کی نی باشند و ا   ی جسم ی فاقد هر نوع آلودگ    نکهی مشروط بر ا   داردیدوست م 

  .ندی نماحی تفرگریکدی که مردها و زنها در معابد با دهندی مازه و بابل اجهی سورانی خدارای زشودی نمافتی
 ی معابـد  ی در حوزه بندر   ی و حت  پرستند ی هست که مردم آنها را م      گری د انی بزرگ خدا  ی عالوه بر خدا   نجای بزرگ گفت در ا    کاهن
 مصر ی خدایعنی آمون ی خدای برای از آن معابد اگر بخواهیکی در یتوانیو تو م وجود دارد گری د ی کشورها انی پرستش خدا  یبرا

  .ی کنیقربان
انـد و جـزو     شـده  بی شناختن او ترت   ی که برا  ی فقط آنهائ  رای بشناسند ز  توانند ی و نم  شناسند ی نم انی بزرگ ما را خارج    ی خدا یول
 بـزرگ مـا   ی خدادی مراجعت نکرده که بگودهیون هرکس که او را د و تاکننندی را ببی هستن اجازه دارند که و     افتهی می تعل دانیمر

  . بزرگ اوستی و سعادت ملت کرت بسته بخدای که بزرگمیگو قدر بشما بنیچگونه است و هم
ـ ی هستند و    نی آنها آسمان و زم    انی که خدا  دمی بودم از سکنۀ آنجا شن     ی که در کشور هات    ی کاهن بزرگ هنگام   ی گفتم ا  من  از  یک

  .کندی محصول می را بارور و دارایگری باران دلهیآن دو بوس
 یمـائ یاپی ملت قدرت و سـعادت خـود را از در          نی ا رای ز باشدی م ای ملت کرت در   ی که خدا  دی همان موقع بطور مبهم بگوشم رس      در

  .بدست آورده است
ـ ا   بدست آورده  یمائیاپی از وسائل سعادت خود را از در       یاری قسمت از گفته تو درست است و ما بس         کی بزرگ گفت    کاهن ـ  می  ی ول
  . هستزی نای دری خدای ولستی نای ما دریخدا
 که ملـل    ی در صورت  داندی بزرگ خود م   ی زنده را خدا   ی خدا کی است که    ی ملت گانهی تمام ملل ملت کرت      نی بدان که در ب    نوههیس
  .کنندی آورده اند پرستش م چوب بوجودای سنگ لهی را که بوسانی که اشکال خدانی اای پرستندی مرده را مانی خداگرید

 بـا   توانـد  ی ملت نم  چی ما زنده است ه    ی که خدا  ی و تا روز   باشدی مرده است و نه سنگ و چوب بلکه زنده م          ی خدا کی ما نه    یخدا
  .شودی مغلوب مدیملت کرت مبارزه کند و اگر مبارزه نما

 و مـن  کنـد ی می دارد زندگکی و تاری طوالنیها ن خانه که داال  کی در   ای غار   کی شما در    ی که خدا  ام  دهی کاهن بزرگ شن   ی ا گفتم
  .نمی خانه را ببنی اای غار نی که المی مایلیخ
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 به آنها   کهی در صورت  ندینمای مراجعت نم  روندی و بمسکن او م    شوندی شما انتخاب م   ی خدا دنی د ی برا کهی که چرا کسان   فهممی نم یول
  .اند  از آنها مراجعت نکردهکیچی چرا هدی بمن بگوئدیاهخو ی شما نمای داده شده که از آن مسکن برگردند و آاریاخت

ـ  بگو تواندی نم ی که کس  باشدی م ی بلکه موجود  ستی ما گاو است آن خدا گاو ن       ی مظهر خدا  نکهی بزرگ گفت با ا    کاهن ـ  چ دی  و  ستی
 ی از حـد اعـال  ی ناشنموضوعی اندینمای مراجعت نمروندی که بمسکن او می چرا کساننکهی دارد و اما ااتی که ح  میدانی قدر م  نیهم

  .سعادت و افتخار است
 ی جهت وقت  نی و نزد او بسر ببرند و بهم       نندی است که خدا را بب     نی دختران و پسران جوان ما ا      ی سعادت و افتخار برا    نی بزرگتر رایز
 نی که اگر بادانندی مرای زشودی ناپسند م اری در نظرشان بس   ای دن نی در ا  ی که زندگ  نندیب ی را سعادتمند م   شی خو ی طور دندی را د  یو
ـ  و بق  ی که بمنزل خدا برو    ی تو آرزو ندار   ای آ نای جهان را تحمل کنند م     نی و زحمات ا   آالم که   دی با ندیای ب ایدن  عمـر را در آن جـا        هی
  ؟یباش
  نم؟ی من که اجازه ورود بخانه خدا را ندارم ممکن است که مدخل خانه او را ببای جواب نداد و من گفتم آنایم

 وارد منـزل خـدا خواهـد        نای و در آن شب م     شودی م کی که ماه در آسمان بطور کامل مدور خواهد شد نزد          ی شب  بزرگ گفت  کاهن
  .ینی و ممکن است که تو مدخل خانه او را ببدیگرد
   حاضر نشود که بخانه خدا برود چطور؟نای اگر مگفتم
 نکـه ی هـم بعـد از ا      نـا یبرفتن بمنزل خدا نشود و م      حاضر   یا  زهی دوش ای جوان   ی که پسر  فتادهی واقعه ن  نی بزرگ گفتم هنوز ا    کاهن

  . وارد منزل خدا خواهد شدلی با کمال مدی ما رقصیمقابل گاوها
 دست مرا گرفت    نای سر و صورت خود نهاد تا بما بفهماند که مدت مالقات تمام شد و م               ی حرف کاهن بزرگ سر گاو را رو       نی از ا  بعد

  .و از اطاق او خارج کرد
 باشم و   ی در موسسه گاو باز    دی از من جدا شد و گفت چون فردا روز رقص است من امشب با              ناینزل کاهن بزرگ م    از خروج از م    بعد

  . بمهمانخانه مراجعت کردمیمن به تنهائ
 مغرب و مرکز سـعادت اسـت   نی جا سرزمنیا... ارباب من ... نوههیس:  به نشاط آمده بود گفت     دهی کاپتا غالم من که خمر نوش      دمید
  ).مترجم – دندینام ی مغرب منی در اعصار بعد بنام بهشت خواندند سرزمگری آنچه را که ملل دمیقد یهایمصر(

 ی از و  می چقدر زر و س    پرسدی و از او نم    زندی ارباب با عصا خادم خود را کتک نم        چی و ه  باشدی ارزان و فراوان م    یدنی جا آشام  نی ا در
 و روز   دینمای روز خود را پنهان م     کی شود و او را از خانه براند خادم          نیگ نسبت به خادم خود خشم     یبسرقت برده است و اگر ارباب     

ـ  هستند و همـانطور کـه        گر  لهی ح یلی جا خ  نی سوداگران ا  ی ول کندی و ارباب گناه او را فراموش م       گرددی بهمان خانه بر م    گرید  کی
  . دهندی مبی را فریری سوداگران ازمنانی ادهدی مبی را فری بازرگان مصرکی ریسوداگر ازم

ـ  در آن روغـن بمانـد و ا  ی که مـدت گذارندی و منهند ی متونی کوچک را در روغن ز   ی نوع ماه  کی شهر   نی عوض در ا   در  ی مـاه نی
 تونی کرت در روغن ز    رهی است که سکنه جز    نی سارد یمقصود کاپتا ماه  ( شد   دی نخواه ری س دی که هر قدر بخور    شودی م ذی لذ یبقدر
  ).مترجم – است ی جارایآساروپا و  رسم در نی و هنوز ادادندیقرار م
اربـاب  :  گفـت  شنودی او را نم   ی پشت در صدا   ی که مطمئن شد که کس     نیها غالم من درب اطاق را بست و پس از ا             حرف نی از ا  بعد

 کـرت مـرده و      ی که خدا  دمی شن ی حوزه بندر  یها  خانهی من در م   رای اتفاق افتاده ز   زیانگ  رتی ح یعی کشور وقا  نی در ا  نکهیمن مثل ا  
ـ  هر کس که ا    ی کنند ول  دای پ گری د ی خدا کی که   کوشندیاند م    متوحش شده  اری که از مرگ خدا بس     نیکاهن  حـرف را بزنـد بـه        نی

 و در کام ای واقع در ساحل کرت بدر   ی تخته سنگها  ی حرف را زده بودند از باال      نیشدت مجازات خواهد شد و دو نفر از مالحان که ا          
  ).مترجم – نام هشت پا را دارد یفارس است که در یائی جانور مخوف درکی اختوپوط (دندیها پرتاب گرد اختوپوط

 ملت کـرت قـدرت و   ردی کرت بمی و اگر خداباشدی آنها می خدای که قدرت و سعادت آنها بسته بزندگ      ندیگوی سکنه کرت م   چون
  . را از دست خواهد دادشیسعادت خو
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 نـد یگوی کـه مـردم م     ی ملت کرت بطور   ی باشد و خدا   نطوری باو گفتم اگر ا     در قلبم بوجود آمد و     یدی حرف را زد ام    نی کاپتا ا  یوقت
ها پنهان بدارند آنها از تمام اخبار          که اخبار را از ملت     کوشندیها م    همواره حکومت  نکهی با ا  رایز( خبر درست است     نی ا ایمرده و گو  
  .دی وارد خانه خدا شد از آنجا خارج خواهد گردنای منکهیبعد از ا) شوندیمطلع م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ebook2009.blogfa.com



 
۱۴

  
   و سومستیفصل ب

  
   کرتی گاو بازدانی مدر

  
  .می تماشا نمای که بتوانم همه جا را بخوبدندی نشانیا  نفوذ داشت مرا در نقطهی گاو بازدانی که در منای بعد با کمک مروز

ـ  ی وجود دارد همه بخوب    ی از ده صف تماشاچ    شی ب دانی در م  نکهی با ا  دمی کردند و من د    دانی وارد م  کیکای را   نر یگاوها . ننـد یب ی م
  . شودیگری حائل دیکی نکهی قرار داشت بدون ایگری دی باالیکی ساخته شده بود که ی طورانی تماشاچگاهی جارایز

 وسط دو    از دیبا ی آمد که رقاص م    ی بشمار م  ی از همه دشوارتر رقص    ی دخترها و پسران جوان در مقابل گاوها چند نوع بود ول           رقص
  . رقص را انجام دادنی انای بودم مدهی مرتبه دکی گفتم در گذشته کهی و من بطورردی پشت او قرار بگیشاخ گاو جستن کند و رو

 گـران ی از گاوها نـسبت بـه د  ی که بعضدانندی بود که م  نی و مثل ا   کنندی م یبند   که توانگران کرت راجع به گاوها شرط       دمیدی م من
  . ببرمی به تفاوت آنها پتوانستم ی بودند و من نمکسانیر من تمام گاوها  در نظیول.  دارندتیمز
.  بود که او را بقتـل برسـاند        ی ضربت شاخ گاو کاف    کی رای ز دمی و من بدواٌ از رقص او ترس       دی مقابل گاو نر رقص    گرانی هم مثل د   نایم
 ی برا گرانی رفت و مثل د    نی وحشتم از ب   باشد ی م ی و مشاهده کردم که عضالتش در فرمان و        دمی او را د   ی که چاالک  نی بعد از ا   یول

  . کردمیاو شاد
 خطرناک است که اگر لباس در بـر         ی رقص آنها بقدر   نکهی ا ی برا دندیرقص ی مقابل گاوها م   انی جوان و دختران عر    ی کرت مردها  در
  .ضالت بدن فرماندهی نمایندشود که بتوانند آزادانه بع  بقتل برسند چون لباس ولو خفیف باشد مانع از آن میدی شاندینما
دیدم ولی استاد مینا عقیده داشـت         تر می   ای از دختران جوان دارای اندام زیبا بودند من اندام مینا را از همه قشنگ                 این که عده   با

  .تواند برقصد که چون دختر جوان متی از کرت دور بوده تمرین نکرده و آنچنان که باید نمی
الی که یک روغن مخصوص به تن مالیده بود نزد من آمد و گفت سینوهه پس فردا ماه در آسمان یک                      از خاتمه رقص مینا در ح      بعد

اند که در جشنی شرکت نمایم و لـذا           شود و من باید وارد خانه خدا شوم و بهمین جهت دوستانم از من دعوت کرده                 دایره کامل می  
گفتم مینا  . توانی مثل دوستان دیگرم تا مدخل آن خانه با من بیائی             می  که به خانه خدا میروم تو      بیتوانم با تو بیایم ولی در ش        نمی

هر طور که تو مایلی من رفتار خواهم کرد و در آن شب با تو خواهم آمد و از حاال تا پس فردا شب اوقـات خـود را صـرف دیـدن                                 
ست که چند نفر از دختران جوان که         هم عاید من میکند این ا      ذتیچیزهای دیدنی کرت خواهم کرد و یکی از چیزهای دیدنی که ل           

اند که به خانه آنها بروم و با آنان تفریح کنم و گرچه آنها مثل تو       اند از من دعوت کرده      جزو دوستان تو هستند ولی وقف خدا نشده       
  .ایدنم تر دارند و فربهی اندام آنها جبران آن نقص را می زیبا نیستند ولی اندامی فربه

باشم پیش دخترانی که دوست من هستند    گفت سینوهه من راضی نیستم که تو هنگامی که من نزد تو نمی              بازوی مرا گرفت و    مینا
بروی و الاقل صبر کن تا وقتی که من وارد خانه خدا شوم و آنوقت آزادی که هرچه میخواهی نزد دختران بروی و بـا آنهـا تفـریح                   

  .کنی
باشـم و اکنـون بـه حـوزه بنـدری             آوردم وگرنه مایل به تفریح با زنها نمـی         مینا من این حرف را برای شوخی کردن بر زبان            گفتم

ای کثیر از اتباع ملل دیگر هستند که بیمارند و به مداوای من محتاج                شوم زیرا در آنجا عده      مراجعت مینمایم و مشغول طبابت می     
  .باشند می

ه طبابت مشغول گردیدم تا اینکه شب فرود آمد و مـاه در              کار را کردم و به حوزه بندری برگشتم و وارد مهمانخانه شدم و ب              همین
آسمان پدیدار شد آنوقت از تمام حوزۀ بندری صدای موسیقی و آواز برخاست زیرا در بندر کرت منازل عمومی بسیار وجـود دارد                     
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 زندگی میکننـد کـه    مانند توانگران هر شب اوقات خود را به خوشی میگذارنند و طوری           دارندو حتی کسانی که در کرت بضاعت ن       
  .میرند و در جهانی زیست مینمایند که انگار در آن اندوه و رنج وجود ندارد گوئی هرگز نمی

 در اطاق خود بدون اینکه چراغ بیفروزم در نور ماه نشسته بودم و کاپتا در اطاق خویش مجاور اطاق من دراز کشیده، خوابیده                        من
  .نمود میبود یا اینکه خود را برای خوابیدن آماده 

آیـا  ...  وقت زنی جوان وارد اطاقم شد و من دیدم که یکی از دخترانی است که در مهمانخانه کار میکند و به من گفت سینوهه                        یک
  .میل داری که با من تفریح کنی

 مهمانخانه را باشم یکی دیگر از خدمه کنی که من در خور سلیقه تو نمی من مایل به تفریح نیستم وی گفت اگر تصور می  ...  نه گفتم
  .صدا بزنم و بیاید تا تو با او تفریح کنی

خواهم تنها باشم دختر جوان گفت عجیب است که خارجیها بـا آن کـه وسـیله                   من هیچ میل به تفریح ندارم و می       ... نه...  نه گفتم
 در صورتی که خدای کـرت زن را         برند  نمایند و تنها بسر می      دارند که عمر را بخوشی بگذرانند از روی تعمد خود را دچار اندوه می             

 زن و بعد بمن نزدیک گردید و گفت سینوهه با من تفریح کن زیرا من میل دارم بدانم یـک پزشـک                       ایبرای مرد آفرید و مرد را بر      
  .کند مصری چگونه تفریح می

رای نـشاط نیـستی بـرای آن        ها دا   دختر جوان گفت اگر تو مثل سایر خارجی       .  مرا بحال خود بگذار زیرا حال تفریح را ندارم         گفتم
  .ام این جا میا گفتم از اطاق من بیرون برو و تا وقتی که تو را صدا نکرده. ای است که خود را در اینجا زندانی کرده

کنم در کشوری که مردهای مملکت مثل این طبیب مصری هستند مردم به چـه امیـدی زنـدگی                      جوان گفت من تعجب می     دختر
  .نمایند می
ه دوخته اندوهگین بودم زیرا میدانستم یگانه زنی که من حاضر میشدم او را خواهر خود بدانم از من جدا میشود تا                       چشم به ما   من

  .به خانه خدای خویش برود و دوشیزگی را باو تقدیم نماید
تـشمام کـردم     این فکر بودم که ناگهان متوجه شدم شخصی در اطاق است و از او بوی عطری که امروز در میدان گاو بـازی اس                        در

مینا گفت آهـسته حـرف      . گفتم مینا چطور شد تو اینجا آمدی      . باشد  سر بلند نمودم و دیدم که آن شخص مینا می         . بمشام میرسد 
ام که از تخت خواب خود در  بزن زیرا من میل ندارم کسی صدای ما را بشنود آنگاه کنار من نشست و گفت از این جهت اینجا آمده       

  .ام  شدهموسسه گاو بازی متنفر
نمود که زنی مانند مینا با آن تعصب نسبت بـه گـاو بـازی از تخـت خـواب در                        از شنیدن این حرف حیرت کردم زیرا بعید می         من

  .موسسه گاو بازی متنفر شود
 مینا گفت خودم درست نمیدانم چرا این موقع این جا آمدم و شاید نفرتی که از تختخواب خـود حاصـل کـردم مـرا باینجـا                             بعد
ولی اگر مایل بخوابیدن نیستی من نـزد        . ام که با تو صحبت کنم و اگر میل داری بخوابی من از اینجا میروم                شاید هم آمده  . یدکشان

دار میکند موهای سـرش را         و داروهای تو را استشمام مینمایم و هر وقت کاپتا صحبتی خنده            نومش  های تو را می     تو میمانم و حرف   
ه مسافرت کردن با تو در کشورهای دیگر فکر من را تغییر داده و دیگر مثل سابق از بوی گاوها و                     من تصور میکنم ک   . خواهم کشید 

هـائی    گذشته میل ندارم که وارد خانه خدا شوم و صـحبت        خالفحتی بر . مشاهده گاو بازی و صدای غریو تماشاچیان لذت نمیبرم        
های دوسـتانم     معنای کودکان جلوه میکند و بازی       های بی   که دیگران اطراف من راجع باین موضوع میکنند در گوشم چون صحبت           

و مثل این است که عقل مرا از بدنم خارج کرده عقلی دیگر مانند عقل مللی که من آنها را دیـدم در                       . شود  سبب سرگرمی من نمی   
  .اند من نهاده

را دوست میداری و من فربه نیـستم معهـذا          گفتی زنهای فربه      گویم دست مرا بگیر و با اینکه امروز می           است که اکنون بتو می     این
گفتم مینا من در جوانی یک مرد ساده بودم و هیچ زن را خواهر خود نکردم تا اینکه روزی زنـی                     . دوست دارم که دستم را بگیری     

اینکه نفرت  از آن روز به بعد من دیگر بهیچ زن ابراز تمایل نکردم برای              . حریص و بیرحم بمن برخورد و هر چه داشتم از من گرفت           
اندیشیدم که تمام زنهای جوان مانند آن زن هستند ولی بعد از اینکه ترا دیدم و به عقل تو پی بردم                       زنها در دلم جا گرفت زیرا می      
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توانـد آنهـا را        دریافتم که در جهان زنهائی نیز یافت میشوند که مرد می           یو مشاهده کردم که کوچکترین توجه به زر و سیم ندار          
  .کند بدون اینکه برای سیم و زر خواهر آن مرد شودخواهر خود 

العالج کنم و   در روح من محبتی به ضعفا و فقراء بوجود آمد و بیماران فقیر را معالجه میکردم بدون اینکه از آنها مطالبه حق            آنوقت
که تو این قدر نسبت بـه مـال دنیـا    دیدم  زیرا وقتی می. آنکه بگویم مزدم را بدهید   کشیدم بی   دندان مبتالیان به درد دندان را می      

ولی اکنون که تو میخواهی از من جدا شوی و بخانه           . اعتناء باشم   گفتم که من نیز باید نسبت بمال دنیا بی           می خوداعتناء هستی ب    بی
  .ام و هم از افراد بشر خدای کرت بروی هم از خدایان متنفر شده

. یزرع خواهد شد و پیوسته قرین اندوه خواهد بـود        کالغ سیاه در یک صحرای لم      میدانم که بعد از رفتن تو روح من مانند یک            زیرا
شطوط دیگر آب   . این است که بتو میگویم مینا در جهان کشور زیاد است ولی بیش از یک شط وجود ندارد و آن شط نیل میباشد                      

 سد و دیوار که جلـوی آن بوجـود آمـده            این شط بون هیچ   . باشند  بخش نمی   دارند و آب آنها جریان دارد ولی مثل شط نیل حیات          
باشد هر سال اراضی سیاه مصر را سیراب میکند و اگر آز و شره مالکین اراضی بگذارد آنقدر محصول از مزارع مصر نصیب مـردم                         

سـانیم و  بیا برویم و خود را به ساحل رود نیل بر    . شود که هرگز مردم کشور من توانائی نخواهند داشت که آنهمه غذا را بخورند               می
مقـصود خورشـید    (ای خریداری کنیم و گوش بصدای مرغابیها که در نیزارها میخوانند بدهیم و زورق خدای آمون را                    در آنجا خانه  

 زندگی نمـائیم و وقتـی بـه         دوهمینا بیا برویم و بقیه عمر بدون ان       . نمادی از نظر بگذرانیم     که در آسمان حرکت می    ) مترجم –است  
ک کوزه را خواهیم شکست تا اینکه زن و شوهر شویم و آنوقت از هم جدا نخواهیم شد و بعـد از مـرگ مـا               مصر رسیدیم باتفاق ی   

  .جنازه من و ترا مومیائی خواهند کرد و ما وارد سرزمین مغرب خواهیم شد و تا ابد در آنجا زندگی خواهیم نمود
م با تو بمصر یا کشور دیگر بروم برای اینکه هیچ کشتی  با دست خود دست و چشم مرا نوازش کرد و گفت سینوهه من نمیتوان  مینا

مرا از این جا خارج نخواهد کرد و بویژه بعد از رقص امروز همه میدانند که من باید وارد خانه خدا گردم و هرگاه تو بخواهی کـه از                             
هیچ نیرو در جهان وجود ندارد که        کنی بقتل خواهی رسید و من باید بطور حتم وارد خانه خدا شوم و                نعتورود من بخانه خدا مما    

  .بتواند جلوی این موضوع را بگیرد
 مینا کسی از فردا اطالع ندارد و شاید تو از جائیکه هیچ کس از آنجا مراجعت نکرده است مراجعت نمائی و شاید بعد از آنکه                          گفتم

ولی تا آنجا   .  این جهان را فراموش کنی     وارد خانه خدا شدی و دوشیزگی خود را باو تقدیم کردی طوری احساس سعادت نمائی که               
ام کـه اعتقـاد    دهند افسانه است و هنوز من در کشورهای مختلف چیزی ندیده  بخدایان نسبت میهکه من اطالع دارم چیزهائی ک   

آن خانه  مرا نسبت به خدایان محکم کند و بهمین جهت اگر تو از خانه خدا مراجعت نکنی من وارد خانه مزبور خواهم شد و ترا از                          
  . بعد بمیرموبر میگردانم ولو این عمل آخرین عمل من در زمان حیات باشد 

زده اطراف را نگریست و گفت این فکر را دور کن برای اینکه خانـه خـدا تاریـک                      دست خود را روی دهان من نهاد و وحشت         مینا
. د وارد خانه خدا شوند وگرنه خواهنـد مـرد         توانن  است و هیچ کس حتی سکنه کرت مگر آنهائی که چون من برگزیده هستند نمی              

و مرا بزور در خانه خود نگاه . رحم نیست ولی من میتوانم به طیب خاطر از آن خانه مراجعت کنم برای اینکه میدانم که خدای ما بی               
متوجه است که سکنه    باشد و دائم        نمیدارد و اگر خواهان مراجعت باشم آزادم خواهد گذاشت که برگردم و این خدا بسیار زیبا می                

آیـد و   رسد و در زیتون روغـن بوجـود مـی      گندم به ثمر می    شورکرت با سعادت زندگی نمایند و بر اثر نیکوئی اوست که در این ک             
  .شود ها نمی های غلیظ دریا سبب غرق کشتی ها از یک بند به بندر دیگر میروند و مه کشتی
وش خواهد بود و این خدا بطور حتم مرا بدبخت نخواهد کـرد و اگـر بدانـد                  بخت و خ     متکی به خدای ما باشد پیوسته نیک       هرکس

  .نماید قصد مراجعت دارم ممانعت نمی
 فهمیدم که چون مینا از کودکی طوری تربیت و بزرگ شده که خدای کرت را نیرومندتر از همه کس میداند نمیتوانـد طـوری                         من

باشـد    فهمانم که بیشتر چیزهائیکه راجع به خـدایان میگوینـد افـسانه مـی             دیگر فکر کند و اگر میخواستم که بوسیله بیان باو ب          
  .پذیرفت نمی
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گفـت     بجای اینکه در صدد برآیم که با او صحبت کنم دست او را گرفتم و مینا خود را از من دور نمیکـرد و میگریـست و مـی                             من
ین که من وارد منزل خدا شدم از آنجا خارج نخواهم   سینوهه من میدانم که تو نسبت به من تردید داری و تصور میکنی که بعد از ا                

  . میل ندارم که خود را از تو دریغ کنم و اگر میل داری هر چه میخواهی بانجام برسانجهتشد و نزد تو نخواهم آمد بهمین 
 و بـرای مـن       مینا من مردی نیستم که بدون رضایت کامل زن او را خواهر خود کنم زیرا اینگونه کسب لذت یک طرفی است                     گفتم

لذتی ندارد و همین قدر که تو امشب اینجا آمدی برای من کافی است و اگر میخواهی چیزی به مـن تفـویض کنـی روبـان زریـن           
  .گیسوان خود را بمن بده تا راضی شوم

 باشـی و     وقتی اینحرف را شنید دستی به بدن خود کشید و گفت سینوهه آیا من چون الغر هـستم تـو خواهـان مـن نمـی                          مینا
خواهی با من تفریح کنی آیا میل داری که من در اندک مدت خود را طوری فربه کنم که تو از مشاهده فربهی من بـه وحـشت            نمی

  .بیفتی
خواهم که با تو تفریح کنم برای اینکه میدانم ایـن تفـریح دارای              نه مینا هیچ زن در نظر من بقدر تو زیبا نیست ولی من نمی              گفتم

مینا گفت آن کار چیست؟ گفـتم  . توانم بتو بگویم کاری بکنیم که سبب مسرت هردوی ما بشود          لی من می  و. لذت یک جانبی است   
شکنیم و بر اثر این عمل شوهر و زن خواهیم شد و گرچه دراینجا یک کاهن نیـست    آن را میومن و تو یک کوزه بدست میگیریم     

ای را شکـستند زن   ر وقتی یکزن و مرد باتفاق به قصد ازدواج کوزه  که اسم ما دو نفر را در کتاب معبد بنویسد ولی طبق رسوم مص             
من از اطاق خارج شدم تا اینکه غـالم         .  اینکه آن را بشکنیم    تامینا خندید و گفت بسیار خوب و یک کوزه بیاور           . شوند  و شوهر می  

کردم کاپتا پشت درب اطاق مـن نشـسته         خود را که تصور میکردم خوابیده بیدار نمایم و باو بگویم یک کوزه بیاورد ولی مشاهده                 
 ایندختر الغـر انـدام بـا تـو          هکاپتا گفت ارباب، من از این جهت گریه میکنم که جگری نازک دارم و وقتی شنیدم ک                . گریه میکند 

  .صحبت میکند و تو باو جواب میدهی من بگریه در آمدم
 در این اطاق گفته شد شنیدی؟ کاپتا گفت بلی برای اینکـه              خشمگین شدم و یک لگد باو زدم و گفتم کاپتا آیا تو هرچه را که               من

  .های ما را استماع میکردند پرسیدم چطور دیگران گفته. شنیدند شنیدم دیگران می اگر من نمی
 گفت امشب کسانی این جا آمدند که مینا را تحت نظر قرار بدهند و جاسوسی کنند زیرا مینا بطوری کـه شـهرت دارد بایـد                          کاپتا

من متوجه شدم که اگر پشت درب اطاق تو ننـشینم آنهـا در اینجـا                . انه خدا شود و اکنون تحت نظر است تا اینکه نگریزد          وارد خ 
و بعـد   .  بĤنان نیست خواهند شنید و لذا من در اینجا نشستم که دیگران مزاحم تو نشوند               طخواهند نشست و چیزهائی را که مربو      

 داشته باشم صحبتهای شما دو نفر را شنیدم و نظر باینکه حرفهائی کودکانه و راسـت               از جلوس در اینجا بدون اینکه قصد شنیدن       
  .آیم یبود بگریه در آمدم چون گفتم که جگر من نازک است و زود بگریه در م

  .ای که ما چه گفتیم برو و یک کوزه بیاور  دیگر نسبت به کاپتا خشم نکردم و گفتم چون شنیدهمن
. خواهی، آیا کوزه باید بزرگ باشد یا کوچک؟ رنگین باشد یا بـدون رنـگ                ت شد و گفت چه نوع کوزه می       الوق   متوسل به دفع   کاپتا

گفتم تو میدانی که هر نوع کوزه برای اینکار خوب است مشروط بر این که زود بروی و کوزه را بیاوری وگرنه مجبورم که با عصا تو                           
  .را وادار به رفتن کنم

 محض این که تو کوزه خواستی بروم و کوزه را بیاورم و از این جهت حرف زدم که تو فرصـتی بـرای                        توانستم به    گفت من می   کاپتا
  . فکر کردن داشته باشی

 شکستن کوزه با یک زن کاری است با اهمیت و باید راجع بĤن فکر کرد و بعد مبادرت باین کار نمود لیکن تو چون اصرار داری                    زیرا
ای را کـه      کاپتا رفت و کوزه   . توانم از انجام امر تو خودداری نمایم        آورم زیرا نمی    ای می   روم و کوزه   که با این زن کوزه بشکنی من می       

 معلوم میشد که در آن ماهی ریخته بودند آورد و مقابل من نهاد و من و مینا هر کدام یکدسته کوزه را گرفتیم و  وبوی ماهی میداد    
  .یمآن را بلند  کردیم و باتفاق زمین زدیم و شکست

 از اینکه کوزه شکسته شد کاپتا بر زمین نشست و پای مینا را روی سر خود نهاد و گفت بعد از این تو خانم من هستی و مثـل                              بعد
  .اربابم میتوانی برای من فرمان صادر کنی و شاید بیش از سینوهه فرمان صادر نمائی
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بدون پاشنه بپوشی تا هنگامی که از فرط غضب لگد بـر         های     امیدوارم که در موقع خشم آب جوش بطرف من نپاشی و کفش            لیکن
  .فرق من میزنی سرم نشکند و ورم نکند

دانم تو با اینکه الغر هستی         در همه حال همانطور که نسبت به سینوهه وفادار هستم نسبت بتو نیز وفادار خواهم بود زیرا نمی                  من
چون اگر مـن بجـای اربـابم بـودم هرگـز      . و را خواهر خود کرده استام و تعجب میکنم چگونه اربابم ت  مند شده   چرا من بتو عالقه   

دار شدی فربه خواهی گردید و من بتـو قـول             کنم بعد از اینکه تو بچه        خود نمیکردم لیکن فکر می     اهردختری این گونه الغر را خو     
  .دزدم از تو نیز کم خواهم دزدید میدهم همانطور که از اربابم کم می

میزد طوری دچار تاثر شد که بگریه در آمد و مینا قدری با دست روی سر و گردن وی مالیـد و گفـت گریـه      موقعی که حرف     کاپتا
  .های کوزه را بیرون ببرد و برود نکن و من به کاپتا گفتم که شکسته

کنـد از وی     شب من و مینا مثل گذشته در کنار هم خوابیدیم لیکن من نخواستم مانند برادری که از خواهر خـود اسـتفاده می                       آن
  .استفاده نمایم زیرا میدانستم که مینا لذتی نخواهد برد و من از لذت یک جانبه نفرت داشتم

ای ناگوار برای او اتفاق نیفتاد ولی یک پسر جوان هنگامیکه مشغول رقـص                 بعد مینا مانند روز قبل مقابل گاونر رقصید و واقعه          روز
  . رار بگیرد افتاد و گاو نر با شاخ خود وی را بقتل رسانیدبود و روی گاو پرید تا اینکه بر پشت حیوان ق

 وقتی این منظره را دیدند برخاستند و فریاد زدند و من متوجه بودم که فریاد آنها ناشی از شادی است نه اندوه و گاونر                         تماشاچیان
شـنیدم کـه      جوان رنگین مینمودنـد و مـی      را از آن جوان دور کردند و بعد مردم اطراف الشه او را گرفتند و زنها دست را با خون                     

بعد مردها و زنها بطـرف  . کردند مدتی است که ما مثل امروز تماشا نکرده بودیم  بود و مردها اظهار می     بگفتند چه تماشائی خو     می
مردهـا و   های دیگر روشن بود زیرا زنان و شوهران دور از هم با               منازل خود برگشتند و آن شب چراغهای بندر و شهر بیش از شب            

این تفریح فقط بمناسـبت گـاو بـازی آن روز و            . آمد  زنهای دیگر تفریح مینمودند و این نوع خوشگذرانی در کرت جائز بشمار می            
  .نمودند مرگ یکی از گاوبازان نبود بلکه چون زن و مرد میدانستند که در آن شب یک دوشیزه جوان بخانه خدا میرود تفریح می

ای برنگ زرد بطرف خانـه        شب نمیتوانستم تفریح کنم زیرا میدانستم که مینا در آن شب سوار بر ارابه              برخالف دیگران در آن      من
  .روان یا پیاده وی را تعقیب خواهند کرد و در راه خنده و تفریح خواهند نمود خدا میرود و دوستانش سوار بر تخت

 برای این منظور کرایه کرده بـودم و کاپتـا هـم بمناسـبت               روانی   چون میدانستم که باید عقب مینا بروم از صبح آن روز تخت            من
ای که نسبت به مینا داشت گفت با من خواهد آمد و در راه بین شهر و خانه خـدا همـه شـادمان بودنـد غیـر از مـن زیـرا                                   عالقه

  .نبینممیدانستم که ممکن است دیگر مینا را 
و .  و من در نور ماه دقت نمودم که ببینم خانه خدا چگونه اسـت               بخانه خدا نزدیک شدیم من دریافتم که همه سکوت کردند          وقتی

دو درب مفرغی سنگین و خیلی بزرگ یکی بعد از دیگری وجود داشـت و قبـل از                  . دیدم  من از خانه خدا غیر از درهای آن را نمی         
من گفتند که معبـد مزبـور محـل          را وارد معبدی که نزدیک خانه خدا بود کردند و دیگران ب            ااین که درهای مزبور را بگشایند مین      

  .سکونت نگهبانان خانه خداست
باشد ولی     مینا وارد معبد شد لباس بر تن داشت و پس از ساعتی که از آن معبد خارج شد من دیدم لباس ندارد و عریان می                         وقتی

  .اند موهای سرش را با چنبری سفید رنگ مثل تور بسته
دم که تبسم مزبور اجباری و برای دلداری من است و گرنه مینا خوشـحال نیـست تـا                   فهمی   از دور بمن تبسم کرد ولی من می        مینا

دیگر این که بعد از خروج مینا از معبد مشاهده نمودم کاهن بزرگ که سرگاو را روی سر و صورت خود نهاده و صورت            . تبسم نماید 
  .کند  آویخته کنار مینا حرکت میمروی دیده نمیشود و یک شمشیر به ک

باید با زور بیست نفر باز و بسته شود            سکوت مردم کاهن بزرگ و مینا بدرب خانه رسیدند نگهبانان معبد آن در را که می                 وسط در
در آنجا یکی از نگهبانان مشعلی افروخته بدست مینا داد و آنگاه مینا و کاهن بزرگ وارد                 . گشودند و سپس درب دوم را باز کردند       

  . بود گردیدند و نگهبانان هر دو در را بروی آنها بستندطوالنییک دهلیز بزرگ که بظاهر 
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هائی کـه مقابـل       آور بود که من نتوانستم سراپا بایستم و روی علف            آن منظره و ناپدید شدن مینا در خانه خدا بقدری غم           مشاهده
د که از خانه خدا مراجعت نماید و بـا  ها نهادم و با اینکه مینا بمن وعده داده بو خانه خدا سبز شده بود زانو زدم و صورت را بر علف           

  . که هرگز وی را نخواهم دیددانستممن زندگی کند من می
ای که مینا در آن خانه ناپدید نشده بود من امیدوار بودم که وی را خواهم دید ولی بعد از اینکه مشاهده کردم که درهـای                             لحظه تا

  . دختر جوان باشممفرغی بروی او بسته شد دانستم که نباید امیدوار بدیدن
  .نالید زیرا وی نیز احساس کرده بود که دیگر مینا را نخواهد دید ها نشسته، می  کنار من روی علفکاپتا
 دوستان مینا که با وی آمده تا آن لحظه سکوت کرده بوده همین که درب خانه خدا بسته شـد ماننـد کـسانی کـه یکمرتبـه       ولی

ها را گشودند و آشامیدند و همینکه سرها گرم شد زن و مرد عریـان گردیدنـد و                   د و کوزه  ها را افروختن    گرفتار جنون شوند مشعل   
 رقص کردند و هیچ شرم نداشتند که بدن عریان خویش و اعـضائی را کـه بایـد پوشـیده                     هدر نور ماه و روشنائی مشعلها شروع ب       

  .داشت به چشم زنها و مردهائی دیگر برسانند
 رقص هستند برخاست و رفت و بعد از مدتی کم با یـک کـوزه آشـامیدنی مراجعـت کـرد و مـن                وقتی دید که همه مشغول     کاپتا

روان آورده، زیرا قبل از اینکه از شهر براه بیفتیم به ما گفته بودند که در خانه خـدا و معبـد                        میدانستم که وی این کوزه را از تخت       
امیدنی خود را از شهر ببریم و کاپتا چندین کـوزه آشـامیدنی و              شود و ما باید غذا و آش        چیزی برای خوردن و آشامیدن یافت نمی      

  .روان نهاده بود مقداری غذا از شهر خریداری کرده در تخت
نمایم کـه دیگـر ایـن      کوزه را آورد به من گفت سینوهه اکنون من نیز باندازه تو اندوهگین هستم چون مانند تو احساس می وقتی

  . و تو در این لحظه برای دیدار وی کاری ساخته نیست بهتر آنکه بنوشیم و غم را از بین ببریمدختر را نخواهم دید ولی چون از من
رقصیدند شادمانی کنم اما از نوشـیدن کاپتـا           توانستم بنوشم و مانند زنها و مردهائی که چون دیوانگان اطراف من می               من نمی  ولی

  .نماید د است و بنیۀ آن پیرمرد را تقویت میدانستم که قدری نوشیدن برای او مفی ممانعت نکردم چون می
 روشن بود و ماه درخشندگی داشت و زنها و مردها بدون اینکه از دیگران شرم کننـد از مـشعلها دور میـشدند و قـدری                           مشعلها

  .کردند دورتر با هم چون خواهر و برادر رفتار می
کند که بگویم بـر اثـر مـستی چیزهـای             م چشمهایم خطا نمی   ا  چون من هنوز زیاد شراب ننوشیده     ...  کاپتا گفت سینوهه   یکمرتبه

گفتم کاپتا چه میگوئی؟ غالمم گفت میخواهم بگویم آنمرد که شمشیری بر کمر داشت و دو شاخ از سرش روئیده                    . بینم  موهوم می 
ین موضوع خیلی در خـور       از آنجا خارج شده در صورتی که درب خانه خدا را نگشودند و ا              یدبود و باتفاق مینا وارد منزل خدا گرد       

  .تفکر است
از کاپتا پرسیدم آیـا تـو       .  نظر باطراف انداختم و کاهن بزرگ را دیدم و مشاهده کردم که مانند دیگران مشغول رقصیدن است                 من

 کاپتا گفت وقتی تو سر بر زمین نهاده بودی و ناله میکردی و میگریستی مـن یـک                 . یقین داری که او از درب خانه خدا خارج نشد         
ولی یکمرتبه دیدم کـه شـاخهای       .  برای اینکه منتظر بودم که مینا از آنجا خارج شود          داشتم  یلحظه از درب خانه خدا چشم بر نم       

زرد رنگ اینمرد در روشنائی مشعلها میدرخشد و چون درب خانه خدا باز نشده بود بخود گفتم البد خانـه خـدا غیـر از درهـای                           
  . استدهرد که این مرد از آنجا خارج گردیبینیم راهی دیگر دا بزرگ که ما می

 برخاستم و بطرف کاهن بزرگ رفتم و دست او را گرفتم و گفتم مینا کجاست؟ طوری کاهن بزرگ از این حرف خشمگین شـد                         من
 که سر گاو را از روی صورت و سر خود برداشت و گفت اگر تو یکی از اهالی کرت بودی و در اینموقع که ما مشغول رقص و شـادی                             

. ها بیندازنـد    ها بدهان اختوپوط    نمودی من امر میکردم که تو را از باالی سنگ            می حمتکردی و تولید مزا     هستیم این سئوال را می    
گفتم مینا کجاست؟ بمن جواب بـده       . ولی چون یکمرد خارجی هستی و از رسوم اینجا اطالع نداری از مجازات تو صرفنظر میکنم               

  ؟یکه او را کجا برد
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 در رقـص شـرکت کـنم    نکهی آن خانه رها نمودم و برگشتم تا ایکی را وارد خانه خدا کردم و او را در تار        نای گفت من م    بزرگ کاهن
 جا جبران کرده نی به انای من زحمت تو را از لحاظ آوردن م      کهی در صورت  یریگی چه سراغ او را م     ی و برا  ؟ی چکار دار  نای تو به م   یول
  .ام ده فرستاانه به مهمانخای تو هدایبرا

 که  ی از راه  توانست ی هم م  نای م رای ز دی از آنجا خارج نگرد    نای م ی ول ی کاهن بزرگ چطور شد که تو از خانه خدا خارج شد           ی ا گفتم
  . خارج شودیدیتو خارج گرد

بتـو   مرتبه نی آخری و براینمائ ی دخالت م ستی که بتو مربوط ن    ی و در کارهائ   یزنی حرف م  یلی تو خ  ی مصر مردی بزرگ گفت ا   کاهن
 بمـن   نکـار ی صرف نظر کن و گرنه تو را بکام اختوپوط خواهم انداخت من به خشم در آمدم و گفـتم ا                    ی کنجکاو نی که از ا   میگویم

 در  یول. ی و مراجعت نمود   ی و در کجا او را رها کرد       ی جدا شد  ی و چگونه تو از و     باشد ی کجا م  نای بدانم که م   دیمربوط است و من با    
 شاخدار وسط   نمردی که با ا   یا   شده وانهی من مگر تو د    نیرفت و از کاهن بزرگ دور کرد و گفت ارباب غمگ           کاپتا دست مرا گ    نموقعیا
 بـرقص و  نهـا ی سپس در گوشم گفت تو هـم مثـل ا  ؟یکنی خود جلب می و توجه همه را بسو   ینمائ ی همه زن و مرد مشاجره م      نیا

 شـادمان  ی کند تـو براسـت     الی کن که خ   ی جرگه شو و کار    نی ا  وارد گرانی بخورد مثل د   بی کاهن بزرگ فر   نکهی ا ی کن و برا   یشاد
  .یهست
 بمـن  نمردی را جلب کنم بلکه اگر ای ندارم که توجه کسلی و مدهمی کنم و بدروغ خود را شادمان جلوه نم      ی کار را نم   نی گفتم ا  من
 بدسـت   ی که در کشور هـات     نیرد آهن  ضربت کارد و با همان کا      کی من او را با      دی رس ی بو توان ی کجاست و چگونه م    نای که م  دینگو

  .رودی شود تا قبضه فرو می وارد بدن کسی است که وقتزی تی کارد بقدرنیا و دیآوردم به قتل خواهم رسان
 جغد  ی شب مانند چشم ها    نی تو در ا   یها   چشم رای بنوش ز  یدنی آشام ی و قدر  می برو ایب... ساکت باش ...  بمن گفت ساکت باش    کاپتا

 من بتو خواهم گفت که      ی بنوش ی و قدر  ی کند و اگر موافقت کن     دای پ نی خشم تو تسک   نکهی تا ا  ی بنوش دی و با  دزنی برق م  یکیدر تار 
 ی رقاص خارج کـرد و رو ی کاپتا مرا از جرگه زنها و مردهاام افتهی شاخدار را نمردی راه خروج اراید زی رسنای به م توان یاز چه راه م   

 خـواب   نی بخوابم و چون ا    دی بمانم و با   داری ب توانم ی و من احساس کردم که نم      دی نوشان  شراب بمن  ی و قدر  دی نشان نیها بر زم    علف
  . و انتقام واقعه بابل را از من گرفته استختهی راکی که غالمم در شراب من ترافتمی بود دری عادریغ
 و سکنه کرت مرا دمیرسانیه قتل م من کاهن بزرگ را بدیخوران ی و بمن نمختیری نماکی تریدنی اگر در آن شب کاپتا در آشام    یول

  . و کاپتا در آنشب جان مرا نجات داددندیرسانی به قتل مگری بطرز دای انداختند،یبه کام اختوپوط م
 باطراف انداختم   ی سر را بلند نمودم و نظر      ام  دهی علفها دراز کش   ی طلوع کرده و من رو     دی روز است و خورش    دمی شدم د  داری ب یوقت

 ی و رقـص بودنـد و خـستگ   دنی تا صبح مشغول نوششبی درای زاند دهی علف ها خواب ی رو انینها و مردها عر   و مشاهده کردم که ز    
  .آنها را از پا انداخت

 رفتنـد   ای خود را آراستند و بطرف در      سوانی کرد و زنها گ    داری زن و مرد را از خواب ب       دی آفتاب باال آمد حرارت خورش     نکهی از ا  پس
 گـشتند  ی بر م  نهادند ی م ای که قدم به در    نی خانه استحمام کنند هم    یها  عادت داشتند که در حمام     چون   ی ول ندی را بشو  شیکه خو 
  .ندی را تحمل نماایر که آب سرد دتوانستند یو نم
 و که به شـهر      ماندی م نای که منتظر م   نکی ا دندی رفت پرس  نی آنها از ب   یدگی خود را آراستند و ژول     گریکدی زنها با کمک     نکهی از ا  بعد
تـر و همـسال        از زنها که جوان    یا   دسته یول.  و براه افتادند و مراجعت کردند      میگردی از زنها گفتند به شهر بر م       یا   عده گردد؟یبر م 
  . برگرددی تا ودی کشمی که ما انتظار خواهنمودند بودند اظهار نایم

 که  نی تا ا  دیگردیدها دواطلب ماندن م    از مر  یکی کدام مرد حاضر است که توقف کند؟ و          گفتی زن جوان که قصد داشت بماند م       هر
  .زن مزبور تنها نباشد

 از آنها یا  مردها عدهنی که اگر زنها از ب دمی ماندن دعوت و بعد متوجه گرد      ی را برا  یکی مردها   نی که چرا هر زن ب     دمی بدواٌ نفهم  من
  .ماند مانند دعوت نکنند همه مردها بشهر مراجعت خواهند نمود و زنها تنها خواهند یرا برا
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 خـود جلـب کننـد    ی مردهـا را بـسو  نکهی ای بود که زنها برای کشورگانهی بودم کرت    دهی که من تا آن موقع د      ی کشورهائ نی ب در
  . متوسل شوندلهی وسنی بددیبایم
 یاو باز  هنر گ  ی برا شتری مردم ب  رقصندی مقابل گاوها م   انی عر نکهی هم من متوجه شده بودم که زنها و مردها با ا           ی گاو باز  دانی م در

 اسـت کـه   نی و علتش اگری دی نه مثل کشورهای ولکردی جلب توجه م بای دختر ز  ای پسر   کی و گرچه    ندینما   می جانیآنها اظهار ه  
  . آزاد هستندگرانی با دشرتدر کرت مردها و زنها در معا

ـ  نی که ا مجاز هستم ای که آ  دمی به شهر برگردد و من از او پرس        خواستی بود که م   ی بزرگ جزو مردهائ   کاهن  کـه  ی جا بمانم تـا وقت
  . از خانه خدا مراجعت کندنایم

 کـه   فتـاده ی است چون تاکنون اتفـاق ن      دهی توقف تو بدون فا    ی جا نخواهد شد ول    نی کس مانع توقف تو در ا      چی بزرگ گفت ه   کاهن
  . وارد خانه خدا گردد و از آنجا خارج شودیکس
ـ  او را بب خـواهم  ی ندارم و نم   نایالقه به مراجعت م    کاهن بزرگ من ع    ی خود را به حماقت زدم و گفتم ا        من ـ  بلکـه ا نمی  موضـوع  نی

 و نی فقط زمرای کنم زحی تفرافتی توان ی نقطه نمچی در هرشانی که نظ بای ز ی زنها نی جا بمانم و با ا     نی که در ا   نی ا ی برا ستیا  بهانه
 شی کـردم درخواسـت بخـشا      نین نسبت بتو توه    اگر شب گذشته م    نکهی ا گری و د  Ĥوردین زنها بوجود م   یآسمان کرت است که از ا     

 دانمیام م  اکنون که بهوش آمدهی ولمینما ی و با که صحبت م  کنمی و چه م   میگوی چه م  دمیفهم ی شب قبل مست بودم و نم      رایدارم ز 
  . ناپسند بوده استاریکه عمل شب گذشته من بس

 با زنها   ی دار لی خوب حال که تو م     اریسم کرد و گفت بس     سرم گذاشت و تب    ی و دست را رو    دیها در کاهن بزرگ موثر گرد        حرف نیا
 چون تـو    رای ما از تو باردار نشوند ز      ی دقت کن که زنها    ی ول مینما ی ممانعت نم  نجای جا باش و من از توقف تو در ا         نی هم ی کن حیتفر
  .د مراجعت کننای و آن قدر انتظار بکش تا می ما را باردار نمائیزنها که ستی خوب نی هستی خارجکی

ـ        هی در سور  نکهی ا ی برا ستمی بدون تجربه ن   مکردی کاهن بزرگ من در مورد زنها        ی ا گفتم  زگانی و بابل مشاهده کردم چگونـه دوش
 که کاهن بزرگ تصور نمـود کـه مـن           کردمی صحبت م  ی به سادگ  یو من طور  . روند ی فراهم کنند به معبد م     زی جه نکهی ا یباکره برا 

 که مرا   دیای در صدد بر ن    نکهی احمق بداند تا ا    ی مرا مرد  ی که و  خواستم ی را داشتم و م    ورمنظ نی هم زیو من ن  . باشمی احمق م  یمرد
  .از آن جا براند

 بزنهـا   ای گو زی من حس کردم که به نگهبانان معبد سپرد که مواظب من باشند و ن              کردی کاهن بزرگ به شهر مراجعت م      ی وقت معهذا
ای از زنها اطراف من جمع شدند و از من دعوت نمودند              قتی کاهن بزرگ رفت عده    اشاره کرد که با من شوخی و تفریح کنند زیرا و          

  . می و بنوشمی مجاور بخورشهی و در بمی و برومیکه از آن جا دور شو
ـ  رای کرت چقدر جلف هستند ز     ی که زنها  دمی رفتم و در آن وقت فهم      شهی و با آنان بدرون ب     رفتمی دعوت آنها را پذ    من  از مـن    چی ه

  .رسانندی بانجام نمی هم آن کارها را علنی منازل عمومی که در شهر طبس زنهاکردندی می و کارهائدندیکش یخجالت نم
  . برجسته کرت هستندیاند همه از زنها  بردهشهی مزبور که مرا بدرون بی داشتم که زنهانیقی من کهی صورتدر
 خود را مست جلوه دادم و تظاهر بـه  می نماحی از آنها تفرکیچی نداشتم با هلی منکه م کنندی م تی مرا اذ  یلی که زنها خ   دمی د یوقت
ـ  نطـور ی و گرنه نسبت به ما ا      باشدی م ی وحش ی مرد ی خارج نی کردم و زنها با نفرت مرا رها نمودند و گفتند ا           دنیخواب  یاعتنـائ  ی ب
  .کردینم

ـ   ادی چه ز  یا بر ی را تحمل نمائ   ی مست یتوان ی خارج کند و بمن گفت تو که نم        شهی آمد که مرا از ب     کاپتا ـ  ی شراب م  کـه از پـا      ینوش
  .یدرآئ
 شدند و گرچه غـالم مـن   کی نزدی نمودند و بوی را مشاهده کردند شروع بخنده و شوخ    ی و شکم بزرگ و    دندی که غالم مرا د    زنها

  زنها در تمـام کـشورها      رای ز نمود ی م کی زنها را تحر   ی حس کنجکاو  آمد ی بشمار م  ی چون خارج  ی چشم داشت ول   کیزشت بود و    
  . که او را بشناسندندیآ ی در صدد بر می کنجکاوی از رونندیب ی را می خارجکی یوقت
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روان خود     تخت نی که ممکن است توقف من در آنجا بطول انجامد حامل          دانستمی بردند و من چون م     شهی به ب  شی غالم مرا با خو    زنها
 کنند کـه هـم      یداری خر یدنی آشام ادتری و بخصوص ز   اورندی و با خود ب    ندی نما یداری خر یدنیرا به شهر فرستادم که آذوقه و آشام       

  .می نمائادهخود بنوشند و هم ما از آن استف
اند    گذشت و من متوجه شدم که از معاشرت با زنها خسته شده            حی و تفر  دنی که آنجا بودند به خوردن و آشام       ی روز اوقات کسان   آن
  .کندی منظم انسان را خسته میز کار و زندگ اشی نباشد بی و حدودنی قوانعی که مطیحی تفرنکهی ایبرا

 دی روز دم  ی و وقت  دمیشن ی آنان را م   یها   و خنده  ادی بعد تا بامداد زن و مرد مشغول رقص و آواز خواندن بودند و من تا صبح فر                 شب
ندنـد کـه هنـوز از        ما ی باق ی بشهر مراجعت کردند و فقط آنهائ      یا   شدند عده  داری که ب  نی و بعد از ا    دندی خواب یهمه از فرط خستگ   

  . نشده بودندری سحیتفر
 راه  توانـستند  ی تا بامداد نم   یداری و ب  دنی از آنها از فرط لهو و لعب و نوش         ی عده هم روز سوم بشهر مراجعت کردند و بعض         نی ا یول

 و بـه آنهـا گفـتم        روان را مرخص کـردم       تخت نیروان خود را به آنها واگذار کردم که آنان را به شهر ببرد و حامل                بروند و من تخت   
  .ارمروان ند  به تختیاجیاحت
 آوردند من هر شبانه روز دو مرتبه روز و شب به نگهبانان معبـد  یدنی آشامادی زی من مقداریروان برا  تختنی روز دوم که حامل    از
 و تعجب آنها    کردندی م رتیدر روز سوم که همه رفتند نگهبانان از توقف من در آنجا ح            .  آنها را جلب کنم    ی که دوست  نی تا ا  دادمیم

آنها اطـالع داشـتند کـه تمـام     .  که وارد خانه خدا شده از آنجا مراجعت نکرده استی هرگز دختردانستندی بود که م  نی از ا  یناش
  .گردندی و بشهر بر مشوند ی نمدهی که وارد خانه گردی و لذا معطل بازگشت دختردانندی موضوع را منی کرت ارهیسکنه جز

ـ             نمودندی بودم تصور م   ی خارج کی من چون    کنیل  جهـت بعـد از رفـتن        نی که از رسوم و آداب و اوضاع بدون اطالع هستم و بهم
  .ام  من توقف کردهگرانید
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   و چهارمستیفصل ب
   من و غالمم به خانه مرموزورود

  
 بـا   دنـد ی کوزه ها را د    ی بردم و نگهبانان وقت     را حل کرده بودم به معبد      اکی دو کوزه بزرگ شراب که در آن تر        دی شب فرا رس   یوقت

 و گفـتم  دمی کـش  ی شراب کردند و من از معبد دور شدم و کاپتـا را بکنـار              دنی اطراف آنها جمع شدند و شروع به نوش        یخوشوقت
ـ پ بـروم و او را       دی از خانه خدا بازگشت نکرده و من با        نای م رای ز می جدا شو  گریکدیاند که من و تو از          خواسته انیخدا  کـنم و از     دای

 خانـه  نی بـا نـا ی آوردن میاند ممکن است که من هم که برا اند مراجعت نکرده  بخانه خدا رفتهکهیخانه خدا برگردانم و چون کسان     
 من هر عذر    بتی غ ی که من مراجعت نکردم به شهر برگرد و برا         یدی و تو د   دی که صبح فردا رس    نی و بعد از ا    می مراجعت ننما  رومیم

 و مثالٌ بگو کـه   ی مردم را متقاعد نمائ    یتوانی و م  ی و دروغ گفتن ماهر هست     دنی که تو در عذر تراش     دانمی م رایراش ز  بت یخواهیکه م 
ـ  برد و غ   ای و آب جنازه مرا بقعر در      م غرق شد  ای بگو که در در    ای. من از کوه در کام اختوپوط ها افتادم و آنها مرا خوردند             و مـن    رهی

 زر  یتوان ی م ی مراجعت کرد  ری به ازم  نکهیام و بعد از ا      نوشته با مهر خود آن را ممهور کرده       ) رس  خاک(رست     لوح خاک  کی تو   یبرا
 یمی و با زر و س     ی بفروش ری که خانه مرا در ازم     ی و تو مختار   ی آنها را بنام خود بکار انداز      نکهی ا ای یریها بگ    مرا از تجارتخانه   میو س 

 خواهند  ری دستگ ی هست ی غالم فرار  نکهیر صورت مراجعت به مصر تو را باتهام ا         که د  یدانی و اگر م   ی بمصر برو  یا  که بدست آورده  
 گـر  ارای شدن جنازۀ من غصه نخور ز      یائی موم ی کن و تو برا    ی آسوده زندگ  رسدی من که بتو م    می بمان و با سود زر و س       ریکرد در ازم  

 ی شود و بـاق یائیام موم  جنازهنکهی تا اباشم ی نم تی خود در جهان مغرب قائل باهم      ی زندگ ی نشوم برا  نای کردن م  دایمن موفق به پ   
  .بماند
 از اوقات با ضربات عصا تو ی و اگر بعضداشتمی تو را دوست موستهی من پیا  مصدع بوده ی غالم پر حرف و گاه     کی نکهی تو با ا   کاپتا
 عصا که بـر پـشت و        یصف از ضربتها   و نی و با ا   ی که تو متنبه شو    خواستمی و به نفع تو بوده و م       یرخواهی خ ی برا کردمی م هیرا تنب 

  .دوش تو زدم متاسف هستم
 نـدارم  نـه ی بود من نسبت به تو کدی از اوقات شدی تو بعضی ضربات عصانکهی با ازمی سکوت کرد و بعد گفت ارباب عز       ی قدر کاپتا

 دوست  کیاوقات با من مانند      از   یاری بس یزنی تو مرا م   نکهی با ا  دمیدی و من م   یزدی مرا م  یرخواهی خ ی برا ی خود گفت  کهی بطور رایز
  .یکنی من در کارها استفاده میها هی و از نظرینمائ یرفتار م
 ی که ضربات عـصا رو ی تا وقتپنداشتم ی که غالم تو هستم بلکه تو را دوست خود م     کردمی از روزها من احساس نم     ی بعض کهیبطور

 ی که تو قصد دار    نمیب یاند و اکنون م      او فاصله بوجود آورده     غالم و ارباب   نی ب انی که خدا  دمیفهم ی و آنوقت م   Ĥمدیدوش من فرود م   
ـ  او م  ی که تو جهت جستجو    نای م نی ا ی ول ی خدا رفته است وارد خانه خدا شو       ه که بخان  نای آوردن م  یکه برا  ـ  خـانم مـن ن     یروی  زی

ـ خانم من نبود و مـن وظ       نای اقدام کنم و اگر م     ی و ی جهت جستجو  دی خود را به سر من نهاده و من هم مانند تو با            یهست و پا    فی
 و در آن ظلمتکده     کی تار اری بس ستیا   خانه خدا خانه   رای ز ی شو خانه نی که تو تنها وارد ا     گذاشتم ی کنم باز نم   داینداشتم که او را پ    

  .ی غالم دلسوز دارکی ای قی دوست شفکی به احیتو احت
 و حـرف تـو در نظـر مـن عاقالنـه جلـوه               یکنیصحبت م  ونی و ش  هی که بدون گر   شنومی مرتبه است که من م     ی اول نی کاپتا ا  گفتم

 دارم کـه    نیقی باٌی تقر نکهی نظر با  ی راه را گم کنم ول     دی تنها من به خانه خدا بروم چون در آن ظلمات شا           دی نبا نکهی ا ی برا دینما یم
  . نفر به قتل برسد نه دو نفرکی کرد همان بهتر که خواهممن از خانه خدا زنده مراجعت ن

ـ     و هر چه باشد من چون از تو سالخورده         ی خانه برو  نی تنها با  گذارمی باز من نم   ی اگر تو مرا بران    نوههیس گفت   کاپتا  از تـو    شیترم ب
 یکی بدانکه من از تـار     ی ول یستی قادر به فهم آنها ن     یا   کرده لی تحص اتی که در دارالح   نی که تو با ا    فهممی م یزهائیتجربه دارم و چ   

 که هر وقت وحشت بر مـن غلبـه کـرد            اورمی کوزه شراب به خانه ب     کی که من با خود      یوافقت کن  م دی با شعل و عالوه بر م    ترسمیم
  . از آن را بنوشمیقدر
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 و آنها دهی اثر خود را بخشمیا  که ما در شراب نگهبانان معبد حل کردهیاکی بکن و چون تر   یخواهی خوب کاپتا هر چه م     اری بس گفتم
  .می و وارد خانه خدا شومی معطل نکن خود راگریاند خوب است که د بخواب رفته

 درب کوچک   دی و کل  می اخگر و چند مشعل با خود برداشت       کی ما   اند  دهی که تمام نگهبانان خواب    میدی د میدی که وارد معبد گرد    یوقت
 بدست  زی ن د،ی بĤن خانه کاهن بزرگ از درب کوچک خارج گرد         نای بود که در شب ورود م      دهی د رای ز شناخت یخانه خدا را که کاپتا م     

  . با من بوددی کلی و من در را بستم ولمی و وارد خانه شدمی درب کوچک را گشودس و سپمی و براه افتادمیآورد
 اسـت  کی تاری بقدرنجای ارای مشعل روشن کن ز  کی در بسته شد کاپتا از وحشت بلرزه در آمد و گفت ارباب من زود                نکهی از ا  بعد

ـ  که مـا در  دمی را روشن کردم و دی و مشعلدمی که با خود آورده بودم دم   یر اخگر  و من ب   شودیکه انسان از وحشت مرتعش م       کی
 یهـا   و من از مشاهده داالن    . رودی طرف م  کی و هر کدام ب    شودی م ی مختلف از آن مجز    ات که ده داالن از جه     می بزرگ هست  یهشت

 بـه   هی دارد و شـب    اری بس یها   که راه  دینما ی م ی زندگ یا   کرت در خانه   رهی جز ی بودم که خدا   دهی شن نکهی ا ی نکردم برا  رتیمزبور ح 
 برخورد دی جدی به چهار راههاروندی است که هر قدر در آن جلو مینی زمری عبارت از زی مجازی به معنارنتیالب. (باشدی م رنتیالب
  ).مترجم – شوندی که باالخره در آن گم می بطورندینمایم
  .می راه برونی دارم که از ادهی براه افتاد و من عقدیه با توقف کرد بلکنجای در ادی کاپتا گفتم که نبابه

 می کـرد کـه بتـوان      ی کـار  دی با ی داالن اشکال ندارد ول    نی براه افتادن و ورود با     نوههی به داالن مزبور انداخت و گفت س       ی نظر کاپتا
  . میمراجعت کن

ـ  علف ب  افی بسته نخ محکم از ال     کینهاده بود    را در آن     یدنی بزرگ که بدوش گرفته و کوزه آشام       یا   از توبره  دمی من د  آنوقت  رونی
ـ   یخواهی نخ را م   نیگفتم کاپتا ا  .  بود گره زد   واری که وصل بد   ی سر نخ را به چوب     کیآورد و    ـ  کاپتـا گفـت ا     ؟ی چه کن  ی نـخ بـرا   نی

  .می و مراجعت کنمیری دنباله آن را بگمیتوانیرا میمراجعت ما قابل استفاده است ز
 ی خوب کردی کنم و گفتم کاپتا تو فکردای را پلهی آن وستوانستم ی نمی بازگشتن ساده بود من به تنهائ  یرا کاپتا ب  لهی که وس  نی ا با

ـ ی مدی داالن جدکیبعد از هر راهرو ب. گشود ی کاپتا گلوله نخ را متمیرفی و هرچه جلو م  میو براه افتاد   ـ میدیرس ـ ی و وقت  ی آن را ط
 جا را استـشمام     نی ا ی بو ای آ نوههی و گفت س   دیت کاپتا سر را بلند کرد و فضا را بوئ          وق کی شد ی م انی نما گرید ی باز داالن  میکردیم
  ؟یکنیم

 و کاپتا که رنـگ  دیرسی بمشام من ممیکردی میائی بخانه اموات شهر طبس که در آنجا اموات را موم          هی شب ی و بوئ  دمی فضا را بوئ   من
  .میه داد و با اشاره من براه ادامدی نوشیا  بود جرعهدهیاز صورتش پر

 سر بر اثر مرور زمان      ی زن است ول   کی سر   نمیب ی که آنچه م   دمی مشعل د  ی خورد و خم شدم و در روشنائ       یزی من به چ   ی پا ناگهان
 هم گرفتـار    نای که م  میدی من و او فهم    رای در آمد ز   هی بگر دی کاپتا سر مزبور را د     ی شدن است وقت   ی و در حال متالش    دهیمتعفن گرد 

  .میاوری را بدست بی زنده ومیتوانی خواهند کشت و ما نمای ندا را کشتهوضع آن زن شده و او 
ـ  و ما جلو مگشود ی و او کماکان گلوله نخ را ممی به کاپتا گفتم براه ادامه بده    نمی را زنده بب   نای نداشتم م  یدی که ام  نی با ا  من  میرفتی

  .نگردیرا م نی وحشت زده زمیها  و با چشمستادی که کاپتا از رفتن باز ادمیو من د
 گفـتم   دینمای وحشت م  دی بزرگ است که تول    ی بقدر ی ول شودی م دهی د نی فضله گاو بر زم    کی که   دمی و د  ستمی را نگر  نی زم زی ن من

کاپتا گفت نه ارباب مـن      .  گاو وجود داشته باشد    نی قبول کرد چن   توانی م ای فضله گاو چقدر بزرگ است و آ       نی که ا  ینیبی م ایکاپتا آ 
  . راهروها باشدنی محال بود که قادر به عبور از اندازدی فضله را بنی که بتواد اداشتی وجود میو چون اگر گا گاو وجود نداردنیا

ـ  ز باشـد ی بزرگ م  اری مار بس  کی که از    کنمی است کاپتا گفت من فکر م      وانی فضله از کدام ح    نی تو ا  دهی پس به عق   گفتم ـ  غرای  از ری
  . فضله باشدنی ای داراتواندی جانور نمچی بزرگ هاری بسیمارها
ـ .  عاقبت کار چه خواهد شـد      دانمی من نم  انی و اظهار کرد پناه بر خدا      دی نوش یا   حرف غالم من جرعه    نی از ا  پس  مـن حـدس     یول
 طعمه مـار  بای و دختر زستی زنده ننای مار بزرگ از آن راهها آمد و رفت کند مکی اگر  رای ز دی که عاقبت کار چه خواهد گرد      زدمیم

  .شده است
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 ی را بخانه خـدا    کنفری هر ماه    دانستمی م نکهی کرت کرد و با توجه با      ی که کاهن بزرگ دختر جوان را وارد خانه خدا         دمین د  م یوقت
 است که با دختران معاشقه کنـد و         نی که در آن خانه سکونت دارد ا       گری شخص د  ای فکر کردم که منظور کاهن بزرگ        برندیمزبور م 

  . شودتی فکر در من تقونی که ادی گردنیته مانع از ا دو نکیول. دیبعد هم آنها را محو نما
ـ  جز ی و اگر خدا   شدندی بخانه مزبور برده م    زی جوان ن  ی از اوقات پسرها   ی و گاه  بردند ی فقط دخترها را بخانه خدا نم      نکهی ا یکی  رهی

 ی مناسبات مرد و زن بقدر      کرت رهی که در جز   دانستمی م نکهیدوم ا . نمودیکرت خواهان معاشقه بود پسران را بخانه خود احضار نم         
ـ  تار یا   ندارند که آنها را بخانه     اجی از عشق دختران جوان احت     ی برخوردار ی کرت برا  یخدا ایآزاد است که کاهن بزرگ        ببرنـد   کی
  .ندیسپس آنان را معدوم نما

  .مند شود  بهرهی و که از عشقخواهد ی از عشق دارد و کاهن بزرگ نمری غی بخانه خدا علتنای بود که فکر کردم بردن منیا
 بود که  نیو مثل ا  . دی قابل تحمل گرد   ری غ نکهی تا ا  شدی بود تندتر م   دهی که بمشام ما رس    یا  حهی را میرفتی قدر که در راهرو جلو م      هر

  . کرده استجادی تعفن را ای آن بوده،ی گردی متالشوانیصدها الشه انسان و ح
 و هر قدر جلو تابد ی به راهرو می که از خارج روشنائدمی روشن شد و من دمیکردی که ما با نور مشعل از ان عبور م      ی راهروئ کوقتی
 بـساحل   ای برخورد امواج در   ی سبز افتاد و صدا    یای و چشم ما بدر    میدی به مخرج آن رس    نکهی تا ا  دیگردی راهرو روشن تر م    میرفتیم

  . دیرسیر م بنظیگری بعد از دیکی کی خفی ردکی آب ی و من مشاهده کردم که رودیبگوش ما رس
 آب رفتـه  ریاش متعفن شده و سرش ز  مار بزرگ است که مرده و الشهکی بر آمده ی عبارت از قسمتها ها  کی که آن خ   می دانست ما
  .شودی نمدهیو د
 از مـرگ آن     ی دارد و آن مـار بـزرگ کـه مـدت           تی کرت مرده است واقع    ی خا نکهی مربوط به ا   عهی شا میافتی وقت من و کاپتا در     آن
 جوان و   زهی دوش کی و هر ماه     کردندی پنهان م  انی را از نظر آدم    ی سکنه کرت است که و     ی همان خدا  شد ینه متعفن نم   وگر گذردیم

 که جـانور مزبـور آن را طعمـه    کردندی مکی تاری وارد راهروهادهی برخوردار نگردی زنعشق پسر جوان را که هنوز از   کی ایباکره  
  . بودیکاف جانور ی غذای انسان براکی یخود کند و ماه

. گرفتندی بدانند چه بر آنها گذشته در شکم جانور جا م          نکهی و قبل از ا    رفتندی ناگهان بکام مار م    یکی و پسران جوان در تار     دختران
 آب و انی و بر اثر جرنموده ی می زندگای مار مخوف در درنی مسلم است که اکند ی نمی زندگی بزرگنی بای جانوریو چون در خشک   

 را بستند   وانی راه مراجعت ح   باشدی م ای در ی خدا ی و نکهیپرستان کرت به گمان ا      ره کرت آمده و خرافه    یه ساحل جز   ب گری علت د  ای
  . در کرت باشدوستهیکه پ
 بر اثر   نکهی کردند تا ا   می پسر و دختر جوان را باو تقد       کی را بوجود آوردند و هر ماه        چی در پ  چی پ یها   حرکت او آن داالن    ی برا آنگاه

 جلوه بدهند که او زنده اسـت و         نطوری مار مرد ناچار شدند ا     نکهی پس از ا   یول. فتدی خود ن  گاهی بفکر خروج از جا    ای ردی نم یگرسنگ
ـ  که جوانان را ببلعـد با      ستی مار بزرگ زنده نبود و ن      گریاما چون د  . نمودندی پسر را وارد خانه خدا م      ای کدختریهمچنان هر ماه      دی
  . وارد خانه شد کجا رفتی ونکهیاز ا چه کردند و پس نایدانست که با م

ـ چیپ ی آن جا م   یزهای من در دهل   ی و صدا  زدمی کنم او را صدا م     ی خوددار توانستم ی نم نای م افتنی از   یدی که از ناام   من ـ  و تول  دی  دی
 ای کـه بـدر    مدی از خون د   یهائ   لکه نی زم ی را بمن نشان داد و گفت نگاه کن و من رو           نی کاپتا با انگشت زم    نکهیتا ا . کردیانعکاس م 

ـ  و  خوب است که دنبـال آن را بگ شودی میها به آب منته  لکهنی اینیبی مکهی ارباب من بطورفت و کاپتا گ   دیگردی م یمنته  و میری
  .میبرو
 عـده   کی است و    انی نما یاش بخوب    افتاده و بمناسبت زالل بودن آب الشه       ای کف در  نای که الشه م   دمی من د  میدی کنار آب رس   یوقت

  . هستندشی اطراف الشه او را گرفته مشغول خوردن گوشتهایائیخرچنگ در
 و ممکـن اسـت      دهی روز دم  دیدی کاپتا که م   ی ول شدمی ملحق م  نای زدم و بزانو در آمدم و اگر کاپتا در آنجا نبود منهم به م              ادی فر من

ـ  کرت بی که گسترده بود از خانه خدای نخی شوند مرا براهنمائداری باکی از ترینگهبانان از خواب ناش    ـ رونی  خـارج  ی آورد و وقت
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ـ  که هنوز نگهبانان معبد که شب قبل شراب مخلوط با تر        میدی د می و بطرف معبد رفت    میشد ـ  اکی  بودنـد در خـواب   دهی مـا را نوش
  .هستند
 بـودم کـه در راه ماننـد    خـود ی بی من طـور ی ولدی مرا به شهر برگردانمی خانه خدا توقف و استراحت کنکی نزدنکهی بدون ا  کاپتا

ـ  ز نای است که در انتظار مراجعت م      نی من ا  ی علت مست  گفتی و کاپتا بمردم م    داشتمیاشخاص مست قدم بر م     ـ    ادی  دهی شـراب نوش
 دانـم  ی هستم و نم   ی من خارج  دانستندی م نکهی ا ی برا رفتندیپذ ی عذر را همه م    نی و ا  ام   کنار خانه خدا توقف کرده     گرانی از د  شیب

  .شود ی از خانه خدا خارج نمچکسیکه ه
ـ  و خواب  دمی نوش ادی ز یدنی آشام یدی من از فرط خشم و ناام      می به مهمانخانه مراجعت کرد    نکهی از ا  بعد ـ . دمی ـ  یول  از خـواب    ی وقت

 ی از و  ری غ رایز (دی را وارد خانه خدا کرد و بعد او را بقتل رسان           نای که نسبت به کاهن بزرگ که م       دمی شدم متوجه گرد   داری ب یطوالن
 جلوه دهد که خـدا زنـده        نی کاهن بزرگ مجبور بود که مثل گذشته چن        رایز. خشم ندارم ) را بقتل برساند   نای آنجا نبود که م    یکس

ـ          .  کنند می خود را باو تقد    یزگی بروند و دوش   ی جوان نزد و   زگانی دوش دیاست و با    سـکنه کـرت     نیبلکـه مـن نـسبت برسـم و آئ
  .ندازندای جوان را بکام مار برزگ می بودم که چرا پسرها و دخترهانیخشمگ

 است  ی مار بود که مدت    کی دیپرست ی که شما م   ی خدائ نی مردم ابله ا   ی ا می و بگو  فتمی شهر براه ب   یها  ابانی و در خ   زمی برخ خواستم
 تـا از خانـه   رسانندی آنان را بقتل مرای جوانان شما را بخانه خدا ببرند ز       نی که پس از ا    دی موافقت کن  دی و شما نبا   گذردیاز مرگ او م   

 را بشنوند ولو بسود     قتی که حق  ستندی است دشوار و مردم حاضر ن      ی کار قتی حق انی که ب  دمی متوجه گرد  یول.  نکنند خدا مراجعت 
 را قبول   ی عقالن قتی حق کی ی ول رندیپذ ی ابلهانه را م   هی با خرافات و موهومات انس گرفته که هر نظر         یو عقل مردم طور   . آنها باشد 

 ببرم و الشه مار بزرگ را به آنها نـشان بـدهم مـرا بقتـل خواهنـد      کی خانه تار فم را بطر   من بتوانم مرد   نکهی و قبل از ا    کنند ینم
 مرا معدوم   کنندی م یانی مردم استفاده شا   ی کرت و کاهن بزرگ که از خرافه پرست        نیو اگر مردم مرا بقتل نرسانند خدام د       . دیرسان

  .خواهند کرد
 ی کرت مـرده اسـت بـزود   ی خدانکهی وجود داشته باشد نظر بایقتیحق سکنه کرت نی که اگر در د نمودمی دلخوش م  نی را با  خود

 ی کرت را نابود خواهد نمود و در کوچـه هـا           گری حمله ملل د   ای یعی طب ی بال کی خواهد رفت و     نیقدرت و سعادت سکنه کرت از ب      
ـ  و پـس از آن  دی که در بندر کرت لنگر انداخته غرق خواهد گرد       ی خواهد شد و صدها کشت     ی خون جار  ابانهایکرت و خ    ملـت  کی

 قـشنگ   یهـا و توالتهـا       ندارند از حمام   اقتی چون ل  انی را خواهد گرفت و وحش     ی سکنه محل  ی که به کرت حمله نموده جا      یوحش
  . همه جا را خواهد گرفتافات کثام دهی از شهرها که من دی خواهند برد و مانند بعضنیکرت استفاده کنند آنها را از ب

 و نایو سرنوشت م  .  بروم نجای از ا  دی هستم و با   گانهی ب ی کشور مرد  نی من در ا   رای ز ستیکرت بمن مربوط ن    ی بخود گفتم که خدا    بعد
انـد و      کـرده  نیـی  سرنوشت همه افراد را سـتارگان تع       رای شده ز  نیی از طرف ستارگان تع    ندیگوی بابل م  نی که منجم  یمن هم بطور  

  . بدهدریی که احکام قضا را تغتواند یجدال ما با قضا و قدر نم
 مـن غـذا آورد و مـن بـاو گفـتم شـراب               ی شراب برا  ی غالمم بجا  ی بتوانم باز بخوابم از کاپتا شراب خواستم ول        نکهی ا ی برا آنگاه

 من شراب ی شد که برود و براریکاپتا ناگز.  تو را با عصا خواهم شکست    یها   استخوان یاوری من شراب ن   ی نه غذا و اگر برا     خواهمیم
 را مضاعف اءی اشکردمی شراب افراط مدنی در نوش  کهی و هنگام  افتمیی خود را آرام م    دمینوش ی شراب م  یعد وقت از آن روز بب   . اوردیب
  .ستی ننطوری داشتم انیقی کهی است در صورتزی دو چیئی که هر شدانستمی و بظاهر مدمیدیم
 و در وجود آن     ندیب ی را م  قتیانسان حق  است و    نطوری ا یقتی هر حق  می خصوص با کاپتا صحبت کنم و باو بگو        نی خواستم در ا   کروزی

  . مجاز استرسدی آنچه بنظرش مداندی مکهی در صورتکندی نمدیترد
 می و من ب   ی را ندار  ادی شراب ز  دنی تو استعداد نوش   نوههی س گفتی خصوص با من صحبت کند و بمن م        نی کاپتا حاضر نبود در ا     یول

 چگونه الشه تو را به طبس ببرم و بـه دارالممـات بـسپارم و                ست؟ی چ هگانی کشور ب  نی من در ا   فی و آنوقت تکل   یدارم که تلف شو   
  . کنندیائی که جسد ترا موممیبگو
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 در صدد قتل کاهن بزرگ      ای نشدم و    وانهی د امی که اگر در آن ا     دانمی امروز من م   کردی شراب منع م   دنی کاپتا مرا از نوش    نکهی با ا  یول
و اگـر   .  بودم که بخوابم   لی که پس از آن فقط ما      کردی م ی نوع حال رکود و سست     کی مرا دچار    یدنی بود که آشام   نی ا ی برا امدمیبر ن 

ـ       نکهی ا ای دمیگردی دچار جنون م   ای کردمی فکر م  نای به م  وستهی نبود چون من پ    یدنیآشام  و  نمـودم  ی مبادرت به قتل کاهن بزرگ م
  .دندیرسان یمرا بقتل م

 امر  ی و هر دفعه غالم من از اجرا       اوردی که من در آن سکونت داشتم ب       یا  انخانه بار به کاپتا گفتم که برود کاهن بزرگ را به مهم           چند
ـ  بقتل برسانم   ای مرا پنهان کرده تا نتوانم او را مضروب کنم           نی که عصا و کارد آهن     دمیبعد فهم . نمودیاستنکاف م   درصـدد قتـل   ای

  .میخود برآ
  .باشدی مستنینشسته مشغول گر که کاپتا در گوشه اطاق دمی شدم دداری از خواب بی روز وقتکی

 افـه ی از ق  رای ز کردمی بود که من با کاپتا صحبت نم       ی مدت ؟یکنی م هی و گفتم چرا گر    دمی نوش ی را برداشتم و جرعه ا     یدنی آشام کوزه
ـ  او را دهی گری در آن روز وقتی را بشنوم ولشی صداخواستم ی بودم و نم  ی متاذ ی و زیانگ  حزن  خواسـتم بپرسـم چـرا اشـک     دمی

  .زدیر یم
 است و بعد از آن بـر اثـر          هی عازم سور  نجای که از ا   باشدی م ی کشت نی آخر نی و ا  رود ی م هی از بندر بطرف سور    ی کشت کی گفت   کاپتا

 شـو و    ی و به بندر برو و سوار کشت       زیبانگ زدم برخ  .  نخواهد رفت  هی بسور ی کشت نجای از ا  ندهی فصل زمستان تا سال آ     یطوفان ها 
  .نمی ترا ببخواهم ی نمگری خود آسوده کن و من دحوسد من و مرا از شر وجوفتیبراه ب
 کـه  میگـو ی مرا درهم خواهش شکست باز بتو م یها   حرف تو استخوان   نی که بعد از ا    کنمی م ینیب  شی پ نکهی با ا  نوههی گفت س  کاپتا
ـ  یت و مـس   یام و شرابخوار     اطراف خم شراب است خسته شده      یها   پشه ی بزندگ هی تو که شب   ی زندگ نی از ا  زیمن ن   تـو مـرا     ی دائم
. نوشـم  ی شراب بود شراب نم    دنی نوش ام ی آرزو و دلخوش   گانهی شراب در دهان من مزه ندارد و من که           گری متنفر کرده که د    یطور
 و هزارها یباش ی و دانشمند میا  کردهلی تحصاتی که در مدرسه دارالحیبالی تو بر خود مشودی هر وقت صحبت از دانش م      نوههیس

و تـو   .  زنده نخواهد شد   گری رفته و د   نی آن کس که مرد از ب      یدانی و هنوز نم   ی بدست خود کالبد اموات را شکافت      ای یا  دهیمرده را د  
 زنده نخواهـد    یا   گرفته شی را پ  ی زندگ نی ا ی و ی که برا  ی زن ی کن ونی و هر گاه از بام تا شام ش        یهرگاه هر روز ده سبو شراب بنوش      

  .دی گردیاه ملحق خوی بوزی است که تو ننی اشود ی تو مدی که عایا هجیو تنها نت. دی دی را نخواهیشد و تو و
 شکم را  کی و   ی سر را سوراخ کن    کی یتوان ی دستت بلرزه افتاده که نم     ی شراب طور  دنی اکنون بر اثر نوش    ی جوان هست  نکهی با ا  تو

 ی و من وقت   یختی دور ر  یعنی ی پرداخت  شراب ی در بها  ی داشت می و هر چه زر و س      یاوری ب رونی ب ی را از دهان کس    ی و دندان  یبشکاف
ـ      کرده دای پ الهی که هم پ   دمی متوجه گرد  رای خوشوقت شدم ز   ینوشی قعر ندارد شراب م    ه سبو ک  کی که تو مثل     دمیبدواٌ د   یام و حت

بامـداد   متوجه شدم که هر ی وقتی ولدهدی دارد از دست ممی دارم که در راه شراب هر چه زر و سی اربابگفتم ی بندر م یها  در دکه 
 بوحـشت   باشـد ی تو م  ی روز زندگ  نی آن روز آخر   ی که گوئ  یکنی شراب م  دنی شروع به نوش   ی طور یشوی م داری تو از خواب ب    یوقت

 ی من نوشتی که برا  ی مراجعت کنم و طبق شرح     ری به ازم  توانمی من م  یری اگر تو بم   دانستمیافتادم و جگرم بحال تو سوخت و من م        
 تو خود آنهـا     رای ز ستی ن ی اعمال دزد  نی از ا  کی چی و خانه تو را تصرف کنم و ه        رمی بگ یمائیحر پ  ب ی تو را از شرکتها    می زر و س   یا

ـ            ی برو نی شراب از ب   دنی که تو بر اثر نوش     نمی بب توانمی نم ی ول یدیرا بمن بخش    اسـت   می و علم و حذاقت تو که سرچـشمه زر و س
  .خشک شود

ـ      ی و گاه  یدهی بمن دشنام م    تو نکهی سوگند با ا   انیبخدا...  من زیارباب عز .... اوه  مـن تـو را دوسـت        ینمـائ  ی با عصا مرا مضروب م
 است که تـو     نی چون گفتم نفع من در ا      ستی و خانه و غذا ن     می زر و س   ی برا ی دوست نی و ا  می نما ی بدون تو زندگ   توانم ی و نم  دارمیم
 بـر اثـر افـراص در    زمی که ارباب عزخواهم ی نمدارمی چون تو را دوست می خانه تو را تصرف کنم ولو فلزات ری و من در ازم    یریبم

  .دی را بدرود بگوی که زنده نخواهد شد زندگیا  بر مردههودهیشرب شراب و فکر کردن ب

ebook2009.blogfa.com



 
۲۸

 شـراب مـرا     دنی و ادامه نوش   لرزدی م می مشاهده نمودم که دستها    گفتی م ی همانطور که و   رای اثر کرد ز   اری کاپتا در من بس    یحرفها
ام    فرا گرفته  گری د ی و بابل و جاها    هی که من در مصر و سور      ی شراب تمام علوم   دنیه بر اثر ادامه نوش    تلف خواهد کرد و فکر کردم ک      

  . خواهم مرد و نخواهم توانست که از علوم مزبور استفاده کنمن مرای زدی خواهد گردثمر یب
 در من   ی که حرف و   میبه کاپتا بگو   نخواستم   ی است ول  یوانگی دارد و د   انی ز ی و خوش  ی در شاد  ی حت زی که افراط در هر چ     دمیفهم

 کردم صحبت تو در گوش مـن ماننـد وز وز مگـس اسـت و مـن حـرف تـو را                        انی ب نی غالمم مغرور نشود و چن     نکهیاثر کرده تا ا   
 شراب دسـتم را برعـشه در        دنی نوش رای ز اشاممی شراب ن  گریام که د     گرفته می که خود من تصم    باشد ی چند روز م   ی ول پسندم ینم

ـ     خواهمی نم گری و چون د   دیلذا از امروز شراب نخواهم نوش     . نمیب ی را کسل م   شی خو وستهیآورده و پ    امـروز از   نی در کرت بمانم هم
  . فراهم کننجایبرو و وسائل بازگشت ما را از ا. میکنی جا مراجعت منیا

 رفت که وسائل مراجعـت مـا را         نروی در آمد و بعد از اطاق ب       زی مانند کودکان به جست و خ      ی از شاد  دی حرف را شن   نی کاپتا ا  یوقت
  .فراهم کند

 بزرگ و کوچک پاروها را بحرکت در        ی صدها کشت  نی از بندر از ب    ی خروج کشت  ی و پاروزنان برا   می منتقل شد  ی روز ما به کشت    همان
بر اثر فـشار     ی کرد و آنوقت شراع بر افراشتند و کشت        ی قربان ای در ی خدا ی برا ی کشت ی ناخدا میدی رس ای بدر نکهیآوردند و پس از ا    

  .دی بگوش رسی امواج به تنه کشتورد برخی آب خم شد و صدایباد رو
 شدن انسان از خواب     داری که بعد از ب    ای رو کی کرت مثل منظره     رهی گرفت و آنگاه جز    شی را پ  هی راه سور  یعنی ما راه مشرق     یکشت
  . نماندیاق اطراف ما بیزی چای از وسعت درری و غدی گرددی از نظر ما ناپدشودی مدیناپد
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   و پنجمستیفصل ب
  ری از کرت و وضع تازه ازممراجعت

  
 ی سه سال درس زندگ    نی ا یول.  مراجعت کردم  هی واقع در سور   ری و کرت بودم به ازم     ی بعد از سه سال که در بابل و هات         بی ترت نیبد

  . خام بودم پخته کردکیمرا که قبل از آن 
ـ  تک ی کـشت  واری بد یو وقت .  برد ادمی گذشته را از     یها  شهی شراب و فکر اند    ی و مست   و تالطم امواج   ای در باد ـ  م هی  و امـواج را     دادمی
ـ  هرگز در بدانمی که آنقدر قشنگ است که منیری شیای روکی مثل   نای و اندام م   افهی ق ستمینگر یم ـ  آن را نخـواهم د یداری  در دی

  .کردینظرم جلوه م
 کرت بقتـل    ی بودم که مشاهده کردم او را در خانه خدا         ی راض زی و ن  دمی نر د  یا مقابل گاوها   و رقص او ر    نای خوشوقت بودم که م    من
  . بدست آوردمگری دیا چون تجربه. دندیرسان
 بـا آن دختـر کـه        ی آشنائ می بگو خواهمی مرگ او را داشتم بلکه م      ی آرزو نکهی ا ای مرا شادمان کرد     نای که مرگ م   می بگو خواهمینم

 خود داشتند ی که به خدای آنجا و رسوم و آداب سکنه و اعتقادیها ها و توالت رت بروم و مشاهده حمام کرهی من بجزدیسبب گرد
 نبود سبب شـد کـه       یائی مار بزرگ در   کی از   ری آنها در راه همان خدا که غ       آور  رتی ح یو فداکار ) د بودن دهی که او را ند    یدر صورت (

  .دیگردی نم منبی آن صورت نصری که در غاموزمی بیهائ من تجربه
هـا و      از معلومات و اطالعات او در جهان علم        ری که دانست غ   نی بعد از ا   ی ول داندی خود را کامل م    افتهی را در ن   دی جد ی تا عمل  انسان

 رای ز شوندی مغرور م  اری بس اطالع ی و ب  علم ی جهت است که افراد ب     نیو بهم . بردی م ی هست به نقصان و حقارت خود پ       گریاطالعات د 
 که  میکنی جهت است که هر وقت مشاهده م       نی و در جهان بهتر و بزرگتر از آنها وجود ندارد و بهم            دانندی م زی همه چ  دکننیتصور م 

ـ  نادان و احمـق اسـت و چـون چ          ی که و  می بدان دی با اندازدی حقارت نظر به ما م     دهی نخوت دارد و با د     ی زن ای یمرد  و  دانـد ی نم یزی
  .پندارد ی منگرای را برتر از دشی خواموختهی نیا تجربه
 از  گانیو همـسا  . انـد    دزدان هر چه در خانه وجود داشت بـرده         ی که خانه من همانجا که بود هست ول        دمی شدم د  ری وارد ازم  یوقت
  .دندیدوی بزرگ در خانه ما میها  را مبدل به مزبله کرده بودند و موشاطی ما استفاده کرده حبتیغ

و مـن از    . باشدی ما از مصر م    یها ی است و تمام بدبخت    ی او مصر  گفتندی که م  دمی و شن   ابراز نفرت کردند   دندی مرا د  ی وقت ها  هیهمسا
  .دی نمازی کند و خانه ما را تمری که کاپتا چند کارگر اجنی کردم و در مهمانخانه منزل نمودم تا ارتی حها هینفرت همسا

 ی و وحشت بطرف شـرکتها     دیکرده بودم با ترد    بتی نداشتم و چون مدت سه سال غ       یزی و زر چ   می شدم از س   ری من وارد ازم   یوقت
ـ            می نبودم که آنها زر و س      دواری ام رای رفتم ز  یمائیبحرپ  ی صـاحبان شـرکتها    ی مرا که در آن شرکتها بکار انداخته بودم بدهنـد ول
 غـرق   یت چند کـش   نکهی آن مسترد کردند و معلوم شد در ظرف سه سال که من نبودم با ا               د مرا با سو   هی سرما درنگ ی ب یمائیبحرپ

  . از سابق شده استادتری من زمیشده باز زر و س
ـ  زمیداری ما تو را دوست منکهی با انوههی مرا به خانه خود دعوت کرد و گفت س یمائی شرکت بحرپ  ی از روسا  یکی ـ  مرای  کـه  میدانی

ـ  نفـرت دارد ز    اریا بـس   از مـصریه   هی که ملت سور   می بتو بگوئ  دی با ی ما را معالجه کن    مارانی که ب  یتوان ی و م  ی هست قی ال یبیطب  رای
 الشه سگ و    ها ی سنگسار کردند و بخانه مصر     ابانی را در خ   هایو چند مرتبه مصر   .  است ادی ز یلی خ ردیگی که فرعون از ما م     یاتیمال

 در   که ی و بدان  ی مواظب خود باش   نکهی تا ا  می موضوع را بتو گفت    نی ا میداری ما تو را دوست م     نکهی جهت با ا   نیاند و بهم    گربه انداخته 
  .ی چگونه رفتار کنریازم
 های دوست بودند و از رسـوم و آداب مـصر          های مردم با مصر   رفتم ی م ری از ازم  ی سه سال قبل وقت    رای کردم ز  رتی حرف ح  نی از ا  من
 زبـان ی کاپتا گفتـه م    یول. میکردی م دی تقل هی مصر از آداب و رسوم سکنه سور       تختی همانگونه که ما هم در طبس پا       کردندی م دیتقل

 حلـول  هـا  یانی در کالبد سـر ی بخانه مراجعت نمودم گفت بنظرم ارواح موذیمائی شرکت بحرپسی از خانه رئی کرد و وقت دیتائمرا  
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 عطش خود را فرو بنشانم      نکهی ا ی صحبت کنند و من امروز برا      ی ندارند که بزبان مصر    لی م گریاند و د     شده وانهی د نکهی ا یکرده برا 
 کردنـد و    رونی هستم مرا ب   ی که من مصر   دندی دکه فهم  یهای مشتر نکهی بمحض ا  ی بنوشم ول   سبو آبجو  کی دکه شدم که     کیوارد  

 رفـتم   گـر ی د ی مورد تنفر هستند به دکه ا      ری در ازم  هایاطفال بدنبالم سنگ و فضلۀ االغ پرتاب نمودند و من که متوجه شدم مصر             
ـ  ا جات تمام مندر  میگفت. (دمی و نوش   فرو کردم  ی برداشتم و در سبوئ    ی ن کی کلمه حرف نزدم و      کی مرتبه   نی ا یول  کتـاب کـه     نی

 ی که کاپتا برادیخوانی منجای و شما در استی دارد و افسانه نیخی است جنبۀ تارمی و رسوم و معتقدات ملل قد   یمربوط بوضع زندگ  
ـ یور م ما تـص  .  دارد یخی موضوع هم جنبه تار    نی و ا  دی برداشت و در سبو فرو کرد و نوش        ی ن کی بنوشد   یدنی آشام نکهیا  کـه   میکن

 نگونهی ا کهی کرده در صورت   تی است که از اروپا به شرق سرا       دی مد جد  کی ی ن ای برنج   ای ساقه مجوف گندم     لهیس شربت بو  دنینوش
  ).مترجم – کرده است تی به اروپا سرانی در شرق متداول بود و از مشرق زمنی چهار هزار سال قبل از ادنینوش
 و حرف   ندازمی زبان را بکار ب    دی با نمیب ی م یا   عده نی و خود را ب    نوشم ی من آبجو م   ی وقت رای ز  در زحمت بودم   ی غالم من گفت ول    بعد

 دمینوش ی را مشی خوی آبجوی نلهی سر را فرود آورده، بوسنکهی با اکنیول. دینما ی زحمت مدی من تولیبزنم و نگاه داشتن زبان برا     
ـ  کـه ازم   کنندیو اظهار م   ندیگوی بد م  های فرعون مصر و مصر    ه که مردم ب   دمیشن یم ـ  بـود آزاد کـه مال      ی در گذشـته شـهر     ری  اتی
  .شوندی غالم فرعون مصر متی بدهند و فرزندان ما از طفولاتی به فرعون مالدی شهر بانی امروز تمام مردم ای ولپرداخت ینم
 خـود قـرار داده      مومتی و ق  تی آنجا را تحت حما    ری و صالح مردم ازم    ری خ ی که فرعون مصر برا    می جرئت نکردم که به آنها بگو      من

ـ  با هم نزاغ داشتند و ماننـد         هی نکرده بود در تمام سال سکنه سور       مومهیالق   را تحت  ریاست و در گذشته که فرعون از م         عـده   کی
 دم   از زور خـود    هـا  یانیوسر. ندی و مجبورند که با هم نزاع نما       زندی جا داده باشند و نتوانند بگر      سهی ک کیگربه بودند که آنها را در       

ـ  که فرعون قادر به مبارزه با آن ن        دیĤی بوجود م  ی هستند متحد شوند قدرت    هی که در سور   ینی اگر سالط  ندکهیگوی و م  زنندیم . ستی
  . متحد شوند؟ البته نهگریکدی با د بتواننهی سورنی سالطی قبول کرد که روزتوان ی مای آیول
  . رفتمرونی و از دکه بدمی خود را نوشیان را نداشتم بسرعت آبجو سخننی ادنی و قدرت شنمی بĤنها پاسخ بگوتوانستمی که نممن
ـ گوی رفتم و متوجه شدم که غالمم درسـت م رونی در برکردم و از منزل بیانی لباس سردمی که اظهارات کاپتا را شن   نی از ا  بعد  و دی

  .ندیبان حرکت نما مجبورند که با نگهانی که مصرکنندی ابراز خشم مهای نسبت به مصرابانهای در خیمردم طور
گوش .  بودمیانی لباس سر ی من دارا  رای بمن توجه نداشت ز    ی کس ی ول کردندی پرتاب م  دهی گند ی و ماه  وهی مردم بطرف آنها م    معهذا

  . دارندتی شکاردیگی مهی که فرعون از سوریاتی که همه از مالدمی و شنستی مردم از چتیفرا دادم که بدانم شکا
 اگـر گنـدم مـصر       یوانگه. کندی م هی مزبور را صرف اداره امور خود سور       اتی قسمت از مال   کیفرعون   هستند که    نی غافل از ا   یول

  . خواهند مردی نرسد مردم از گرسنگهی سوری ساحلی شهرهاری و سارینباشد و از آنجا گندم به ازم
 بمـن   مـاران ی از ب  یا   و عـده    را در خانه خـود گـشودم       شی هستند مطب خو   نی بدب های که مردم نسبت به مصر     دانستمی که م  نی ا با

ـ  بدانـد کـه آ     خواهـد ی کار ندارد و در عوض م      بی طب تی به مل  گرددی و دچار درد م    شود ی م ماری ب ی کس ی وقت رایز. مراجعه کردند   ای
ـ   گشودند ی م تی زبان به شکا   مارانی از ب  ی بعض ی ول ر؟ی خ ای او را معالجه کند      تواند ی نه و م   ایپزشک حاذق هست      کـه   گفتنـد  ی و م

 یو عنوان مـصر بـرا     . میگردی م رتری که ما سال به سال فق      ی در صورت  شود ی خون ما فربه م    دنیمروز مانند زالو شده و از مک      مصر ا 
 مـصر  ی را حفظ کند و حال آنکه بدون حـضور قـوا  تیامن که نی ما ساخلو نگاه داشته تا ا  ی است که در شهرها    نی ا اتیگرفتن مال 

 ی نظـام  یها   قالع و برج   میتوان ی است که ما نم    نی ا شودی بزرگ که بما م    یها   از اهانت  یکی. می خود را حفظ نمائ    تی که امن  میتوان یم
  .میشو یم را خود متحمل دی مرمت و احداث قالع جدنهی که هزی در صورتمی بسازدی و قالع جدمیخود را مرمت کن

 افتـاده و فرعـون شـما    هی سوری افواج ملخ رو مصر مانندی ولمیشد ی مرفه و سعادتمند می ما ملتگرفتی نم اتی مصر از ما مال    اگر
  .میپرست ی خودمان را می و خدامیستی او نی که ما خواهان خدای در صورتدی نمالی خود را بر ما تحمیقصد دارد که خدا

مات را  استحکانی ا داندی که م  دی بساز دی و قالع جد   دی که شما قالع خود را مرمت کن       شودی م نی جهت مانع از ا    نی گفتم مصر از ا    من
 دیا   فراموش کرده  ی ول دی که در گذشته آزاد بود     دیگوئیشما م . دی با مصر بجنگ   ی که روز  دی و قصد دار   دیĤوردیدر قبال مصر بوجود م    

 تی شما که در هر وال     نی و سالط  دیدیجنگ ی با هم م   وستهی قرار بدهد شما پ    مومتی را تحت ق   هی سور مصر که فرعون    نیکه قبل از ا   
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 شماسـت و    ی مصر حام  نی امروز قوان  ی ول دی از ظلم آنها ناالن بود     ری و فق  ی و غن  کردندی با شما م   خواستندی م استقالل دارند هر چه   
  . هستندی مصرنی قوانتی تحت حماری و فقیغن بشما ظلم کنند و هی سورنی که سالطشودی منیمانع از ا

 را شی گذشته خوی که ما را وادارند که آزادنیتا ااند   جعل کردههای است که مصری تهمتهی سورنی ظلم سالطگفتندی من م  مارانیب
 ما ظالم باشند باز پادشاه ما بودند و هستند و ما ظلم آنها را بر ظلـم  نی که سالطنی بفرض ایول. می و غالم مصر شو  میفراموش نمائ 

  . از ما باشدنکهی بدون اکندی و او نسبت به ما ظلم ممیا  امروز همه غالم فرعون مصر شدهکنی لمیدهی محی ترجیاجنب
 کـه بهتـر   دهدی نشان می فربهنی و ادیا  و از گذشته فربه تر شده  دی و شما آزاد هست    نمیب ی من در بدن شما داغ غالمان را نم        گفتم
 و درختان دیدیدزدی را مگریکدی یها ی دائم کشتکردی نمتی و قانون مصر از شما حمادیاگر شما مثل گذشته بود . دینمائ ی م یزندگ

 وهی و اشرار م   بردی شما را بسرقت نم    نی سفا ی امروز کس  یول.  نداشت تی امن هی سور یها   در جاده  مسافر کی و   دیکردیقطع م هم را   
  .دی بروگری به نقطه دهی بدون خطر از هر نقطه سوردیتوان ی و مدینما یشما را قطع نم

 و هنگـام رفـتن      نهادنـد  ی خود را با اکراه مقابل من م       هی هد شدندی معالجه م  نکهی و بعد از ا    رفتندیپذ ی مرا نم  لی دل ها یانی سر کنیل
 ی کند ستمگر است و مـصر      ی در هر نقطه که زندگ     یو هر مصر  . ی هست ی مصر کی ی در بردار  یانی که لباس سر   نی تو با ا   گفتند یم

  . باشدهخوب وجود ندارد مگر آن که مرد
  .می نمای زندگری در ازمتوانمیدم که نم داشتند من متوجه شهای که مردم نسبت به مصری نفرت عمومنی اثر ابر
 یا  در خانـه   ی که مرد  مانستی و بدان م   کردی را بر من تلخ م     ی نفرت آنها زندگ   امدندی که مردم درصدد قتل من بر نم       نی بفرض ا  رایز
  . خواهد شدزاری صورت از سکونت در ان منزل سخت بنی از او متنفر است که در ازبانی می باشد ولهمانیم

 بـردم ی بسر م  گانهی ب ی پس از چند سال که در کشورها       رای وصول کردم و عازم مراجعت بمصر شدم ز        ریت خود را در ازم     مطالبا من
 یهب فرمانده ارتش مصر که مرا مکلف کرده بود که از وضع نظام               خود را به هورم    تیمجبور بودم که بمصر برگردم و گزارش مامور       

  .دهم بمی اطالع نماگری و ملل دنیسالط
مـردم از   . اند  دهی را سر بر   ی سرباز مصر  کی که شب قبل     دندی شدند متوجه گرد   داری از خواب ب   ری در ازم  یوز بامداد مردم وقت    ر کی
 حادثـه   نیا.  خود رفتند و درها را بستند و از منازل خارج نشدند           یها   از خشم فرعون بوحشت در آمدند که بخانه        ی واقعه طور  نیا

 است و پس    ی که اسکان مزبور موقت    دانستمی من م  ی ول افتی نی تسک های فرعون و مصر   هیل ع دم که جوش و خروش مر     دیسبب گرد 
  .کندی مدای شدت پهای مصرهیاز آن غضب مردم عل

 ی نسبت به مصر   ی طور نمرتبهیها خارج شدند و ا       و بعد از سه روز مردم از خانه        امدی بدست ن  ی هم شد و قاتل سرباز مصر      نطوریهم
  . شودابانی که بدون سالح از خانه خارج و وارد خکردی جرئت نمیمصر چی بودند که هنیها خشمگ

ـ  کـنم ز   حی تفر نکهی تا ا  رفتمی م شتاری از شبها به معبد ا     ی و بعض  شدمی از منزل خارج م    می داشتم بدون ب   یانی چون لباس سر   من  رای
 بکـه تعلـق دارد      نوشد یاز آن آب م    که   ی چاه داند ی تشنه که نم   کمردی و مانند    کردمی م ی احساس تشنگ  ریپس از مراجعت به ازم    

  . بنوشمخواستمیمن هم م
 اسـت و اگـر   ی مصرنمردی از آنها گفت بنظرم ایکی برخوردم و ها یانی از سریا  به عده  کردمی مراجعت م  شتاری که از معبد ا    کشبی

 که ختنه شده ی که مردمیا تحمل نمائ ننگ رنی ادی ما نبارای به معبد ما نرود زگری که دنی تا امی کنبی او را تاد دی باشد ما با   یمصر
  .کند حیبا دختران ما تفر

ـ  نـه؟ ز ای ی هستی مصرمی که بدانمی قرار بدهنهی تو را مورد معا   می شدند و گفتند که ما قصد دار       کی بمن نزد  آنگاه  کـه  ی مـرد رای
  . کندحی با دختران ما تفردیختنه شده نبا

 خود آنها نسبت بـه مـسئله ختنـه سـهل انگـار              ی و وقت  ستندید و باکره ن    دارن ی بدون مسم  ی دختران باکره شما فقط اسم     گفتم
  .دیریگی مرادی چه ای شما براباشند یم

ـ        نیور شدند و مرا بزم       به غضب در آمدند و به من حمله        دندی جواب مرا شن   ی وقت ها یانیسر  دنـد ی کوب نی انداختند و سرم را بـر زم
  . استدهیس لحظه عمر من فرا رنی که با خود گفتم آخریبطور
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ـ  که ا  گرانید. باشدی م هی سور نیالحمار است و از دوستان سالط        ابن نوههی س نمردیا...  از آنها گفت آه    یکی ناگهان   یول  گفتـه را    نی
 و من توانـستم     ختندی زنان گر  ادی و نشناسم و فر    نمی که من آنها را نب     دندی صورت کش  ی مرا رها کردند و دامن لباسها را رو        دندیشن

  . کنمراجعت و بخانه مزمیاز جا برخ
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   و ششمستیفصل ب
   کودککی یماریب

  
 ی سوار بر اسب که با سرعتکمردی کردمی را مداوا ممارانی هنوز بی روز بعد که من مشغول تدارک وسائل مراجعت بمصر بودم ول       دو

 اسـت سـرکش و      ی اسـب جـانور    رای ز ستی متداول ن  یاسب سوار  هیو در مصر و سور    .  آمد مقابل خانه ام توقف کرد      یچون باد م  
ـ  .  انـدازد  ی م نی و سوار را بزم    کندی دو دست را بلند م     شودی سوارش م  ی کس ینافرمان و بزرگ که وقت      جهـت در مـصر و       نیو بهم

  .بندند ی م را هم به االغی جنگیها  ارابهی و حتشوند ی است معی و مطآزار ی بی سوار االغ که جانوروستهی مردم پهیسور
ـ زدیگری که مدیĤی مجانی بهی و طور شود یتر م    خطرناک بندند ی م ی اسب را بارابه جنگ    یوقت ـ شـکند  ی و ارابه را درهم م  نی و راکب

  .رساند یارابه را بقتل م
د را درون  و انگشت خوندی نفر همواره بر پشت اسب بنش  کی دی الزم دارد و با    ادی که اسب بĤن بسته شده مهارت ز       یهائ   ارابه راندن

ـ  ا لهی هنوز دهانه اسب اختراع نشده بود که بدان وس         نوههیدر زمان س  . ( اسب رام گردد   نکهی اسب بکند تا ا    ینیب  جـانور را رام     نی
  ).مترجم – نمودندی معی و او را مطکردندی ماش ینی باخکنند و انگشت را وارد سور

ـ  است و بعهی سوری که جزو سکنه مناطق کوهستان     دمیم که سوار بر اسب بود انداختم از لباسش فه         ی من نظر بمرد   یوقت  نبـود  دی
  . استی سکنه نقاط کوهستانای اسب مرکوب راهزنان رایکه راهزن باشد ز

ـ      نی و پادشاه ا   میĤیالحمار من از راه دور و از کشور آمورو م            ابن نوههی بانگ زد س   آنمرد  ی فرزنـد  ی دارا شناسـد  ی کشور که تو را م
 کـه   دینما ی جرئت نم  چکسی و ه  دهی درنده گرد  ری فرزند خود بخشم در آمده که مانند ش        یماری از ب  ی طور  و دهی گرد ماریاست که ب  

 و تو پسر پادشاه ما را معالجـه  می تا بکشور آمورو برو  ای و با من ب    فتی خود را بردار و براه ب      ی طب سائلو زود جعبه و   .  شود کیباو نزد 
  .دی خواهد غلطنی زمیات رو  تنهی جدا خواهم کرد و سر بکریاز پ کارد سرت را نی با ای نمائریکن و هرگاه تاخ

توانـد    پسر پادشاه تو معالجه نخواهد شد زیرا اگر سر من وصل به تنه نباشد دستهایم نمـی       ی جدا نمائ  کری اگر تو سر مرا از پ      گفتم
ـ   دی نه از آن جهت که از تهد       ی آمدن و معالجه پسر پادشاه تو آماده هستم ول         یپسر پادشاه تو را معالجه کند و من برا          دمی تو ترس

  .می پسر او را معالجه نمادی من است من بادوستبلکه چون پادشاه آمورو 
 مـن   یبـا ی ز زی خواهان کن  یو و .  او را معالجه کردم    یها   بودم دندان  هی آمورو همان بود که من در چند سال قبل که در سور            پادشاه

  . کردمهی نفروختم بلکه هدی را بوزمی که گفتم کنی من بطوریول کند یداریشد و خواست که او را از من خر
 میروان را آورد باتفاق اسب سوار براه افتاد  تختنکهی و پس از ا    اوردی کند و ب   هیروان کرا    تخت کی من   ی کاپتا گفتم که برود و برا      به
  .میدی رسی و به منطقه کوهستانمی از جلگه عبور کردنکهیتا ا
 بحرکت ی بودند ارابه را طوری وحشمینما ی که تصور میهائ  کرد و اسبی ارابه جنگ  کیروان فرود آورد و سوار        آنجا مرا از تخت    در

 راننده  ی ول زدمی م ادیمن از فرط وحشت فر    . دی آمون در آسمان بپرواز در آ      ی که ارابه مثل زورق خدا     دمیترس یدر آوردند که من م    
  . ارابه توقف کردمیمودی که آنطور راه پید از مدتبع. رفتی من بسرعت ممیارابه بدون توجه به ب

 یهـا    که اسب  گری د ی مرا از آن ارابه فرود آوردند و سوار ارابه جنگ          ی ول دهی رس انی تصور کردم که سفر بپا     رای خوشوقت شدم ز   من
 و هر   دی آهسته بران  گفتمیو م  زدمی م ادیو من فر  .  به راه افتاد   ی زورمند و وحش   یها   اسب یرویتازه نفس داشت کردند و باز ارابه با ن        

 یول. گرفتم ی آن بردارم پشت راننده را بباد مشت م        واری که دست را از د     توانستم ی که من م   شد ی کم م  یدردفعه که سرعت ارابه ق    
  .دادی براه ادامه مزنم ی چه باو مشت می برادی بمن بکند و بگوی اعتنائنکهیاو بدون ا

 ارابه واژگون نشد و درهم      بردند ی ما را م   یها   سرکش ارابه  ی اسبها کهی در حال  ی کوهستان یها  چطور در آن جاده    دانم ی هنوز نم  من
  .نشکست و مرا بقتل نرساند

  . و دروازه بسته بودمیدی حصار تازه ساز رسی دارای بشهری شود در منطقه کوهستانکی بافق مغرب نزددی خورشنکهی از اقبل

ebook2009.blogfa.com



 
۳۴

 شهر گذشـت و  یابانهای از خکردی عبور می کوهستانیها  ارابه ما با همان سرعت که از جاده دروازه را گشودند ودندی تا ما را د  یول
  . پر از آب افتاد و شکستیها  و کوزهختندی ارابه گرمی را رها کردند و از بوهی پر از میها لی از مردها و زنها زنبیا در راه عده

 راه بـروم و     توانستم ی بدنم کوفته بود که نم     ی اعضا یرابه فرود آوردند طور    ارابه مقابل کاخ پادشاه آمورو توقف کرد و مرا از ا           یوقت
 نصب کرده بودند و وارهای پرنده را بدی و پرهاریها نوع اسلحه و دم ش  کاخ دهیو در هشت.  دست بدرون کاخ بردند    یغالمان مرا رو  

  .دیور گرد  من حملهیف او حمله کند بسو مجروح شود و بطری که بدست شکارچیلی آمورو مانند فادشاهتا من وارد شدم پ
 تـا   دی کرد ری عمد تاخ  ی از رو  ای آ د؟ی آمد ری راهزنان چرا د   ی زد ا  ادی است و فر   ختهی لباس او پاره شده و خاکستر بر سر ر         دمی د من

  .ردی بمیماریپسر من از ب
 راننده ارابه گفت امروز ما      یاز شد ول   مجعدش بسته بودند ب    شی که اطراف ر   ی و ی بود که روبان طالئ    نی پادشاه آمورو خشمگ   یطور
 اسـت ممنـون   ی مصربی طبکی که نمردی از ادی و تو بادندیرس ی ما نمی که پرندگان بپامی با سرعت از کوهستان عبور کرد     یطور
 ما یبها که اسزدی مادی فری و طورکردی معی او با ضربات مشت ما را وادار به تسر        میکردی م رکت هر دفعه که ما آهسته ح      رای ز یباش

 شـده   مودهی کم پ  نمدتی و آمورو در ا    ری ازم نی از پدران ما بخاطر ندارند که فاصله ب        کی چی و ه  داشتند ی و ارابه را بر م     کردندیرم م 
  .باشد

 پسرم را از تو     ی و من سالمت   ی پسرم را معالجه کن    دی تو با  نوههی و گفت س   ستی و گر  دی پادشاه آمورو مرا در بر گرفت و بوس        آنوقت
  .مخواهیم

  . تا بعد او را معالجه کنمستی او چیماری و بدانم که بنمی اول اجازه بده که من پسر تو را ببگفتم
 دهی دراز کـش   یا   در گاهواره  یاند و طفل     منقل بزرگ پر از آتش نهاده      کی در آن    دمی برد که من د    ی آمورو مرا با خود به اطاق      پادشاه

ـ  و فر  زدیر ی که رنگ کودک کبود شده و عرق از سر و صورت او فرو م              دان  دهیچی پ ی پشم یها   او را با پارچه    ی طور یول  و  زنـد ی م ادی
ـ     رای مرض خطرناک که سبب مرگ شود ندارد ز        چی متوجه شدم که ه    دمی طفل را د   نکهیمن بمحض ا    بـود آنطـور     ی اگر طفـل مردن

ـ  گر  بر کف اطاق نشـسته و      دی فربه و سف   ی زن دمی باطراف انداختم و د    ینظر. زدی نم ادیبشدت فر   و زنـد ی م نی سـر را بـزم     کنـان   هی
  . پوست است که من او را به پادشاه آمورو دادمدی سفزی همان کنیشناختم که و

ـ  از آنها مجروح است و بعـد فهم ی که صورت بعضدمی و من دستندیگر ی مزی هم اطراف اطاق بودند و آنها ن     گری زن د  چند  کـه  دمی
  .ندی پسر او را فراهم نمانی تسکلهی که وستندتوانس ی نمرایپادشاه آمورو آنها را کتک زده ز

 شروع بمعالجـه فرزنـد تـو        نکهی من قبل از ا    ی فرزند تو نخواهد مرد ول     نکهی ا ی نکن برا  یتاب ی قدر ب  نی به پادشاه آمورو گفتم ا     من
  .دی ببررونی جا بنی منقل آتش زا را از انی و قبل از هر کار امی نماری که خود را تطهدیبکنم با
بچـه در   ... گفتم نـه  .  جا ببرند بچه سرما خواهد خورد      نی من بود سر برداشت و گفت اگر منقل را از ا           زیفل که در گذشته کن     ط مادر

  . و اگر سرما خورد من مسئول خواهم بوددی ببررونی جا بنی منقل را از اخورد ی تابستان سرما نمی هوانیا
ـ  من تو را نـشناختم ز      ی وارد شد  یوقت... ی تو هست  نیا... نوههیس...  مرا شناخت و تبسم کرد و گفت آه        زن ـ  د رای  کـه لبـاس     دمی
 خـود را عـوض کـنم و         یانی طفل براه افتادم که نتوانستم لباس سر       نی معالجۀ ا  ی من با سرعت برا    یگفتم طور . ی در بردار  یانیسر

  . بپوشمیلباس مصر
 بـر   خـورد ی و هر چه م    خورد یوز است که غذا نم     پسر من سه ر    نوههی هنوز اشک در چشم داشت گفت س       کهی آمورو در حال   پادشاه

  .رمی لحظه آرام بگکی توانمی که من نمکندی و ناله مزندی مادی فری و طورگرداندیم
ـ  اطرافش فر  تی همه جمع  نی انسان سالم هم اگر ا     کی رای ز دی کن رونی اطاق ب  نی ها و غالمان را از ا      هی دا نی ا گفتم  بزننـد و نالـه      ادی

  . طفلکی چه رسد به  خواهد شد تاضیکنند مر
ـ  دانستم کـه مطهـر گرد      نکهی بروند و آنگاه من خود را شستم و پس از ا           رونی آمورو امر کرد که آنها از اطاق ب        پادشاه  گفـتم   ام  دهی

  . را از اطراف بدن طفل گشودمی پشمیها  پارچهزی و خود نندی اطاق را بگشایپنجره ها
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 ی که طفل بـا وجـود خردسـال        دمی فربه خود را تکان داد و من د        یرام گرفت و پاها    آ کردی و ناله م   زدی م ادی که تا آنموقع فر    کودک
 دهان کـودک افتـادم و    ادی ب کمرتبهی و   ستی او چ  یماری که بدانم ب   ستمی طفل را نگر   یقدر.  و انبوه دارد   اهی س یمانند پدرش موهائ  

ـ  غ ی طفل علت  یماری که ب  دمیرد است و متوجه گ    دهی دندان کوچک از لثه بچه روئ      کی که   دمیدهانش را گشودم و د     ـ  از روئ  ری  دنی
  .دندان ندارد

 پزشـک  نی معروفتـر تی واقعه بدون اهمنی همی آمورو را فرا خواندم و دندان طفل را باو نشان دادم و گفتم نگاه کن تو برا    پادشاه
 هر کهی در صورتیمرگ قرار داد او را در معرض خطر ی کوهستانیها  و پنجاه بار در جادهی آوردنجای بای وحش ی را با اسبها   هیسور

.  که مبتال به تب گـردد      ستی ن دی و بع  کندی م یتاب ی کودک اظهار ب   دیرو ی دندان طفل م   یفهمد که وقت  ی تجربه دارد م   یکس که قدر  
 طاعانق ی ب ها  هی تو و مادرش و دا     رای بوده ز  عتی از مصلحت طب   ی فرزند تو استفراغ کرده ناش     نکهی است و اما ا    خطر ی تب مزبور ب   یول
 بمـادرش بگـو     نـک یا. دی آنها را بر گردان    دی را تحمل نما   ری آنهمه ش  توانست ی و بچه که نم    دی بچه کرد  نی چرب را وارد شکم ا     ریش

  . ممکن است که طفل پستان او را با دندان خود مجروح کندرای متوجه باشد زگذاردی پستان در دهان کودک مکهیهنگام
 برد و دانـست     ی بچه پ  یماری بعلت ب  نکهی نشان دادم و او پس از ا       یودم و دندان طفل را بو      کودک را مقابل پادشاه آمورو گش      دهان

  . استدهی طفل ندکی در دهان ی به آن قشنگیکه مرض کودک خطر ندارد در اطاق برقص در آمد و مادرش گفت هرگز دندان
 پوشـش او    ی جامه از کتـان بـرا      کیم و گفتم     من ممانعت کرد   چدی بپ ی پشم یها   خواست که طفل را دوباره در پارچه       کهی وقت یول
  . استیکاف

 ناراحت نبود و امر کرد که بزرگان دربار و دوسـتان او             چی آورده ه  ری از ازم  تی عارضه بدون اهم   کی ی مرا برا  نکهی آمورو از ا   پادشاه
آلـود و      کلفت و خاک   یانگشتها که   خواستندی بداخل اطاق هجوم آوردند و همه م       کمرتبهی و آنها    نندی و دندان کودکش را بب     ندیایب

  . و دندانش را لمس کنندندی خود را وارد دهان طفل نمافیکث
  . ناخوش خواهد شدی وگرنه کودکش براستدی من بپادشاه گفتم که آنها را دور نمایول

 مـن دارم    کـه یزهائی و از تمـام چ     زتری بچه از پلک چشم من عز      نی و دوستان رفتند پادشاه آمورو گفت که ا        انی دربار نکهی از ا  بعد
 ی و بعد از من کـس ردی که فرزند من بمدمیترسی مرای زام دهی که من کنار گاهواره او نخواب باشدی چند شب م   نکیگرانبهاتر است و ا   

  . سلطنت کندآمورو من در کشور ینباشد که بجا
 ی من برداشت  نهی س ی را از رو   نیسنگ بار   نی تو ا  نکهی که من بمناسبت ا    یدانی تو نم  نوههی دستش را بر سر من نهاد و گفت س         سپس

ـ  آ یا  دهی متعدد را د   یچقدر نسبت بتو حق شناس هستم بعد طفلش را بمن نشان داد و اظهار کرد که کشورها                  هرگـز مـشاهده     ای
ـ  ب هی شباهت دارد و شکم فربه او شـب        ری ش الی انبوه پسرم به     ی باشد و موها   بای قدر ز  نی سن ا  نی در ا  ی که طفل  یکرد  بـشکه   کی

  . و پر زور خواهد شدی مثل من قوندهی که در آدهدی فربه او نشان می و دست و پاباشدیکوچک م
 به استراحت داشـتم  اجی و مشکل احتعی شده چراغها را افروخته بودند و من که بر اثر آن مسافرت سر   کی هوا تار  دهی فرا رس  شب
ـ  یهـا    غروب من درون ارابه    کی صحبت پادشاه را بشنوم و باو گفتم امروز از صبح تا نزد            توانستم ینم  یهـا   جـاده ی تـو رو  ی جنگ

 غذا بخورم و اسـتراحت  دی و باکندی بدنم درد می تمام اعضای و اکنون از فرط کوفتگ     دم با سرعت باد مشغول حرکت بو      یکوهستان
  .مینما
ـ ه آمورو خند  پادشا. یزنی حرف م  انقطاع ی جهت من آماده کنند ب     ی خوابگاه ی و بگوئ  ی بمن غذا بده   نکهی ا ی تو بجا  یول  و گفـت    دی

  .می امشب قادرم که جبران مافات را بنمای غذا بخورم ولتوانستمیمن هم چند روز بود که از فرط اندوه نم
 که غذا خوردم حس کردم      نی و نان آوردند و بعد از ا       انی ما گوسفند و بره بر     ی و غالمان او برا    اورندی ما غذا ب   ی امر کرد که برا    سپس

  . کمتر شدام یکه خستگ
 نسبت به دفعه قبل که مـن        ی که و  دمی بمن داد و متوجه گرد     می گرانبها از زر و س     ای هدا ی چند روز نزد پادشاه آمورو ماندم و و        من

 آن اندازه تـوانگر نبـود   دمی که او را دشی دفعه پرای که ثروت خود را از کجا آورده زدمیاز او پرس . ثروتمندتر شده است   دمیاو را د  
  . که من ثروتمند شومدی اقبال بود و سبب گردی دارای که تو بمن دادین زنوههیجواب داد س
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 افـت ی کرد و من در    یرائی پذ ی که من باو دادم از من بخوب       یزی کن یعنی او   ی آن چند روز که من نزد پادشاه آمورو بودم زن سوگل           در
  .تر باشد  که فربهکوشدی فربه شده باز میلی خنکهی با ایکه و

 مـورد پـسند قـرار       شتریتر باشد ب     و هرچه زن فربه    دارندی فربه را دوست م    ی برخالف کشور مصر مردها زنها      در کشور آمورو   رایز
ـ  یبـائ ی کـه در آن از ز خواندنـد ی می کودکان آوازهائی جهت در آن کشور همه حت     نی بهم رندیگیم  شـد و مـن   ی آن زن وصـف م
  .شوند ی خسته نمکنواختی و از تکرار دینمایمرتبه تکرار م کلمه را ده ها چند نواخت است و کی مزبور ی که آوازهادمیشن یم

 و بمن گفـت     رفتی بمنازل آنها م   ی ابراز وفادار  ی فقط برا  ی بودند ول  لی قبا ی هم داشت که دختران روسا     گری د ی آمورو زنها  پادشاه
ـ  نماحیتفـر  با آنها دی هستند بالی قبای چون آنها دختران روسای ولبردی کردن با آنها لذت نم حیکه از تفر   ـ نکـه ی تـا ا دی  او و نی ب

  .دیاین کدورت بوجود لی قبایروسا
 نکـه ی کند تـا ا ی که نزد من خودستائدانستی الزم مام دهی چند را دی مسافرت کرده کشورهائادی من زدانستی آمورو که م  پادشاه

 از کشور نکهی دارم پس از انیقی بمن گفت که من یزهائی چی و ضمن خودستائستیتر ن  کوچک گری د نی از سالط  یمن بفهمم که و   
  .دیگردیم مانیاو رفتم از ابراز آن مطالب پش

 را مورد آزار قرار بدهند و آن شب هم که من مورد حمله قـرار گـرفتم،                  ها ی مصر ری گفت که عمال او مامور هستند که در ازم         مثالٌ
 کـه در    ی سرباز مصر  زی و ن  کردندیا مضروب نم   هستم و گرنه مر    نوههی که من س   دانستندی آنها نم  یبدست عمال او مضروب شدم ول     

  . استدهی گردتول کشته شده بدست عمال او مقریازم
 زی آنقدر از طرف وی ادامه خواهد داشت تا اینکه مصریها سوریه را رها کنند و بروند و ن                  هی در سور  های آمورو گفت آزار مصر    پادشاه

 ندارنـد   یکار هستند و جز سود خود نظر و هـدف            ترسو و محافظه   یردم واقع در ساحل م    هی بنادر سور  ری و سا  ری سکنه ازم  گفت یم
 هی را از سـور    های و مصر  ردی را بدست بگ   ی نهضت ضد مصر   اری دل اخت  ی قو کمردی دی جهت با  نی و بهم  باشندی سوداگر م  ی همگ رایز
  .دی سابق را احراز نمای آزادهی سورنکهی کند تا ارونیب

  . باشندگری بدتر از ملل دهای که مصرکنم ی و من تصور نمی دارنهی کهایر قدر نسبت به مصنی چه تو ای براگفتم
ـ  ی هـست  ی تو مصر  نکهی ا لی نفرت ندارم بدل   های مجعهد خود را نوازش داد و گفت من از مصر          شی ر ی آمورو قدر  پادشاه  از تـو    ی ول
 ی آموختم و توانستم کـه دارا      انی از مصر   را زهای از چ  یاری و در آنجا بس    بردمی در کاخ فرعون بسر م     یو من در کودک   . ستمیمتنفر ن 

.  از آنها نفرت داشته باشـم      نکهی را دوست بدارم نه ا     های مصر دی است که با   ی من طور  ی زندگ قخط و استعداد خواندن شوم و سواب      
کـه در    ی بفهم یتوان ی نم یا   چون سلطنت نکرده   یا  دهی از کشورها را د    یاری و بس  ی بزرگ هست  بی طب کی نکهی با ا  نوههی تو س  یول

  .دهدی می چه معننهی مملکت کسی رئکی پادشاه و کینظر 
ـ     چی ندارد و در خود نسبت به ه       نهی ملت سر ک   چی ممکلت با ه   سی پادشاه و رئ   کی ـ  کنـد  ی قوم احساس خصومت نم  در  نـه ی ک ی ول

 نداشـته   نـه ی ک پادشاه آمورو گفت تا مـردم     . باشدی از اسلحه م   تر ی قو ی حت رومندی عامل ن  کی مملکت   سی پادشاه و رئ   کیدست  
 مملکت که خود نسبت بـه       سی رئ کی و   اورندی است بلند کنند و فرود ب      زهیر و ن  ی دست خود را که مسلح به شمش       توانند یباشند نم 

 های مصر نهی آنها قدرت را بسط بدهد و من هم ک         نهی ک لهی بتواند بوس  نکهی تا ا  اوردی بوجود ب  نهی در مردم ک   دی ندارد با  نهی ملت ک  چیه
تر و    آورم و آنقدر این کینه را تقویت میکنم که هر کس اثل سوریه است یقین حاصل کند که بیرحم                    سوریه بجوش می  را در کسنه    

 ی وقت یانی شود که هر مرد وزن سر      تی آنقدر تقو  ی توز نهی خصومت و ک   نی ا دیو با . تر از مصریها کسی وجود ندارد       تر و محیل    پست
 و  نیترخـوار    و خـون   نیتـر    مخـوف  های داشته باشـد کـه مـصر       مانیش گردد و ا    بدنش از فرط نفرت مرتع     شنودی را م  یاسم مصر 

تر از آنها بوجـود نخواهـد آمـد و             و هولناک  تر  رحمی هم ب  نیاند و بعد از ا       هستند که از آغاز جهان تا امروز آمده        ی ملت نیتر  رحمیب
 کوه را از جـا تکـان        تواندی که م  شودیر زور م   آنقدر پ  ی دشمن نی آنوقت ا  دی رس هی پا نی با های نسبت به مصر   هی ملت سور  نهی ک یوقت

  .هی کردن ارتش و حکام مصر از سوررونی ببهبدهد تا چه رسد 
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 است که من    یزی عبارت از چ   قتی ندارد پادشاه آمورو گفت حق     قتی حق دیگوئی و آنچه شما م    ستی طور ن  نی که ا  دیدانی شما م  گفتم
ـ  ای اسـت و طـور  قـت ی که آن حقکنندی مدای پمانیح آنها جا دادم، ا را در رویزی من چی جا بدهم و وقتهیدر عقل مردم سور   نی

  .رسانندی او را بقتل مدی بگویزی بر خالف آن چی که اگر کسردیگی در آنها قوت ممانیا
باس  است که از غذا و لیزی چی کنند و آزادیاند که آزاد زندگ      بوجود آمده  نی ا ی که آنها برا   کنمی طور القاء م   نی ا هی بمردم سور  من

 یمنـد بـĤزاد    معتقـد و عالقـه  ی و بقـدر   ندینمای را قبول م   قتی حق نی من ا  ناتی ارزش دارد و مردم بر اثر تلق       شتریو خانه و جان ب    
 را معتقـد کنـد و       گرانی که د  دینمای م ی دارد سع  ی به آزاد  دهی آن از جان خود بگذرند و هر کس که عق          ه که حاضرند در را    شوندیم

 کـه اعتقـاد   فهمند ی نمهی است و سکنه سور    ی و آن اعتقاد به آزاد     دیĤی بوجود نم  دهی عق کی جز   هیر که در تمام سو    کشدی نم یطول
 است که   یزی وجود ندارد بلکه دستاو    گری ملت د  چی و ه  هی ملت سور  ی است که برا   یزی چ ی آزاد نکهی ا ی موهوم دارند برا   زی چ کیب

 بود که   نی عنوانتان ا  دی آمد هی به سور  ی بمانم و شما هم وقت     هیر سور  بتوانم خود د   نکهی تا ا  مینما ی مردم را اغفال م    لهیمن بدان وس  
ـ  را غالم خـود کرد هی سکنه سورام درخشنده دارد تم ی عنوان که جهت عوام ظاهر     نی و با ا   دی را آزاد کن   هی سور دیقصد دار   و از دی

  .دیریگیآنها خراج م
  .ی نداردهی عقی تو بĤزادای آگفتم

 عنوان مـردم    نی ندارد بلکه با ا    ی به آزاد  دهی زمامدار عق  چی که ه  ی بفهم یتوانی نم ی پزشک هست  کی آمورو گفت نه و تو که        پادشاه
ـ    ی آزاد شوند و آزاد    دی که با  فهمانمی م هی و من بمردم سور    دی بتواند خود حکومت نما    نکهی تا ا  دهدی م بیرا فر   آورنـد  ی را بدست نم
ـ  را بدسـت آوردنـد غافـل از ا        یشدند و به تصور خودشان آزاد      متحد   هی سکنه سور  ی و وقت  اشند مصر متحد ب   هی عل نکهیمگر ا   نی

 زحمت بکـشند و خـراج بدهنـد         شهی مثل هم  دی بر آنها حکومت کنم و آنان با       نکهیاند تا ا     بوجود آورده  ی من آزاد  یهستند که برا  
 که شما سعادتمندتر از تمـام  میوگی بĤنها موستهی و پرمیگی ماج و بعد من از آنها خرگرفتیمنتها در گذشته خراج را مصر از آنها م        

  .شوندی دلخوش می عنوان واهنی بهمزی و آنها ندی آزاد هسترای زدیباش یملل جهان م
 بتوان بر او حکومت نمود و       نکهی مشغول کرد تا ا    یزی او را به چ    دی گله گوسفند است و با     کی ملت مثل    کی که   یدانی تو نم  نوههیس
 ی کـه آزاد زنـدگ  یا  بوجود آمدهنی ا ی و برا  ی تو آزاد هست   ندی است که باو بگو    نی ملت ا   مشغول کردن  ی وسائل برا  نی از بهتر  یکی
ـ  است که آنقـدر      نی و عمده ا   دانندی م قتی و آنرا حق   رندیپذ ی چه بشنوند م   ر و مردم چون عوام هستند ه      یکن  موضـوع را در     کی

  . ردیگوش مردم فرو بخوانند که در روح آنها جا بگ
 خود را بکشور    ی جنگ یها   ارابه ی دار تینان تو چقدر خطرناک است و اگر فرمانده مصر بفهمد که تو چه ن              که سخ  یدانی م ای آ گفتم

 بـه طـبس     نکهی ا ای ختی خواهد نمود و سرنگون بدار خواهد آو       ری خواهد کرد و تو را دستگ      رانی شهر را و   نیتو خواهد فرستاد و ا    
  .ی شوختهی آوار در آنجا بدنکهیخواهد برد تا ا

ـ  او   ی خـدا  ی بمـن داده و مـن بـرا        اتی ح بی صل نکهی ا ی آمورو گفت فرعون مصر نسبت به من اعتماد دارد برا          پادشاه  معبـد  کی
 بتو نشان بدهم که سبب یزی من چنکهی تا امی بروای بنکیا.  از سرداران خود اعتماد دارد    ی از بعض  شیام و او نسبت به من ب        ساخته

  . تو شودحیتفر
  .اند ختهی حصار سرنگون بدار آوی را از باالی که مرددمیافتادم و او مرا بطرف حصار شهر برد و من د با پادشاه آمورو براه من

  . دینمای را بر طرف مدی تردنی ای ختنه وی او دارتی در هویدی است و اگر تردی مصرکی ینیب ی که منمردی آمورو گفت اپادشاه
  .تندخی بدبخت را سرنگون بدار آوی مصرنی چه ای برادمیپرس

 چند سال است خـراج مـن        گفتی و م  دی آمد تا از من مطالبه خراج نما       نجای مرد محصل فرعون مصر بود و ا       نی آمورو گفت ا   پادشاه
  . خراج چند سال را بپردازمدی افتاده و باریبتاخ
ـ    رای شد ز  ی بزرگ خواه  ی بدبخت بر گردن تو خواهد بود و تو گرفتار عقوبت          نمردی وبال خون ا   گفتم ـ ا همـه چ    در مصر ب  تـوان ی م زی
  . فرعون که مامور وصول خراج استلداری کرد جز با تحصیشوخ
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 تی شود نـسبت بمـن اظهـار رضـا         نی خشمگ نکهی ا یام که فرعون بجا      کار را داده   بی ترت ی و گفت من طور    دی آمورو خند  پادشاه
 نمردی فرستادم که اهی حکام مصر در سور  ی از ده لوح پخته برا     شی ب رایز. دمی او رسان  ی فاسد را بسزا   لداری تحص نیخواهد کرد که ا   

 دیتر گرد    ناسزا گفت و در معبد ما مرتکب اعمال زشت         هی سور انی و کشور من شد بزنها تجاوز کرد و بخدا         هی وارد سور  نکهیبعد از ا  
ر معبد مرتکـب اعمـال       د ای دی ناسزا بگو  انی بخدا ای کند   حی زن باجبار با او تفر     تی بدون رضا  یاند که اگر مرد      ما نوشته  نیو در قوان  

  . بقتل برسددی شود بافیکث
 به هورم هب فرمانده قشون مصر که مرا مامور کـرده بـود در               هی او را شب   ادتری ز کردمی با پادشاه آمورو صحبت م     شتری چه من ب   هر

  .دمیدی ماورمی بدست بی اطالعات نظامگری دیکشورها
ـ ز.  از او بودتر لی از هورم هب عمر داشت و مح   شی ب  بود که پادشاه آمورو    نی دو نفر داشتند ا    نی که ا  یتفاوت  پادشـاه آمـورو در   رای
 خـود   ای دندیرسانی و آنها را بقتل م     دندیجنگی م هی پادشاهان سور  ری با سا  وستهی آن پ  نی سالط می که در قد   کندی سلطنت م  یکشور

  .کندیستاد م و اری بصاستی نوع پادشاه را در فن سنی اگانی با همسای و اختالف دائمشدندیکشته م
 را داشته باشد و بـاو       هی سلطنت بر سراسر سور    اقتی که او ل   کردمی من فکر نم   دیرسی و متهور بنظر م    گر  لهی پادشاه آمورو ح   نکهی ا با

 به عظمت و قدرت فرعـون مـصر         یتوانست ی نم ی به مناسبت خردسال   ی ول یکردی م ی مصر زندگ  اری در د  تیگفتم تو گرچه در طفول    
 کنـد و تـو      رانی کشور را و   نی کشور تو بفرستد و ا     ی قشون بزرگ را بسو    کی تواند ی و م  دارد ثروت   اری بس  و فرعون مصر   ی ببر یپ

 مالنـد ی روغن میا سهی کی روی وقتیندازی با فرعون مصر پنجه در پنجه ب یتوانی که م  ی و تصور نمائ   ی بقدرت خود مغرور شو    دینبا
ـ  چکی که دینما ی تصور مسهی و صاحب کشود می متورم سهی کندینما ی و آنرا باد م    کنندی آن را مسدود م    یو منفذها   بـزرگ در  زی

 اکنـون  زیو تو ن. گرددی بشکل اول بر مسهی و کشودی می بوجود آوردند باد آن خال  سهی در ک  ی سوراخ نکهی بمحض ا  یدست دارد ول  
  . خواهد شدیت خال در تو بوجود آوردند بادی سوراخنکهی که تو را باد کرده باشند و همی هستیا سهیمانند ک
 رومنـد ی نی پر از باد باشـم همدسـتان  یا سهی خود را بمن نشان داد و گفت من ولو ک         ی دندانها ی و روکش طال   دی آمورو خند  پادشاه

  .اند  با من همدست شدههی کردن مصر از سوررونی بی هستند که برای بابل و هاتنیدارم و آنها سالط
 بعـد  ی متحد شود ول ری شکار جانوران با ش    ی شغال ممکن است که برا     کی رایرا نخور ز   ی بابل و هات   نی سالط ی همدست بی فر گفتم
  . نخواهد ماندی از معده و روده باقری شغال غی خواهد خورد و براری گوشتها را شنی کردند بهتردی را صی جانورنکهیاز ا
 بلکه  ی شو هی که تو پادشاه سور    ستی ن نیدشان ا اند قص    با تو همدست شده    هی کردن مصر از سور    رونی ب ی دو پادشاه هم که برا     نیا
  . بماندنکهی آن هم مشروط بر اماند ی نمی از سلطنت آمورو باقری تو غی را تصرف کنند و براهی که کشور سورخواهند یم

 یها دانشمند شوم و مثل تـو بکـشور        نکهی کنم تا ا   لی دارم که مانند تو تحص     لی من م  نوههی و گفت س   دی خند یلی آمورو خ  پادشاه
 فرصت مسافرت به ممالک م،ی کشور خود را اداره نمادی چون بای برخوردار گردم ولگانهی از علوم ملل بنکهی مسافرت کنم تا اگرید
  . را ندارمگرید

 فرعون مصر اگر    رای مراجعت کنم بهتر است ز     ی که هر چه زودتر از کشور و       دی که من با پادشاه آمورو کردم بمن فهمان        یهائ  صحبت
 مصر به آمورو حضور مـن       یروی و بعد از ورود ن     دی بکشور آمورو قشون خواهد کش     ردی انتقام خون محصل خود را بگ      دی برآ در صدد 

  . مرا بقتل برساندهای آمورو از فرط خشم نسبت به مصره پادشادی و شاستیدر آنکشور خوب ن
 تو اسـتفاده نـامطلوب      ینواز  همانی از م  نی از ا  شیب خواهم ی است که من مهمان تو هستم و نم        ی به پادشاه گفتم مدت    گری روز د  لذا

 در آنجا نخواهم ماند بلکه بمـصر مراجعـت          ی مراجعت خواهم کرد ول    ری به ازم  یروان در دسترس من بگذار       تخت کیکنم و اگر تو     
  .پرورانم ی را در خاطر ملی نب آدنی نوشی آرزورایخواهم نمود ز

 باطالع هورم هـب     گانهی ب ی خود را در کشورها    قاتی تحق جهی به مصر برگردم و نت     دیبای که م  کردم ی چون فکر م   گفتم ی راست م  من
  .فرمانده قشون مصر برسانم
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 جهان بهتـر    ی مسافرت در کشورها   ی و تو بعد از مدت     ستی هرگز آسوده خاطر ن    کندی بنا نم  انی که آش  یا   آمورو گفت پرنده   پادشاه
ـ  تو   ی من برا  ی شهر بمان  نی که در ا   ی باش لی و اگر تو ما    ی سکونت نمائ   کشور نی و در ا   ی صرفنظر کن  ی است که از جهانگرد    نیا  کی

  .یی شهر را بتو خواهم داد که او را زوجۀ خود نمانی ایبای زی از دخترهایکیخانه خواهم ساخت و 
مـشام   بـز سـالخورده ب     ی کشور تـو بـو     ی و از زنها   باشدی جهان کشور آمورو م    ی کشورها نی کنان باو جواب دادم بدتر     ی شوخ من
 است کـه مـن از   ی مدتی کنم وآنگهی زندگرسدی بد از او بمشام می که بوی کشور بمانم و با زننی ندارم که در ا    لی و من م   رسد یم

ـ  سـواحل ن   ی و غازها  ها ی مرغاب ی صدا نکهی برگردم تا ا   خواهمیام و م     وطن افتاده  ادیمصر دور هستم و ب      هی را بـشنوم و در سـا       لی
ـ  بدهم و آفتاب گرم مصر بر بدن مـن بتابـد و بعـد وارد دارالح   لیش به آواز مالحان رود ن و گو نمی مصر بنش  یها  نخل  شـوم و  اتی

ـ  نی بزرگتروستهی که پاتی دارالحیعلم که ارزش نی خود برخوردار کنم تا ای جوان مصر را از معلومات طب  نیمحصل  ی مدرسـه طب
  .جهان بوده محفوظ بماند

روان فراهم خواهم کرد و        تو تخت  ی برا یستی بادامه توقف ن   لی چون ما  ی برو نجایندارم تو از ا    لی که من م   نی آمورو گفت با ا    پادشاه
 شده که ممکـن اسـت در    ختهی برانگ های مصر هی عل ی طور ها یانی خشم سر  رای برسانند ز  ری تا تو را بازم    فرستمی سرباز با تو م    یا  عده

  .دراه تو را بقتل برسانن
 ی و ی آمورو مراجعت کـردم و سـربازها       تختیروان از پا     مسافرت کنم با تخت    ی جنگ یها  ا ارابه  ب گری د کمرتبهی توانستمی که نم  من

  .دندی رسانریمرا بازم
ـ  ازم طی مح ن،ی بعد از ا   نکهی ا ی بفروش برسان برا   می دار نجای را که ا   یا   به کاپتا گفتم زود خانه     ری به ازم  دنی رس بمحض  هی و سـور   ری

  .می مراجعت نمائدیاک شده و ما با خطرنباشدی می ما و هر کس که مصریبرا
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   و هفتمستیفصل ب

   هورم هبدنی دی به مصر برامراجعت
  

ـ  بحرکت درآمد هر قدر بمـصر نزد       ی کشت ی وقت نکهی جز ا  میگوی نم یزی بازگشت به مصر چ    ی راجع به مسافرت خود برا     من  تـر   کی
  .زدمی قدم می صحنه کشتی و دائم رورمی آرام بگستمتوانی و نمکردمی میصبر ی احساس بادتری من زمیشد یم

 و رسوم ی من در وضع زندگ انداخت ی لنگر م  هی سور ی ساحل ی در شهرها  ی کشت ی شتاب داشتم که زودتر به مصر برسم و وقت         چون
  . چون خسته شده بودمنمودم ی مطاله نمیاهال
 فـصل بهـار فـرا       هیدر سـور  . آورد ی نم جانیود مرا به ه    که مانند رنگ ارغوان ب     دی هنگام غروب خورش   هی سور ی رنگ کوهها  یحت
 آنهـا را    ی صـدا  میکردی توقف م  ی ساحل ی در شهرها  ی و وقت  دندیکش ی م ری و صف  کردندیها در آسمان پرواز م       بود و چلچله   دهیرس
  .میدیشن ی سر خود میباال

 و  دندیخراش ی و صورت م   زدندیها نعره م    وچه آمده در ک   رونیبه مناسبت وصول بهار از معبدها ب      ) هی سور یخدا( بعل   ی خدا کاهنان
  . بگذارندای بعل هدای خدای در آنها برادیبای که مردم مدندیکش ی میهائ  جوان ارابهی آنها زنها و دخترهایدر قفا

 گـر ی مرتبه د  کی نداشتم که    لی بود و من م    تی به مصر برگردم بدون اهم     خواستم ی در نظر من به مناسبت آن که م        ها  نی تمام ا  یول
  . بودمدهی در گذشته آنها را درایآن مناظر را تماشا کنم ز

 بمالقات آن زن    دی که با  داندی شده و م   ی بود که عاشق زن    ی به مصر مراجعت کنم مانند دانشمند      خواستمی من در آنموقع که م     وضع
 صفحات  ی که رو  ی و اگر بخواند از علوم      را نخواند  روسی صفحات پاپ  گری د تواند ی دانشمند نم  نی و ا  دیایاش ب    زن مزبور بخانه   ایبرود  

  .شود ی خواندن کتاب خواندن جمع می و آنوقت حواسش براندی زن مذکور را ببنکهی مگر ادیهم نخواهد فیزینوشته شده چ
 و رسـوم و آداب    هی سـور  ی از مشاهده منـاظر شـهرها      نمیب ی و وطن خود را م     رومی به مصر م   دانستمی که م  نی هم به مناسبت ا    من

  . بودمزاریآن بسکنه 
 که از گل ساخته شده بگذرم و        یهائ   شهر قدم بزنم و از مقابل خانه       یها   خود را به طبس برسانم و در آغاز شب در کوچه           خواستمیم

 و باده مـصر  می را استشمام نمای ماهی بلند بویها  و با نفسنمی ببکنندی سرخ می آن ماه  یها نهاده رو     را که مقابل خانه    یهائ  اجاق
ـ       ی آن لجن برا   ی ول دهدی لجن م  ی که بو  لی زبان مزه کنم و با آب ن       ی و طعم آن را رو     زمیهان بر را بد   رآبی من معطر است خود را س
  .مینما
 خـود   یهـا    قدم ری را ز  اهی راه بروم و آن گ     دیروی م لی که در سواحل ن    یهائ  روسی پاپ ی که رو  نی زودتر به مصر برسم تا ا      خواستم یم

 رنگارنگ معبد آمـون     ی و به ستون ها    کندی طلوع م  دی خورش ی به مشامم برسد و وقت     لی سواحل ن  ی وحش یها   گل یحس کنم و بو   
  .ش کنمی الوان آنها را ستای درخشندگتابدیم

 گسترده بـود و در  ی غبار فراموشی بدبخت ی که در سرگذشت خود گفتم بدبخت شدم مرور زمان رو          ی در شهر طبس بطور    نکهیبا ا 
 بـروم و خـود را در     خواسـتم ی و نه بدبخت بلکه درد وطن داشـتم و م          دمیدی بخت م  کی نه خود را ن    مگشتیآنموقع که به مصر بر م     

  .نمی را شناختم ببشیخو که در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و یطیمح
ت  صورخوردی بصورت ما بر مکهی هنگامدیوزی مای بدری که از خشک   ی که فصل بهار بود باد     نی با ا  میدی رس نای بسواحل ارض س   یوقت
  . از نقاط گرم جهان استیکی نای سی صحرارای زدیسوزانیرا م
 که به طناب یا  زرد شد و مالحان کوزه   ای که رنگ در   میدی رس ی بجائ می کرد یمائی بحرپ نای سواحل سرخ رنگ س    ی که مدت  نی از ا  بعد

ـ  بـاٌ ی حس کردم کـه تقر     دمیوش آوردند و من از آب مزبور ن       رونی پر از آب شد ب     نکهی کردند و بعد از ا     ایبسته بودند وارد در     نیری ش
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ـ ای وارد آب شور دری وقتلیآلود ن  و لجن  نیری آب ش  رایز. دهدی م را لیآلود ن   است و طعم آب لحن      ی آن بـاق ی روی مـدت شـود  ی م
  .شود ی و با آب شور مخلوط نمماندیم

 کاپتا گفـت آب     یول.  است ذتری شرابها لذ  نی آب در ذائقه من از بهتر      نی به کاپتا غالم خود گفتم ا      دمی را نوش  لی آب ن  ی روز وقت  آن
 آب خوشـوقتم  نی ادنی جهت از نوشنیگفتم من از ا   . ردی شراب را بگ   ی جا تواندی باشد و نم   لیدر همه جا آب است ولو درون رود ن        

  .میا دهی به مصر رسدانمیکه م
ـ      پر از آبجو مقابل من نهاده      ی و مشاهده کردم که سبوئ     افتمی طبس   یها   از دکه  یکی گفت هر وقت من خود را در         کاپتا  یانـد و وقت

 هی قادر به ته ی در خارج از مصر کس     رای ز ام  دهی که به مصر رس    کنمی حاصل م  نیقی شودی جو وارد دهانم نم    یها   دانه نوشم یآبجو را م  
ـ  را دور نما جـو یها  آن را صاف کند تا دانهدی که انسان اول باندینما ی مهی را تهیدنی آشامنی ای و طور  ستی مرغوب ن  یآبجو  و دی

  .بعد بنوشد
ام چه در      غالم بوده  کی رای حاصل شود ز   یریی من تغ  ی که در وضع زندگ    کنم ی من تصور نم   میابی خود را در مصر ب     نکهی بفرض ا  یول

  .گری دیمصر باشم چه در جا
 یدهی جواب می و طوریست که غالم من هینمائ ی فراموش می که گاهی ما تو را جسور کرده بطور ی طوالن یها   کاپتا مسافرت  گفتم

 و چنـد  کندمی ملی از کنار نزرانی چوب خکی من   می و اگر در مصر بود     ی با من مباحثه کن    ی حق دار  کندیکه هر کس بشنود فکر م     
 خـود  ی که با آقای و حق ندار  ی غالم هست  کی که   یدیفهم ی و آنوقت تو م    دمیکوبی تو م  پشتها و     ضربت با آن چوب نازک به شانه      

   .یمباحثه کن
 که  یدانی م نکهی ا ی هنرمند برا  بی خط کی و هم    ی هست بی زانو نهاد و رکوع کرد و گفت ارباب من تو هم طب            ی دو دست را رو    کاپتا

 انداخت و بخاطر آوردم که ضـربات        زرانی ضربات عصا و خ    ادی مرا ب  ی بر زبان آورد و آنچه اکنون گفت       دیدر هر موقع چه کلمات را با      
 ی بخور معبدها  حهی سرخ کرده و را    ی ماه ی و غازها و بو    ها ی مرغاب ی و صدا  لیآلود رود ن     آب لجن  مطع از   شی ب زرانیعصا و چوب خ   

 کنندی م بی تاد زرانی کشور غالمان را با ضربات عصا و چوب خ         نی هزارها سال است که در ا      رای ز باشدیطبس مظهر و معرف مصر م     
 کـه   نی و با ا   کند ی درازتر نم  شی خو می کس پا از گل    چی و ه  گرفتهر   خود قرا  ی در جا  زیهاست که در مصر هر چ        چوب نی ا یرویو با ن  

 افـت ی را در  زرانی ضربات چوب خ   دی که با  دانمی نکرده است و اکنون که م      ریی در آن تغ   زی چ چی ه گذردی مصر م  جادیهزارها سال از ا   
 ی سپر دمی د بی عج یزهای چ یس ب  آن ی ما که من در ط     ی طوالن یها   و دوره مسافرت   میا  دهی حاصل کردم که به مصر رس      دهیکنم عق 

ـ  و مـانع از ا     ی خود بنشان  ی هر کس را بجا    یتوان ی م رای مصر بتو برکت بدهند ز     انیخدا... زرانی چوب خ  یا... اوه...  است دهیگرد  نی
  .دی تجاوز نماشی از حد خوی که کسیشو
 مـا وارد بنـدر   ی که کشتی و تا هنگامدی رفت و خوابی از صحنه کشت  یا   و سپس بگوشه   ستی حرف کاپتا از فرط تاثر گر      نی از ا  بعد

  .شد کاپتا در خواب بود
 نداشـتند افتـاد و      گری لنگ لباس د   کی که جز    ی شد و کنار بندر توقف کرد و چشم من به باربران مصر            لی وارد شط ن   ی کشت یوقت

  . نفرت دارمها ینای مجعد سریها شی متوجه شدم که چقدر از البسه بلند و راند دهی را تراشها شیمشاهده کردم که ر
ـ  و بدن آنها بر اثـر پ       باشندی اندام م  کی زنها و مردها بار    دمی که بعد از ورود به مصر د       ی مرد و زن فربه بودند در صورت       هی سور در  هی

 که اسم من و کاپتا را نوشتند کاپتا         نی و هم  نمود ی عرق بدن باربران در شامۀ من لذت بخش جلوه م          ی بو یحت.  است دهیفربه نگرد 
 و مـن لبـاس      می خـارج شـد    یو ما از کشت   )  بود ی غالم فرار  رایز( نشود   ی مزاحم و  ی که کس  نی کرد تا ا   ی معرف هیرا اهل سور  خود  
  .دمی مصر را پوشی را از خود دور کردم و لباس کتانیانی سریپشم
ـ  ن یمسافرت ما رو   و از آن پس      می شد رفتی که بطرف طبس م    ی کشت کی سوار   می که دو روز در بندر استراحت نمود       نی از ا  بعد  لی

ـ ی سـواحل    ی صـحنه کـشت    ی از بام تـا شـام رو       میدیدی بود مناظر مصر را نم     ی و ما که مدت    دیشروع گرد  ـ  و   نیم  را از نظـر     ساری
 و غازها ی مرغابی صدادنی و شنراندندی می شخم کردن اراضی خود را برا   ی گاوها که انی عر انی و از مشاهده روستائ    میدیگذران یم

  .میبردیها لذت م و لک لک

ebook2009.blogfa.com



 
۴۲

ـ  و   دیرسانی دکه م  کی و خود را به      شد ی خارج م  ی کاپتا از کشت   کردی توقف م  ی بندر شط  کی در   ی که کشت  نی محض ا  به  سـبو   کی
ـ  که در دکه بـودن ب ی کارگرانی براگری دی و مشاهدات خود را در کشورها      دینوشی م ی مصر یآبجو  از ی و آنهـا طـور  نمـود ی مانی

  .بردند ی پناه مر مصانیا که بخدکردند ی مرتی کاپتا حیصحبتها
 مـزارع و قـراء بهـم        ی طـبس طـور    یکی و در نزد   افتی  ی م شی افزا لی سکنه دو طرف رود ن     میشد ی م کی قدر که به طبس نزد     هر

  .می در ساحل چپ قرار گرفته بود عبور نمائیگری در ساحل راست و دیکی از وسط دو شهر که نکهی بود که ما مثل ادهیچسب
 بلند شـهر    یوارهای شد و بعد د    انی شهر طبس هستند نما    ی سه نگهبان دائم   ی سه کوه که پندار    لیود ن  وقت در طرف مشرق ر     کی

  . مقدس آشکار شداچهی آمون و عمارات منضم به آن و درمیو معبد عظ
  . متاثر شدماری بسدمی دلی که من شهر اموات را در مغرب رود نیوقت

ـ  یائی مومنکهیاز ا است که مردگان را بعد    ی که شهر اموات مکان    گفتم  و آرامگـاه تمـام فراعنـه و    نـد ینما ی شدند در آنجا دفـن م
 مصر درخت کاشته شـده و  یها  از مقابر ملکهکی و مقابل هر درخشدی رنگ مدی سفهی مصر در آنجاست و مزار آنها با ابنیها  ملکه

  .کنندیآندرختها گل م) می شدمصر که ما وارد یفصل(در فصل بهار 
ـ ی آرامگاه   کی چرم گاو نزد   کی شهر اموات متاثر شدم که بخاطر آوردم پدر و مادر من در جلد               دنیعد از د   جهت ب  نی از ا  من  از  یک

 که آنها را در قبر خودشان دفـن         توانستم ی زن طماع فروخته بودم نم     کی عشق   ی من که قبر آنها را برا      رایاند ز   فراعنه آرام گرفته  
  . بدون خانه نباشندگری دیای در دننکهی تا امی نمایردای و مادرم خرر پدی برادی جدی قبرایکنم 
 و من فکر    دیدرخشی م نی سبز برنگ زر   ی کاخ فرعون در وسط درختها     کندی م دای پ عی خم وس  کی لی طرف جنوب آنجا که رود ن      در
   نه؟ایهب فرمانده قشون مصر هنوز در آن کاخ سکونت دارد   هورمای که آکردمیم

 ستی قضا و قدر آگاه ن     اتی از مقتض  چکسی ه کنی مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت ل        ی مرد ی و رفتم ی که من از مصر م     یهنگام
   نه؟ای تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد ی دارای که امروز نزد پادشاهی مردداندیو نم
 بـود کـه مـن کـودک         نی مثل ا   مرتبه کی که من در آن بزرگ شده بودم توقف نمود و            یا   محله کی ما در اسکله طبس نزد     یکشت

  .نمیب ی متی دروه طفولیشگیهستم و خود را وسط مناظر هم
ـ  بر حال پدر و مادرم افسوس خـوردم ز         یلی مسرور و هم محزون شدم و خ       ی و جوان  ی آوردن خاطرات دوره کودک    ادی ب از  آن دو   رای

 و  ی من بـر اثـر جـوان       ید کنند و به مدرسه بفرستند ول       سوا ی که بتوانند مرا دارا    نینفر در همه عمر خود را گرفتار رنج کردند تا ا          
  . کردم و قبرشان را فروختمانتی زن بĤنها خکیوسوسه 

 حـق ناشـناس کـه       نوههی است س  نی ا ندی و نگو  نندی صورت را بپوشانم که سکنه طبس مرا نب        خواستم ی شرمنده شدم که م    یطور
  . بدون کاشانه کردگری دیای خود را در دننیوالد
 نی من در آنجا مربـوط بـا  ی نداشتم چون وضع زندگ   نی مع یا   خود در آن شهر نقشه     ی زندگ ی من وارد طبس شوم برا     نکهی از ا  قبل

  . کرد چه خواهد گفتافتی گزارش مرا درنکهی و بدانم او بعد از انمیهب را بب بود که هورم
ـ  نه   یواهم شد ول   که من در آن شهر مثل سابق پزشک خ         افتی قدم بشهر طبس نهادم در     نکهی بمحض ا  یول  پزشـک بـزرگ و      کی

  .دینما ی را معالجه مبضاعت ی بمارانی و بکند ی که در محله فقرا سکونت میبیمعروف بلکه طب
 قرار  شی شهرت و ثروت خو    لهی فرا گرفته بودم وس    گانهی ب ی که قصد ندارم که معلومات خود را که در کشورها          دانستم ی که م  نی ا با

  .ام  حس کردم که خوشوقت و آرام شدهمی فقرا سکونت نمابدهم و عزم دارم که در محله
 اءی از محالت اغن   یکی بعد از مراجعت بطبس در       گرفت ی فرا م  گری د ی من بود و آنهمه معلومات در کشورها       ی بجا گری د ی پزشک اگر

 ممتـاز اسـت و      گرانیبـد  تا همه بدانند که پزشک مزبور نسبت         نوشت ی خانه م  ی باال بای ز بهی کت ی و نام خود را رو     کردیسکونت م 
  . گرانبها باو بدهندیای هدادی باندینمای معالجه باو مراجعه می که برایکسان

ـ  و ادمیدی فکر خوشوقت منی کنم و گمنام باشم خود را از استی در محله فقراء ز    خواستمی که م  نی شگفتا من با ا    یول  موضـوع  نی
 و  میگـذار ی پا م  ری جهان را ز   میخواهی چه م  میدان ی و نم  میکن یاشتباه م  زی خودمان ن  یها   در مورد خواسته   ی که ما گاه   دهدینشان م 
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 و  می نمائ ی از توانگران زندگ   یکی که بعد از مراجعت بوطن مثل        میاندوزی و زر م   می س ای و معلومات    میروی م گری به کشور د   یاز کشور 
 بـا   یا   کردن در گوشه   ی زندگ دهد یا لذت م   آنچه به م   مینیب ی م زده  رتی پس از مراجعت ح    ی ول می بکش گرانیحشمت خود را برخ د    

  . استیگمنام
 گزاف ی و مزدندی از مهمانخانه ها منتقل نمایکی خارج کنند و بی که بار ما را از کشت     نی اسکله اطراف ما را گرفته بودند تا ا        باربران
  .کنندی می اخاذانگری از دشی باربران از او بشود ی می وارد شهری مسافری در همه جا وقترای زرندیاز ما بگ

کاپتا گفـت مگـر     .  خارج نخواهد شد   ی ندارم که به مهمانخانه بروم و به باربران بگو که بار ما از کشت              لی من به کاپتا گفتم که م      یول
 کن  یداری من خر  ی برا یا   در محله فقراء خانه    درنگ ی که ب  می است که بتو بگو    نیگفتم قصدم ا  . ی شهر توقف کن   نی در ا  یقصد ندار 

 خانه امروز باتمام برسـد      دی خر دی با زی باشد و ن   کردندی م ی که پدر و مادرم در آن زندگ       یا   خانه کی نزد االمکان ی حت دی خانه با  نیو ا 
  .که من از فردا بتوانم در خانه خود به طبابت مشغول شوم

دار    کـرد و غالمـان عهـده       میها سـکونت خـواه       از مهمانخانه  یکی که ما در     کردی تصور م  رای شد ز  ی ناراض یلی حرف خ  نی از ا  کاپتا
  . انداخت و رفتنی نگرفت و سر را پائیرادی ا یخدمات او خواهند شد ول

  . نشستمنی زمی مسگر تعلق داشت و در محله فقراء واقع شده بود روکی خود که قبل از من بدی شب من در خانه جدهمان
 سرخ شـده از  ی ماهی بودند و بو یازل مشغول سرخ کردن ماه     مقابل من  ی اجاق ها  ی زنها رو  ها ی و مقابل طارم   نی طرف یها   خانه در

  .شدیتمام محله استشمام م
 و آواز مالحان مـست      یانی سر یقی موس ی و از درون آن منازل صدا      دی روشن گرد  ی منازل عموم  ی که از شب گذشت چراغها     یقدر

  .گ شده است مرکز شهر قرمز رنی که از نور چراغهادمیدی مستمینگری آسمان را میبرخاست و وقت
ـ  خانۀ خود مراجعـت کـردم و متح  یعنی اول ی از سالها که من در اطراف جهان مشغول مسافرت و کسب معلومات بودم بجا بعد  ری

 سـرخ  ی مکروه ماه  ی معطر را استشمام کردم چگونه از بو       یها   و روغن  دمی را د  بای و بابل و کرت آن منازل ز       هیبودم من که در سور    
  .برمی لذت مگانمیا و فاقه همسشده و مشاهده مناظر فقر

 باشـد  ی مبی طبکی منزل نی خانه من نصب کن که مردم بدانند ای ساده بدون نقش باالبهی کتکی روز بعد به کاپتا گفتم که       صبح
ـ  فقمارانی ببی طبنی بده که احی معروف هستم بلکه فقط نام مرا ببر و توضبی طبکی به آنها نگو که من  ندیĤی م مارانی ب یو وقت   ری
  .العالج بدهد  بقدر بضاعت خود به او حقتواند ی و هر کس مردیپذ یرا م
 جهـان معلومـات فـرا       گـر ی د ی و بر اثر مـسافرت در کـشورها        ی بزرگ و معروف هست    بی طب کی گفت ارباب من چرا تو که        کاپتا
  ؟یکن ی فقرا مبی خود را طبیا گرفته

  ؟ینمائ ی طور فکر منی که ادهی که عقرب تو را گزنیا ای یا دهی نوشکند ی مرض مدی آب مرداب را که تولایآ
ـ ز.  کن ی زندگ ی دار لی و دستور مرا بانجام برسان وگرنه از خانه من برو و هر طور که م               ری بپذ میگو ی کاپتا آنچه بتو م    گفتم  مـن   رای

  .ی خود در آوریر را به همسی و زنی کنیداری خریا  امروز خانهیتوان ی که میا دهی که تو آنقدر از من دزددانمیم
 رمی که زن بگ   ستمی ن ی و من مرد   یآور ی نم انی و صحبت را به م     یزن ی حرف نم  نطوری ا ی گفت ارباب من اگر تو تب نداشته باش        کاپتا

 توانـد  ی انسان م  ی و وقت  فتدی به جان من ب    زرانی خ ای در خانه با او مشاجره کنم و زن نان مرا بخورد و هنگام نزاع با عصا                  وستهیو پ 
 ی بخواب ری حص ی اگر رو  ی چون تو ارباب من هست     ی است ول  یوانگی کند بنظر من زن گرفتن د      ی زندگ ی آسودگ تی باشد و با نها    آزاد

 فقط  رای است ز  یوانگی که کار تو د    نمییب ی که م  نی ا ی کنم برا  ی از ابراز تاسف خوددار    توانم ی نم ی بخوابم ول  ری حص ی رو دیمن هم با  
 فقراء پنهـان    یها   ژنده ری و تو هم علم و حذاقت خود را ز         کندی پنهان م  انیرپا از فضوالت چها   یر مقدا ری گوهر را ز   کی وانهی د کی
  .یینما یم

 ستی ن ری و فق  ی غن نی ب ی فرق یماری و در ب   گذارد ی قدم به جهان م    انی عر ری خواه فق  ی خواه غن  دیآ ی م ای انسان بدن  ی کاپتا وقت  گفتم
  . نمود هر دو را معالجهدی و بابرندیو هر دو رنج م
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 بودم و ی تفاوت وجود دارد اگر من غالم فطریلی خری فقکی با دهدی بعد از معالجه خود می غنکی که   یا  هی هد نی ب ی گفت ول  کاپتا
 کـه   رمی بپـذ  توانم ی چون بدواٌ آزاد بودم و بعد غالم شدم نم         یول. رمی تو را بپذ   هی نظر توانستم ی م آمدم یهنگام تولد غالم بشمار م    

  . باشندی متساوسان نظر ان درری و فقیغن
ـ ی که اگر طفل   میگو ی اطالع تو م   دی مز ی و برا  کنم ی چشم نگاه م   کی را ب  ری فق ماری و ب  ی غن ماری کاپتا من ب   گفتم ـ  را پنیوالـد  ی ب  دای

  .رفتی خواهم پذیکنم او را بفرزند
 و آنها کاهن از درجه      ندینما ی م یگاهدار مخصوص ن  ی را در معبدها   نیوالد ی اطفال ب  نکهی ا ی است برا  دهیفا ی ب ی کار نی گفت ا  کاپتا
 نی مستحفظ زنها باشند و ا     ای که خدمتگزار    فرستندی م اءی و به منازل اغن    کنند ی از آنها را مبدل به خواجه م       ی و بعض  شوند ی م نیپائ

  .کنند ی میزندگ) ماندند یاگر زنده م( خود نی بطور قطع بهتر از والدشرافها در منزل ا خواجه
 جوان کـه بـدون      ی از دخترها  یکی زن کوزه نشکن و در عوض از         چی کن و با ه    ی از زن گرفتن خوددار    یان طفل هست   تو خواه  اگر

 آمون تشکر خواهد کرد که تو ی بخواه که بعد از تولد طفل خود را بتو واگذار کند و او ده مرتبه از خدا   شوند یداشتن برادر باردار م   
  .ی و بزرگ کنیری بگیلش را از و طفنکهی اتارا در سر راه او قرار داده 

ـ  تو بچه بی کن که هم برایداری را خربای جوان و زیزی کنیری بگی طفلشوهر ی دختر ب  کی از   یخواه ی نم اگر  هـم در کارهـا   اوردی
ـ  ی هم بکارهـا   دی و من با   لرزدی م میها   دست ی و گاه  دهی خانه بر من دشوار گرد     یام و کارها     شده ری من پ  رای ز دیبمن کمک نما   ه  خان

  . گردددمی از آن عای نفعنکهیندازم تا ایبرسم و هم پول خود را بکار ب
ـ  ز ی خدمتکار استخدام نمـائ    کی خانه   ی کارها ی که برا  یتوان ی تو م  ی کنم ول  یداری خر زی کن کی ندارم که    لی من م  گفتم  حـق   رای
 شـهر   نی که در ا   دانمی و چون م   باشدیو م  ت ی پاداش خدمات گذشته و وفادار     نی و ا  ی ببعد در خانه من استراحت کن      نی که از ا   یدار

ـ  ز یاوری من ب  ی و برا  ی نمائ لی تحص ی اطالعات یشنو ی در دکه م   کهیهائ   توانست از صحبت   ی رفت خواه  یبه دکه خواه   ـ   رای  چی در ه
 پـس از    دهند ی از اشخاص که هرگز باطن خود را بروز نم         یاری و بس  کنند ی صحبت نم  تیمی صم ی مردم از رو   یفروشینقطه مانند م  

  .ندیگوی و آنچه در دل دارند مندیآ ی بحرف در منوشند ی که منیا
  .هب فرمانده ارتش مصر بروم  کنم و به سراغ هورمدای را پمی قدانی از آشنایکی نکهی گفته من از منزل خارج شدم تا انی از ابعد
ـ  بمـن گفـت نم  فروشی و م رفتم و سراغ او را گرفتمرودی توتمس دوست هنرمند من بĤنجا م دانستمی که م  یا   دکه به  ی کـه و دانمی

من با  . دیکشیها را م     که شکل گربه   دمیدی شود م  دی ناپد نکهی قبل از ا   ی ول امدهی دکه ن  نی که با  تی ا ی مدت رای ز کندیکجاست و چه م   
 یو برا  دی معاش نما  لی راه تحص  نی مجبور بود که از ا     نکهی ا ی گفت برا  فروشی م د؟یکش ی را م  ها  چه شکل گربه   ی برا دمی پرس رتیح

  . شکل گربه بکشدخوانندی که در مدرسه بچه ها میکتاب
 مشاهده کـردم کـه      ی ول نمیهب را بب    رفتم که در آنجا هورم    ) مترجم – سربازخانه   یعنی( از دکه خارج شدم و به خانه سربازها          من

 کمان نـشانه    ری ت لهی و بوس  ستندی ن ی مشغول زور آزمائ   اطی مثل گذشته سربازها در وسط ح      گری است و د   تیخانه سربازها کم جمع   
  .ندینما ی پرتاب نمزهی پر از کاه و علف خشک نیها سهی و از دور بطرف ککنند ی نمیزن
ام و     چـه آنجـا آمـده      ی که برا  دیپرس ی و بزبان حال از من م      بردی پا را در خاک فرم م      یها   انگشت ستادهی ا اطی افسر جزء در ح    کی

  .افتی او را توان ی در کجا مستیهب در آنجاست و اگر ن  هورمای که آدمی پرسیمن از و. چکار دارم
 مقـام  یهـب دارا   که هنـوز هـورم  افتمی احترام در نی سر فرود آورد و من از ا       دیهب را شن     اسم هورم  کهی جزء مزبور بعد از ان     افسر

   نه؟ایست هب کماکان فرمانده قشون ه  هورمای که آدمی از او پرسنانی اطمدی مزی معهذا براباشدی میفرمانده
ـ  ن نجـا ی اکنون در ا   ی ول باشدی او مثل سابق فرمانده قشون مصر م       ی جزء گفت بل   افسر  نکـه ی کـوش رفتـه تـا ا       نی و بـسرزم   ستی

  . چه موقع مراجعت خواهد کردستی و معلوم ندی ساخلو هستند مرخص نماکهی آنجا را منحل کند و سربازانیساخلوها
 و گفت   دی کرد و از عرشه نخوت فرود آمد و بمن خند          رتی ح اریشاهده حلقه مزبور بس    حلقه نقره بافسر جزء دادم و او از م         کی من

ـ .  با آنها رفتار کـرد     دی و چگونه با   خواهندی که سربازها چه م    فهمدی م نکهی ا ی برا باشدی فرمانده بزرگ م   کیهب    هورم  فرعـون   یول
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 نجـا یهـب ا     کـه هـورم    نکی جهت ا  نی و بهم  کند یه نم  سربازها اطالع ندارد و بحال آنها توج       هیوح بز است و از وضع و ر       کیمانند  
  .ندی نماری کنند و شکم خود را سی گدائنکهیاند تا ا  و سربازها رفتهباشدی می خانه سربازها خالینیبی که می بطورستین
ن تـو را مبـارک       حلقه نقره بم   نی بروم و از آمون خواهانم که بمناسبت دادن ا         ی گدائ ی برا توانمی اما من چون افسر جزء هستم نم       و

 و قبل از    دی خواهم رفت و خواهم نوش     یفروشی بروم و آبجو بنوشم و امروز به م        خانهیام بم    چند ماه است که من نتوانسته      رای ز دینما
 در دسترس ما می ما خواهد شد و هر قدر زن بخواهبی نصادی فلزات ز می که اگر سرباز شو    دادندی بما وعده م   د ما را سرباز کنن    نکهیا

  .شودی پر از غذا و آبجو موستهی و شکممان پردیگیمقرار 
 در آنجا بمن گفتند که سرشکاف       ی ول نمی سرشکاف فرعون را در آنجا بب      نکهی رفتم تا ا   اتی خانه سربازها خارج شدم و به دارالح       از

  .اند فرعون دو سال قبل مرده و الشه او را در شهر اموات دفن کرده
 را کـه پـدرش      ی خود موسوم به آتون سربازهائ     ی از خدا  یرویمن کردند دانستم که فرعون به پ       با   اتی در دارالح  کهیهائ   صحبت از
  . بسرباز ندارداجی خواهد کرد و احتستی که با همه با صلح و صفا زدیگوی که منی ای برادینما ی کرده بود مرخص مریاج
 تا  نمیدر معبد بودم خواستم بروم و وضع معبد را بب          در معبد آمون است و چون        اتی شرح حال گفتم که مدرسه دارالح      نی آغاز ا  در
  .اورمی بادی را بی خاطره جواننکهیا

 مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت اطـراف          دی سف ی آلوده به روغن و لباسها     دهی تراش ی کردم که کاهنان با سرها     مشاهده
 از سوءظن بطـرف مـن       ی تند حاک  ی نظرها دندیرا د  م ی صحبت آنها را بشنود و وقت      ی کس ترسندی است که م   نی و مثل ا   نگرندیرا م 

  .ستم تصور کردند که من جاسوس هدیانداختند و شا
 و  دمی معبد رسـان   ی بزرگ فراعنه گذشته مصر که در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انتها                 یها   از مقابل مجسمه   من

  .اند  بوجود آوردهدی معبد جدکی که دمیدر آنجا با تعجب د
ـ  که بعد از خروج من از معبد آمـون و پـس از ا              شدی من در معبد آمون بودم آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم م            یوقت  کـه از    نی

  .اند طبس خارج شدم آن را ساخته
 کطـرف یانـد و       مرتفع اطراف آن سـاخته     ی که ستونها  عی است وس  یاطی ندارد بلکه ح   واری که د  دمی وارد معبد مزبور شدم د     یوقت
  . و محراب معبد آنجاستباشدی بدون ستون میعنی باز اطیح

 محراب بگذارنـد    ی شده و مطهرات رو    ی گوسفند قربان  یعنی ی معمول یای هدا نکهی ا ی و مشاهده کردم بجا    دمی گرد کی نزد بمحراب
ـ  آتون را بشکل دا    ی بزرگ بوجود آورده بودند که خدا      ی نقش سنگ  کی محراب   یاند و باال     آنجا نهاده  وهیگندم و گل و م      نـشان  رهی

 را نگاه   اتی ح بی صل کی و هر دست     شدی م کدستی به   ی شده بود و هر شعاع منته      دهی کش اف باطر ی شعاعهائ رهی دا نی و از ا   دادیم
  .داشتیم

ـ            دهی سرها را تراش   نکهی بودند بدون ا   دی لباس سف  ی معبد دارا  نی ا کاهنان  ی باشند و من مشاهده کردم که همه جوان هستند و وقت
  .خواندندیبور شدم کاهنان اطراف محراب حلقه زده سرود مقدس ممن وارد معبد مز

 از  یول. ام  دهی شن هی واقع در کشور سور    می و آنرا در اورشل    باشدی فرا دادم و متوجه شدم که آهنگ سرود در گوش من آشنا م             گوش
  .دیرسی ستونها بنظر می مجسمه فرعون بود که باالتر بی معبد عجنی ایزهایتمام چ

ها   مجسمه. دیرسی فرعون بزرگتر از جثه او بنظر م       ی هر ستون مجسمه سنگ    ی چهل ستون است و رو     دمیا شمردم و د    ستونها ر  من
 داشـت و    ی سـلطنت  ی عـصا  گـر ی دست شالق و در دست د      کی نهاده در    نهی س ی ساخته بودند که فرعون دو دست را رو        یرا طور 
ـ خته،یها را ر  طرح آن مجسمه  ساز   مجسمه م کدا دانمی و من نم   ستندینگریها محراب را م     مجسمه  شی شـاگران خـو  لهی آنها را بوس

  .ساز تعمد داشت تمام نواقص اندام فرعون را بر عکس جلوه بدهد  که مجسمهدانمی میساخته بود ول
ون  فرع ی دستها و پاها   ی قطور کرده بودند که گوئ     یها دست و پا را طور        الغر است و در مجسمه     ی دستها و پاهائ   ی فرعون دارا  مثالٌ
  .ساز صورت فرعون را مسخ نموده بود  بدن گذشته مجسمهیاز اعضا. اند  استکه آنرا باد کردهیکیخ
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 به اصل آن باشد     هی مجسمه شب  کی که   دندیکوشیاند م    را ساخته  میسازان گذشته که مجسمه فراعنه قد        هنرمندان و مجسمه   تمام
 که مجسمه فرعون را     ی هنرمند یکه شکل او چگونه بوده است ول       بداند   ندیبی فرعون را م   کی که هزارها سال بعد مجسمه       یو کس 
 برجسته و صـورت دراز      یها   بزرگ و کوچک و گونه     یای انسان صورت فرعون را با زوا      یت بود توجه به شباهت نداشت و وق       دهیتراش

ـ  کـه ا تگف ی منمودی و اگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت و آن مجسمه را مشاهده م     افتادی بوحشت م  دیدیم  مکتـب  نی
 بلکه هنرمند هر طور که اشخاص و        اشد با خود آنها شباهت داشته ب      دی نبا اءی شکل اشخاص و اش    دی است و در هنر جد     ی هنر دیجد
 چگونـه   نکهی ا شدی من م  رتی که باعث ح   گری د یزی مجسمه آنان را بسازد و چ      ای صورت و اندام آنها را بکشد        دی با ندیبی را م  اءیاش

نطـور  ی را همشی خـو زی خود او نای شکل بتراشند و آنی او را با ا یها  تپ چهارم موافقت کرده است که مجسمه      هو  فرعون مصر آمن  
  . استختهیاوی بدار نشوندی مرتکب کفر مکهی نگرفته و او را مانند کسانرادیساز ا  و لذا بر مجسمهدیدیم

 از آنها که لباس کتان در بر و قـالده           یا  ته بودند عده   دو دس  انی و تماشاچ  ستی ن ادی ز ی تماشاچ دی متوجه شدم که در معبد جد      من
 تملـق   ی مورد توجه فرعون اسـت بـرا       دی که معبد جد   دانندی مصر هستند و چون م     یهایزر برگردن داشتند معلوم بود که از دربار       

 ی معنـا  توانـستند  ی نم کهنی ا ی برا دندیشن ی سرود کاهنان را م    رتی که با ح   Ĥمدندی عامه مردم بشمار م    گریاند و دسته د     بĤنجا آمده 
 خو گرفته بودند که از زمان ساختمان      ی با سرودهائ  تی و آنها از طفول    نمود ی جلوه م  بیآنرا بفهمند و آهنگ سرود در گوششان عج       

 ی معنا دندیشن ی آنها جا گرفته بود که اگر در موقع خواب هم م           ح در رو  ی و آن سرودها طور    شدی مصر خوانده م   یاهرام در معبدها  
  . گوش و روح آنها نامانوس بودی برادی جدی سرودهای ولدندی فهمی مآن را
ـ  است و از صحرا آمده بکاهنان نزدنی که از وضع او معلوم بود که از زارع   ی سرود خوانده شد مرد    نکهی از ا  پس  شـد و از آنهـا   کی
 ارزان باو بفروشند    ی ببها کندیفع م  شده که خطر را د     ی قربان ی چشم از گوسفندها و گاوها     ای طلسم   کی ممکن است    ای که آ  دیپرس

  . باشدحفوظکه با خود ببرد و از مخاطرات م
 بĤنها ندارد بلکه هر کس باو معتقد شود اجی و احتفروشد ی نمی آتون طلسم و چشم قربانی در جواب آن مرد گفتند که خدا     کاهنان

  .دی نماافتی دری از ویا هی هدنکهی و حفاظت قرار خواهد داد بدون اتیاو را مورد حما
ـ  آتـون  ی که خـدا دیگوی و مکندی که قرقر مدمی کرد و مراجعت نمود و شنریی رنگش تغدی را شننحرفی آنمرد ا  یوقت  ی خـدا کی

  . کندافتی دری چشم قربانای معبد آمون براه افتاد که از کاهنان معبد مزبور طلسم یعنی گری معبد دی است و بعد بسویدروغ
 ی و کسکند ی نمافتی دری شما موسوم به آتون گاو و گوسفند قربانی شد و گفت مگر خداکیجوان نزدالناس بکاهنان     از عوام  یزن
 دیبای بود کاهنان او م    رومندی ن دیگوئی شما همانطور که م    یو اگر خدا  . دی و فربه شو   دی که شما گوشت بخور    دینما ی نم ی او قربان  یبرا

 اسـت و بکاهنـان      ی که آمون قو   ی در صورت  دی ناتوان دار  ی که خدائ  دهدیشان م  شما ن  ی و ناتوان و الغر    غر ال نطوریفربه باشند نه ا   
  .باشندی جهت همه آنها فربه منی و بهمخوراندیخود گوشت م

 و  زنـد ی او بر  ی که خون جانوران را برا     خواهد ی نفرت دارد و نم    ی بود گفت آتون از قربان     گرانیتر از د     مسن ی از کاهنان که قدر    یکی
 او سرنگون خواهـد شـد و        ی تخت خدائ  بی و عنقر  ی است دروغ  ی آمون خدائ  نکهی ا ی برا یعبد اسم آمون را ببر     م نی در ا  دیتو نبا 
  .دی خواهد گردرانی ویمعبد و

  
 فقط شـامل او     دی را زد و لعن تو با      نحرفی مرد ا  نی را نزدم بلکه ا    نحرفی آمون مطلع باش که من ا      ی دو قدم عقب رفت و گفت ا       زن

  .شود نه من
ـ  برو دی و خنده خطاب بĤنها گفتند برو      یالناس که در آنجا بودند رفتند و کاهنان با شوخ            از عوام  گریافراد د  باتفاق   زن  افـراد   ی ا دی
 نی داس درو شود از ب     لهی که بوس  ی او مثل علف   یروی که ن  دی نخواهد کش  ی است و طول   ی دروغ ی خدا کی که آمون    دی و بدان  مانیا یب

  .خواهد رفت
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 از آنها خورد و صـورتش       یکی برداشت و بطرف کاهنان پرتاب کرد و سنگ بصورت           نی از زم  یشد و سنگ   از مردها خم     یکی آنوقت
 رشی و نتوانـستند دسـتگ     خـت ی آنمـرد گر   ی ول ندی نما ری و کاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند که آن مرد را دستگ            دیمجروح گرد 

  .کنند
 از مـصر  نکهیقبل از ا.  کشور دور بودم   نی از ا  ی هستم که چند   یصر م کی شدم و با ادب بĤنها گفتم من         کی من بکاهنان نزد   آنوقت

 خـدا   نی از مـصر نتوانـستم راجـع بـا         ی باو نداشتم و بعد هم به مناسبت دور        ی توجه کنی بودم ل  دهی آتون را شن   یبروم اسم خدا  
 وچگونـه   خواهدی و چه م   دیگوی و چه م   ست؟ی آتون ک  ی دارم بدانم که خدا    لی کرده ام م   ت که مراجع  نکی و ا  اورمی بدست ب  یاطالع

  .دی او را پرستدیبا
 که متوجه شدند که سـئوال       نی و بعد از ا    کنم ی صحبت م  ی جد ای قصد تمسخر دارم     ای که بدانند که آ    ستندی مرا نگر  ی قدر کاهنان
دند و همه    بو ی دروغ ی که قبل از آتون آمدند خدا      یانیتمام خدا ...  است یقی حق ی خدا گانهی از آنها گفت آتون      یکی است   یمن جد 
ـ  و تمـام جنبـدگان را آفر       لی و رود ن   نی خواهند بود آتون آسمان و زم      ی دروغ یخدا زی ن ندیای م ی که بعد از و    یآنهائ  اسـت و    دهی

 ری خدا بـرخالف سـا     نیا.  او را بپرستند   دی خواهد بود و اکنون بر فرزند خود فرعون آشکار شده و همه با             نیهمواره بوده و بعد از ا     
 نگردی نظر م  کی را ب  ری و فق  ی کند و غن   ی او قربان  ی برا یست کس ی ن لی و ما  خواهدی نم هی هستند از مردم هد    یوغ که همه در   انیخدا

  .دهدیو هر کس باو معتقد شود او را در پناه خود قرار م
  .ردیگ ی واقعه بدون اراده او انجام نمچی و در همه جا هست و هردی می هرگز نمی دروغانی بر عکس خداآتون
ـ    یگـوئ ی تو م  رای کاهن جوان را مجروح کرد بر حسب ارادۀ آتون بصورت او خورد ز             نیسنگ که اکنون صورت ا     نی ا گفتم  چی کـه ه

  .رسدیواقعه بدون ارادۀ او بانجام نم
  .ی ما را مسخره کنی که تو قصد دارشودی بهم انداختند و گفتند معلوم می نظررتی با حدندی حرف را شننی ای وقتکاهنان

ـ  او ن  قی من ال  رای واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاده ز        نی ا ی بلند گفت آر   یسنگ خورده بود با صدا     که   ی کاهن کنیل  و او   ستمی
 بود کـه مـن در       نی من بوجود آورد ا    ی واقعه را برا   نی آتون ا  نکهیعلت ا .  او بکنم  قی من خود را ال    نکهی واقعه را بوجود آورد تا ا      نیا

ـ  من نزد فرعـون ا تی دارم مغرور شدم و آتون را فراموش کردم و علت محبوب که نزد فرعونیتیروح خود از محبوب     اسـت کـه   نی
ـ  ب مانی او ا  ی که من حاضرم که بخدا     دی د ی سرود بخوانم و فرعون وقت     توانمی و م  باشمی خوب م  ی صدائ یدارا  مـرا بـه معبـد       اورمی

  .دمی رسهی پانیفرستاد و با
 را ناگهان از خاک بلنـد کنـد و وارد معبـد             ی فرعون را وادارد تا مرد     تواندیارد که م   د ی آتون آن قدر توانائ    ی قرار خدا  نی از ا  گفتم
  . کاهن شودی که ودینما
 گرانی و قلب د   کند ی که آتون باو داده استفاده م      یروئی اشخاص ندارد بلکه از ن     ی بوضع ماد  ی از کاهنان گفت فرعون ما توجه      یکی

   نه؟اید  هستنی ترققی الای فهمد که آی و مخواندیرا م
 باشدی قدرت منی ای داراسیری فقط اوزرای ببرد زی را بخواند و به آنچه در دل دارند پ       گرانی که قلب د   تواندی چگونه فرعون م   گفتم

ـ  کـه اروپائ یخی خدا در تـوار نی معروف مصر بود و چون نام اانی از خدایکی سیریاوز. ( را بخواندگرانی دارد قلوب د  یو توانائ   انی
  ).مترجم – باشدی معروف مشتری بی مصرانی خدانی ذکر شده در بادتریاند ز نوشتهراجع به مصر 

ـ ی که جواب مرا چه بدهنـد و     نمودندی خود شروع به صحبت کردن و مشورت م        نی حرف را زدم کاهنان ب     نی من ا  یوقت  از آنهـا  یک
 وجود ندارد بلکه وهـم عـوام آن را          سیریاوز.  درجه دوم بلکه درجه سوم و چهارم و آنهم موهوم است           ی خدا کی سیریاوز: گفت

  . جوهر آتون را داردباشدی حال که انسان منی است و فرعون در عیشگی و همیامرئ نی آتون وجود دارد و خدایبوجود آورده ول
آن  است که در     نی ا ی را بخواند برا   گرانی قلب د  تواندی م نکهی باشد و علت ا    تی چند شخص  ی در آن واحد دارا    تواندی جهت م  نیبهم

 که مجسمه فرعون را ساخته و تـو آن          ی جهت هنرمند  نی آن چند نفر است و بهم      کی که در    نی دارد و مثل ا    تیواحد چند شخص  
  . ساخته که هم زن باشد و هم مردیطور را ی وینیب یها م  ستونیمجسمه را باال
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ـ  مذکر باشد و هـم واجـد ن        یروی ن یارا را دارد که هم د     نی ا ی جوهر توانائ  نی جوهر خدا در فرعون هست و به مناسبت ا         رایز  یروی
  .مونث
 صـحبت   ی که معنـا   توانمی ساده هستم و نم    ی رفت مرد  نجای زن که هم اکنون از ا      نی سر را با دو دست گرفتم و گفتم من مثل ا           من

 را در شکم    عیض ر کی و هم    اوردیهم بتواند نطفه بوجود ب    .  نفر هم مرد باشد و هم زن       کی که   کند یشما را بفهم و عقل من قبول نم       
 دیدانی که نم  نی و مثل ا   دی آتون اختالف دار   ی خود شما هم در خصوص خدا      نکهی ا گرید.   بدهد لیحو ت ایبپروراند و بزرگ کند و بدن     

  .دیدهی و بعد جواب مرا مدینمائی مشورت مگریکدی با کنمی از شما می من سئوالی وقترای زدیگوی و چه مستیاو ک
و او  . می و اخـتالف نـدار     دی ترد نی آتون کوچکتر  ی و ما در خصوص خدا     ستی ن نطوری کردند و گفتند ا     گفته اعتراض  نی بر ا  کاهنان
  . خواهد بودوستهی بدون نقص و همواره بوده و پیعنی است کامل یخدائ
و بهتـر    شتری ب می هر قدر فکر و مطالعه کن      کنی ل می آتون را درست بشناس    ی خدا میتوانی نم می و چون نقص دار    می ما ناقص هست   یول

 یلی ما خی شناسائگری سال دستی و بمیشناسی آتون را م ی ما بهتر از امروز خدا     گری شناخت و بطور حتم چند سال د       میاو را خواه  
ـ  او جوهر آتون اسـت و مثـل ا  رایز.  و او فرعون استشناسدی آتون را بطور کامل مکنفری از امروز است و فقط    ادتریز  کـه روح  نی

  .باشدیفرعون، آتون م
ـ  کـه در ا    دمی ادا شد و من فهم     تیمی صم ی نمود چون متوجه شدم از رو      ری در من تاث   یلی حرف مرا متقاعد نکرد خ     نی ا نکهی ا با  نی

 و چـون  انی نـه خـدا  می است که ما نفهم هستنی مزبور اقتی بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و حق قتی حق کیگفته کاهنان   
  . عقل هستندی نفهم و بگرانی که دمیکن ی مالیعقل و فهم ما ناقص و قاصر است خ

ـ نما ی و دست ما لمس نم     شنود ی و گوش ما نم    ندیب ی وجود داشته باشد که چشم ما نم       ی که در جهان ممکن است حقائق      دمیفهم  دی
عـون   فردی که وجود ندارد و شامی و بگوئ می منکر آن بشو   دی نبا میفهم ی نم یزی که ما چ   ی وقت نیبنابرا. معهذا آن حقائق وجود دارد    

  ست؟ی و چستی بفهمم آتون کتوانم ی من که عقل و فهم درست ندارم نمی ولخواندی مون که بنام آتافتهی را یقتیهم حق
 خانه نصب کرده و ی باالیا بهی که کاپتا طبق دستور من کتدمی کنم به منزل مراجعت کردم و ددای خود را پانی نتوانستم آشنا چون

  .نوشدی از آن میا  جرعهی مقابل خود نهاده گاه آبجوی سبوکیخود در خانه نشسته 
ـ  نحی را فرا خواندم که طفلی و من بدواٌ مادردندیکش ی نشسته بودند و انتظار مراجعت مرا م ماری خانه من چند ب    در  در آغـوش  فی

 یمـار یدر گفـتم ب    است و نه طفل و بمـا       ماری نه مادر ب   دمیمن د . شودی م تر  فی خوار او ضع   ری روز بروز طفل ش    گفتیداشت و بمن م   
 او فربـه خواهـد   یات بنوشان  به بچهی مکف ری و ش  ی بخور ی کاف ی و اگر غذا   یخور ی نم ی کاف یغذا است که تو     نی از ا  یطفل تو ناش  

 را دوا ی رفته بـود و زخـم انگـشت و      ی دست ابی سنگ آس  ری ز ی کردم که انگشت و    نهی را معا  ی که زن رفت غالم    نیو بعد از ا   . شد
 اوسـت و    ی مـشت در وسـط گلـو       کی ی غده به بزرگ   کی دمید قرار دادم و     نهی را که کاتب بود مورد معا      یمردآنگاه  . زدم و بستم  

ـ  و تـو بعـد از آن با        دیای ب رونی تو ب  ی از وسط گلو   دی غده با  نی و گفتم ا   دمی باو خوران  شودی گرفته م  یائی در اهی گ کی که از    یدوائ  دی
ـ  غده را از گلو    نی و در آنجا ا    میایکه من بخانه تو ب     ممکن است    ای آ ابدی تا زخم بهبود     ی دراز بکش  یمدت ـ  ب تی ـ  ب رونی  و مـرد    اورمی

  .اورمی برونی بشیجواب مثبت داد و قرار شد که من روز بعد بخانه او بروم و غده را از گلو
 معالجـه   العالج بمن بدهد و باو گفـتم مـن هنـوز تـو را                آورد که بابت حق    رونی ب بی برود دو حلقه مس از ج      خواستی م ی وقت مرد

 از تـو  نکـه یگفتم مـن بـدون ا  .  کنممی حق تو را تقددی و من بایا دهیگفت تو بمن دوا خوران.  کنمافتی از تو دریزیام که چ   نکرده
  . محتاج کاتب شدم از هنر تو استفاده خواهم نمودی کرد و در عوض اگر روزاهم تو را معالجه خورمی بگیا هیهد
 و  کندی خود را بمن نشان داد و گفت چشم من درد م           یها   چشم کردی م ی مجاور زندگ  ی عموم یها  از خانه  یکی جوان که در     ی زن بعد

  .درد چشم را رفع کن
 گفـتم   ی کند و من بـو     هی تاد فروشندی که خود را ارزان م     یالعالج مرا مثل زنهائ      که حق  خواستی و زن م   ختمی در چشم او دارو ر     من
 کوچک مثـل    ی بهتر باو خدمت کنم دو برآمدگ      نکهی ا ی و برا  می نما حیه با زنها تفر    است ک  نی دارم که مانع از ا     ی نوع ناخوش  کیکه  

  .دی زشت جلوه ننماهای که در نظر مشتررداشتم شکم او بود بیدگمه را که رو
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 من غذا آورد گفـت      ی آنها رفتند و کاپتا برا     ی که وقت  ی نگرفتم بطور  مارانی حلقه کوچک مس از ب     کی ی در آن روز اول من حت      یول
  . تو شوددی عاام ختهی طعام رنی که من در ای نمکی که بهایرباب من تو امروز آنقدر از کار خود استفاده نکردا

 کرد و گرم نگاهداشت تا      یداری طبس خر  یها یپز   از خوراک  یکی بود آن روز از      انی بر ی مرغاب کی مزبور را که     ی غالم من غذا   کاپتا
  . هنگام صرف غذا بمن بخوراندنکهیا

 و  ی و در شهر مـا مرغـاب       ام  دهی ند ی از کشورها  کی چی آن را در ه    ری که من نظ   کنندی م انی بر ی و غاز را طور    ی طبس مرغاب   شهر در
 کباب  ی و غاز طور   ی مرغاب جهی و در نت   دهندی جا م  یا   و بعد ظرف را در کوره      بندند ی و درش را م    گذارندی م ی ظرف فلز  کیغاز را در    

 و فقـط    ستی متداول ن  ی کشور چی نوع غذا پختن در ه     نی گردد و ا   ی و تلف نم   ماندی م یذا باق  آن در خود غ    عاتی که تمام ما   شودیم
کـه مـا    ) تنـور ( که پختن غذا در فر       کندی هم ثابت م   نوههی قسمت از سرگذشت س    نیا. (کنندی را طبخ م   ذی لذ ی غذا نیدر طبس ا  

 نطـور ی بوده و سکنه شهر طـبس ا       هایکرده از ابتکار مصر    تیسرا انی و از آنها به اروپائ     باشد ی م های از اختراعات روم   میکنیتصور م 
  ).مترجم – اند پخته یغذا م
 ی خوشوقت بودم که گوئ  ی نگرفته بودم طور   یالعالج از کس     که در آن روز حق     نی و با ا   دی گوارا بمن نوشان   یدنی در آنشب آشام   کاپتا

  .ستبند زر داده ا  گردنکیام و او بمن   توانگر را معالجه کردهیبازرگان
ـ  خوب شد نزد من آمـد و         ی که انگشتش بکل   گری که من آن روز انگشت او را معالجه کردم چند روز د            ی غالم می را هم بگو   نیا  کی
 بمن بدهد و لذا طبابـت روز اول         ی حق العالج  نکهی سرقت کرده تا ا    ابی آس کی آرد مزبور را از      گفت ی من آورد و م    ی آرد برا  مانهیپ

  . و گفتم مال تو باشدرفتمی من آرد را از غالم نپذی داشت ولود سمی آرد برامانهی پکیمن بقدر 
ـ  ز مارانی بعد ب  ی امروز و روزها   کنمی من تصور م   نوههی رفته بود مراجعت کرد و بمن گفت س        رونی بعد غالم من که از خانه ب       روز  ادی

 در خانه مسگر سابق منزل کرده کـه         یبیطب روزی که از د   ندیگوی که مردم م   دمی رفتم شن  رونی ب ی وقت رایبتو مراجعه خواهند کرد ز    
کاپتـا  . دهـد ی مـس م   یها   حلقه ری فق مارانی و به ب   دینما ی نم افتی در یزی و از آنها چ    کندی معالجه م  را مارانی حذاقت دارد و ب    یلیخ
هـم از او مـس       و   ندی مراجعه کنند تا هم مرض خود را معالجه نما         بی طب نی که زودتر با   کنند ی م هی توص گریکدی که فقراء ب   گفت یم
ـ  خواهد شد که مجبـور م      ری فق ی طور ی بزود دینما ی نم افتی در یزی و چ  دهدی بمردم فلز م   نطوری که ا  بی طب نی ا رای ز دیریبگ  شودی

 ادامه بدهد   یوانگی د نی است و اگر با    وانهی د دی شا نوههی س نی که ا  گفتند ی هم م  یبعض.  محله برود  نیخانه خود را هم بفروشد و از ا       
  . برودنی از بی ویوانگی سرش زالو خواهند گذاشت تا دی محبوس خواهند کرد و روکیاق تار اطکیاو را در 

 نکـه ی ای بـرا ی ثروتمند هـست ی که تو ارباب من مرددانستمی چون مدمی بر حماقت آنها خنددمی حرفها را از مردم شن  نی که ا  من
 ی و هر شب مثل امشب مرغاب    ی کن ی زندگ ی بخوب ی که دار  یئ از سود طال   یتوانیطبق دستور تو من فلزات تو را بکار انداختم و تو م           

  .ی غاز بخورای
 جهت ممکـن    نی و بهم  یباش ی نم ی معمول کمردی نبودن تو است و تو       ی و آن عاد   ترسمی تو م  زی چ کی من از    ی غالم من گفت ول    بعد

 مرتبه  کی رای ز یغالمت هستم بفروش   من که    مهی خانه را به ضم    نی و ا  یزی دور بر  ی که هر چه زر دار     ی روز در صدد بر آئ     کیاست  
 اکنـون غـالم آن زن       ختمیگـر  ی و اگر من نم    ی فروخت ی زن که عاشق او شده بود      کیمه مرا ب  ی و خانه خود به ضم     ی کار را کرد   نیا

ـ    بی به ط  توانمی که من آزاد هستم و م      ی و در آن بگوئ    یسی کاتب بنو  لهی را بوس  ی کاغذ دی است که فردا تو با     نیبودم ا  ا  خاطر هر ج
  .باشم ی غالم نمرای زدی نمایداری مرا خرتواندی نمی دارم بروم و کسلیکه م

  .ستی نی رفتننی از بروسی پاپرای زماندی می نوشته تا ابد باقی ولرودی منی خواهم که حرف از بی جهت از تو نوشته منیو من از ا
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  فصل بیست و هشتم

  تشویش مردم طبس براي آینده
  

ن حرف را زد من بمناسبت این که در طبس فقرا را مجانی معالجه کرده بودم شادمان بودم و غذا و آشـامیدنی                       آن شب که کاپتا ای    
  . هم شادمانی مرا زیادتر کرد

های سوریه بمشام میرسید و از منازل عمومی موسـیقی            کرد و از اسکله رود نیل بوی کاال         های اقاقیا هوا را معطر می       بهار بود و گل   
کردند و من روح خود را مشعوف مییافتم و بهمین جهت به کاپتا اجازه دادم کـه در                    شد و جغدها خوانندگی می       می سریانی شنیده 

یک جام سفالین برای خود نوشیدنی بریزد و باو گفتم کاپتا قبل از این که تو از من بخواهی که من تو را آزاد کنم من در باطن تو را   
  .آزادکرده بودم

انداز یک عمر خـود       روع شد که من و تو میخواستیم از این شهر فرار کنیم و من فلز نداشتم و تو مجموع پس                   آزادی تو از روزی ش    
  .را بمن دادی تا اینکه بتوانیم بگریزیم

نزد ) نه غالم (آن روز من تصمیم گرفتم بمحض اینکه ثروتمند شدم تو را آزاد کنم و بعد بتو بگویم اگر مایل هستی مثل یک خادم                        
  .ن وگرنه هر جا که میخواهی برومن بما

ای خواهم نوشت که تـو اطمینـان داشـته            اینک هم بتو میگویم که آزاد هستی و برای مزید اطمینان تو فردا بوسیله کاتب نوشته               
باشی که آزاد میباشی ولی چون گفتی که من از سود زر خود زندگی خواهم کرد بگو چگونه زر بمـن سـود میرسـاند و مگـر تـو                              

   من گفته بودم طالهای مرا در معبد آمون بودیعه نگذاشتی؟بطوریکه
اینک که من آزاد هستم بتو میگویم که من دستور تو را اجـرا نکـردم و                 . کاپتا با یگانه چشم خود مرا نگریست و گفت نه سینوهه          

کنم و    منافی با عقل را اجراء نمی     طالی تو را در معبد آمون بودیعه نگذاشتم برای اینکه دستور تو دور از عقل بود و من دستورهای                    
ها   ام که مبادا ضربات عصا را روی شانه         چون میدانم که ممکن است یکمرتبه خشمگین شوی برای احتیاط عصای تو را پنهان کرده              

سپارند  میو اما برای اینکه بدانی چرا دستور تو را اجرا نکردم میگویم که فقط ابلهان طالی خود را بمعبد    . و پشت من فرود بیاوری    
  .زیرا بودیعه گذاشتن زر در معبد دو عیب بزرگ دارد

فهمند که تو چقدر زر داری و یکی از کارها که دلیـل   اول اینکه کاهنان و در نتیجه فرعون مصر به میزان ثروت تو پی میبرند و می             
  .دیوانگی میباشد این است که انسان میزان دارائی خود را باطالع دیرگان برساند

الزحمه  نکه وقتی تو طالی خود را بمعبد میسپاری تا اینکه در خزانه معبد بماند باید هر سال مقداری از همان زر را بابت حق                  دوم ای 
  .خزانه داری بمعبد بدهی و در نتیجه سال بسال از میزان طالی تو کاسته میشود
وستان قدیم را ببینی من در شهر بحرکت در آمدم          این است هنگامی که تو از خانه بیرون رفتی تا این که در شهر گردش کنی و د                 

مند شود و بدون اینکه کاری انجـام بدهـد و زحمـت               توان طال را بکار انداخت تا اینکه انسان از سود آن بهره             که بدانم چگونه می   
 اعتماد نـدارد و     سپارد برای اینکه    من فهمیدم که در شهر طبس دیگر هیچ کس طالی خود را به معبد آمون نمی               . بکشد سود ببرد  

توان به معبد اعتماد کرد الجرم در سراسر مصر جائی مطمئن وجود              ترسد که طالی او از بین برود و چون برای سپردان طال نمی              می
  .ندارد که انسان بتواند طالی خود را بĤنجا بسپارد

  .فروشد های خود را می دیگر اینکه ضمن اطالعاتی که کسب کردم مطلع شدم که خدای آمون زمین
کند و هـر سـال بـر          فروشد بلکه پیوسته زمین خریداری می       گوئی و خدای آمون یعنی معبد آمون هرگز زمین نمی           گفتم دروغ می  

  . ثروت خود میافزاید
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 فروشد و اراضی مزبور را مبدل به زر و سیم میکند و آنها را در خزانه                 کاپتا گفت ولی اکنون معبد آمون پنهانی زمینهای خود را می          
  .آوری کرده اکنون در مصر سیم و زر کمیاب شده است ها را فروخته و زر و سیم جمع و از بس معبد آمون زمین. خود جا میدهد

  گفتم آیا تو زر مرا دادی و زمین خریداری کردی؟
م و نه تو و اگر طالی تو را      ، من زر تو را ندادم و زمین خریداری نکردم برای اینکه نه من از زراعت اطالع دار                  کاپتا گفت نه ارباب من    

میدادم و زمین خریداری میکردم مباشرین و زارعین و غالمانیکه در مزارع کار میکنند محصول مزارع تو را از من میدزدیدنـد در                      
  .صورتی که اینک من در شهر طبس میدزدم یعنی دیگران را فریب میدهم

یعنی از طرف معبدی که بـیش از صـدها سـال اسـت کـه زمـین                  دیگر اینکه من حس کردم که فروش زمین از طرف معبد آمون             
 برود نی از بدی و بادی مقاومت نمادی جد ی مقابل خدا  ندهی در آ  تواند ی که نم  داندی و معبد مزبور م    ستیخریداری میکند بدون علت ن    

 که معبد آمون    یهائ  نی زم دیلذا خر .  فرعون ما نشود   دی جد ی خدا بی نص نهای زم نی که ا  فروشدی خود را م   یها  نی زم شیشاپیو لذا پ  
 گذشته که از طرف او بمردم فروخته        ی خدا ی کند که تمام اراض    ی دعو دی جد ی ممکن است خدا   رایز. باشد ی خطرناک م  فروشد یم

 آنهـا را بمـردم   ی بهـا نکـه ی بدون ادی ضبط نمااند ه کردیداری را که مردم از معبد آمون خر  یهائ  نی تعلق دارد و تمام زم     یشده بو 
  . دبپرداز
 سـود آن  یگـوئ ی کـه م یدی و بچه مصرف رسانی مرا چه کردی که طال  دمی مسائل متفرقه بود و من از تو پرس        ی که گفت  نهای ا گفتم

  .دی من خواهد گرددیعا
 می که گفتم زر و سی بطورکندی میآور  و طال و نقره جمعفروشد ی خود را می کشاورزیها نی که معبد آمون زم   نی گفت نظر با   کاپتا

 کـردم  یداری خری و چند محل بازرگانی خانه اعم از خانه مسکونی که بهادهی سبب گرد می زر و س   یابیر کم شده است و کم     در مص 
 دهدی است و بتو سود م     ی تو باق  یها   خانه وستهی کرد و پ   ی خواه افتی داد و هر سال اجاره آنها را در        ی منازل را اجاره خواه    نیو تو ا  

ـ  کردم و اگر خریداری تام دارم بدون مهر تو آنها را خراریها اخت  خانهنی ادی خریتو برا که از طرف   کردمیو چون من فکر م      دارانی
ـ  عمل من چ   نی در ا  رای بلکه مربوط به حماقت خودشان است ز       ستیالزحمه بدهند بتو مربوط ن       بعنوان حق  یا  هیبمن هد   از تـو    یزی

  .رفتی خواهم پذی به غالم سابق خود بدهیا هی که هدی باشلیهم ما و اگر تو کنمی مافتی دریا هی هددارانی بلکه از خردزدم ینم
 کـه از    یکنی م ینیب  شی و پ  یا   کار نفع خود را در نظر گرفته       نی که تو در ا    دانمی م نکهی ا ی نخواهم داد برا   یا  هی کاپتا من بتو هد    گفتم

  .دی دزدی خواه از منیلیها خ  بعنوان لزوم مرمت خانهیتراش  از راه خرجزی و نهیراه گرفتن کرا
 کـه چگونـه در      نمودمی م ینیب  شی و پ  کردمی فکر را م   نی من ا  ی ارباب ستمگر و ممسک بود     کی و اگر تو     یکنی گفت اشتباه م   کاپتا

  .ها استفاده کنم  خانهنی از اندهیآ
ـ  ز یدار هرچه تو    نکهی ا ی حسابها را نزد خود بکنم برا      نی ندارد که من ا    ی و لزوم  می رئوف و کر   ی هست ی تو ارباب  یول  دسـت مـن     ری

 جهت بـا    نیام و بهم     منافع خود را کرده    تی در واقع رعا   مینما ی منافع تو را م    تی رعا ی و وقت  دانمیاست و من مال تو را مال خودم م        
  . کردمیداری خرنی از زارعدی خرشی غله بطور پیدار تو مقی از طالگری دیقسمت
  ؟ی کردیداری چه غله خری کاپتا براگفتم
 نکـه ی ا یبرا.  خواهد داشت  می ملت مصر عواقب وخ    ی دو خدا در مصر شروع شده بطور حتم برا         نی نزاع که اکنون ب    نی گفت ا  کاپتا

 نـزاع   ی بـرا  دی و ملت با   شودی مردم م  دی وبال آن عا   ندینمای که بزرگان نزاع م    ی مثل مواقع  کنندی نزاع م  گریکدی با   انیهر وقت خدا  
 ینظم ی و ب  دی هرج و مرج خواهد گرد     نی دو خدا در مصر اوضاع قر      نیه بر اثر نزاع ا     ک کنمی فکر م  ن بدهد م  ی و بزرگان قربان   انیخدا

 نـزاع  می دارد از بمی زر و سی گذشته امروز هر کس که قدرنیاز ا.  خواهد کردزرعی لم  ی مزارع را مبدل به صحرا     یختگیو درهم ر  
  . بسرقت بردتوانی را نمنی زمی ولبرندی م را بسرقتمی که زر و سداندی منکهی ای برادینمای میداری خرنی زمانیخدا
ـ  تا اندینمای میداری را از معبد خرنی کاهنان هستند که زمای انی جزو دربارای همه بازرگان ندینمای م یداری خر نی که زم  یکسان  نی

  . و مال خودشان بشوداوردندی برونیکه از تصرف معبد ب
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 ری بـا ی زراعت ی اراض نی تمام ا  جهی و در نت   ندی را کشت و زرع نما     نی زم انندتو ی و نم  باشند ی اشخاص کشاورز نم   نی از ا  کی چی ه یول
ـ   می و آنوقت خواه   دی و مصر گرفتار کمبود خواربار خواهد گرد       شودی کم م  لیی و محصول غالت و حبوب خ      ماندیم  را  ی توانست غالت

 که در مـوزه     ی مصر یها  روسی پاپ یا از رو   ر نوههی خاطرات س  ی فنالند یکاوالتاریم. (می بفروش خوب ی به بها  میا   کرده یداریکه خر 
 و پنجـاه سـال قبـل از         صدی هزار و چهار صد تا هزار و س        نی ب یا   مسبوق است به دوره    ها  روسیلوور فرانسه هست نوشته و آن پاپ      

ـ  ا دی بود بخر  هی در مصر شب   ی اراض دی که وضع خر   دیکنیمعهذا مالحظه م  )  سه هزار و چهارصد سال قبل      باٌیتقر (حی مس الدیم  یراض
 کـه  دنـد یخر ی منی ای را فقط برانی که کشاورز نبودند تا زراعت کنند بلکه زمی کسانی از طرفری سال اخی در چهل و س رانیدر ا 

ـ      ی که مدت  شناختم ی را م  یبگذارند بدون کشت و زرع بماند تا گران شود و من شخص             و از او نـام      دهی کـش  اک است رخ در نقاب خ
 زراعت کننـد  ی در آن اراضگرانی دای خود زراعت کند   آنکه ی کرده بود ب   یداری را خر  نیر مربع زم   مت ونهایلی و آن شخص م    برم ینم

  ).مترجم – گزاف بفروشد اری بسی بتواند به بهاندهی در آنکهی ایفقط برا
 غالمـان آنـرا      و خوردندیها غله را م      بماند بلکه موش   ی که هزارها سال باق    ستی که غله مانند سنگ ن     یکنی که تو فکر م    دانمی م من
 یداریها را که خر      خانه نی از ا  ی شود و من قسمت    ی نم اری سود بس  لی ضرر را تحمل نکند نائل به تحص       ی تا انسان قدر   یول. دزدندیم

ها غله را بخورنـد و    در آن جا بدهم و مواظبت خواهم کرد که نه موشمیکنی میداری را که خر ی تا غالت  ت انبار غله اس   یام برا   کرده
ـ  آنها را به بازرگانان اجـاره م      تمی نداش اجی و به انبارها احت    می هم که غالت را فروخت     یو روز . ن بدزدند نه غالما  ـ  تـا ا میدهی  کـه  نی
  . کننده تجارتخانای خود را در آن جا بگذارند یکاالها
 رمیگی نمرادی من ایا  کردهی معامالتنکهی نظر بای من سودمند باشد ولی کارها برانی که استمی ن دواری کاپتا من بر خالف تو ام      گفتم

  .یها و فروش غالت باعث زحمت من نشو  خانهنی اداره ای و برای مرا آسوده بگذارندهی که در آنیمشروط بر ا
بـرده     فروش ی از بازارها  یکی یداری است و آن خر    دی مف یلی ثروتمند شدن تو خ    یام که برا     هم کرده  گری فکر د  کی گفت من    کاپتا

 که بردگان را    دانمی هستم و م   ری و فروش برده بص    دی در خر  ی در عوض تا بخواه    یز زراعت سر رشته ندارم ول      و گرچه من ا    باشد یم
ـ  چطور با  دانمی م زی نبرد و ن   ی بنواقص آنها پ   داری خر نکهی آنها را پنهان نمود تا ا      بی کرد و ع   یداری ارزان خر  دیچگونه با  ـ  دی  لهی بوس

 نـان ی آشناست و من بتو اطم     یفروش   که غالم باشد بتمام رموز برده      یده بودم و کس    خود بر  رای کرد ز  عیچوب و شالق بردگان را مط     
  . شدی از توانگران بزرگ مصر خواهیکی بعد از چند سال تو می کنیداری بازار را خرنی که اگر ما ادهمیم

 فی است کثی کاریفروش  بردههنکی ای و فروش کنم برادی ندارم که برده خرلی سودمند است من میفروش  برده نکهی کاپتا با ا   گفتم
 دارند و   اجی و همه به برده احت     ندینما ی م یداری و همه برده خر    کنندی کار را م   نی از سوداگران ا   یاری که بس  دانمیمن م . زیو نفرت انگ  

  .فروش باشم  ندارم که بردهلی امروز مکنی کردم لیداری خری آورده بودمی را که برایزی و کنامن هم در گذشته تو ر
 کـم بـدون زحمـت       ی در مدت  نیری که مثل سا   یخواهی چه نم  ی و برا  ی هست نطوری که تو چرا ا    دانمی و گفت من نم    دی کش ی آه پتاکا

 یهـا   به خانهیفروش  را از بازار برده بای ز زانی کن میکردی م یداری خر ی و چند خانه عموم    یفروش   بازار برده  کی ما اگر    یثروتمند شو 
  .میآورد ی بدست ماری بسیها سود  از آن خانهکیز هر  و هر شب امینمود یمزبور منتقل م

ـ   بـازار بـرده  یخواهی حال که نمیول.  استگرانی از دری او غقهیاند که سل  بمن داده ی ارباب انی چه کنم که خدا    یول  و خانـه  یفروش
  .ری مرا بپذگری درخواست دی کنیداری خریعموم
 که نی و با ارمی واقعه را جشن بگنی دارم که ا   لی من م  یا  ز مرا آزاد کرده    کاپتا گفت چون تو امرو     باشدی درخواست تو چه م    دمیپرس

 و در دکـه دم تمـساح واقـع در           می تا باتفاق برو   یائی دارم که تو با من ب      لیدرخواست من در نظر تو دور از ادب جلوه خواهد کرد م           
 کـه   ی اسـت قـو    ی مشروب نی و ا  می بنوش شود ی نام دم تمساح خوانده م     نی که بهم  خانهی مشروب آن م   از یکنار شط در حوزۀ بندر    

  . نشئه داردگری دیهایدنی از نوششیب
 برود و در آنجـا      خانهی بم ی که با و   دی درخواست نما  دی خادم از ارباب خود نبا     ای غالم   کی درخواست کاپتا دور از ادب بود و         نکهی ا با
 حی که رفتن به دکه و در آنجـا تفـر          کردمی و فکر م   چون در آن شب خوشحال بودم     . رفتمی بنوشد من درخواست کاپتا را پذ      یزیچ

  .ستیکردن بدون مناسبت ن
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 دانـست ی که م  ی کاپتا حاضر شد که باتفاق من وارد خانه خدا شود در صورت            می ما در کرت بود    ی که وقت  اوردمی بخاطر م  نکهی ا گرید
ـ ی رفتن به دکـه خ     رای بروم ز  خانهی بم یبا و  و   رمی درخواست او را بپذ    دیمن هم اکنون با   .  از آن خانه مراجعت نخواهد کرد      یکس  یل

  . از آنجا برگرددتواندی نمگری که درودی می است که انسان بداند بجائنیتر از ا آسان
 مرا که پنهان کـرده بـود آورد و   ی خوشوقت شد و رفت و باال پوش و عصا         یلی خ رفتمی که من درخواست او را پذ      دی شن ی وقت کاپتا

  .می دم تمساح براه افتادخانهی و بطرف ممی و عصا را بدستم داد و ما از خانه خارج شدباالپوش مرا بر دوشم نهاد
 کی خانهی م ی که باال  دمی من د  می شو خانهی وارد م  نکهی دو خانه قرار گرفته بود و قبل از ا         نی ب ی دم تمساح در وسط محله بندر      دکه

  .دهدی او را نشان مزی تیبازش دندانها دارد و دهان ی شهی شی است که چشمهاختهیتمساح بزرگ خشک شده آو
 است که در فصل تابستان      نی کلفت ا  یوارهای د دۀی و فا  باشد ی سطبر م  یوارهای د ی مشاهده کردم که دارا    می قدم به دکه نهاد    یوقت
  . حفظ کندخانهی و در فصل زمستان حرارت را در میخنک
 مـن   می نشـست  نکـه ی آشنا اسـت و پـس از ا        ی رفته با وضع محل    هخانی مرتبه به آن م    کی الاقل   ی که و  دمی وضع ورود کاپتا فهم    از

ـ  نقـوش گونـاگون د     وارهـا ی چوب د  ی مثل منازل توانگران مفروش با چوب است و رو         وارهای و د  خانهیمشاهده کردم که کف م      دهی
  .شودیم

انـد     کهنه کـه اوراق کـرده      یها ی از کشت  ینیب یها که م     چوب نیام گفت ا     شده وارهای و د  خانهی من متوجه چوب کف م     دی که د  کاپتا
ـ  و باد و باران رنگ آنهـا را تغ         کردهی حرکت م  اهای بوده که در در    ی کشت کیها از      چوب نی از ا  کیبدست آمده است و هر        داده  ریی

  .است
  . بمن انداختند و بعد بکار خود مشغول شدندی کنجکاوی از روی که در دکه بودند نظریهائیمشتر
 شد که دم تمساح ی و معلوم مدی نماهی و بصاحب دکه گفت که مشروب ما را خود تهاورندیدم تمساح ب ما ی دستور داد که برا   کاپتا

  .اورندی و بزندی برالهی آن را از سبو در پیمعطل ی که بستی نگری دیهایدنی مانند نوشیعنی کرد هی آن را تهدی است که بایمشروب
ـ ی است آن زن خخانهی که خدمتکار مدادیا روان شد و وضع او نشان م بدو دست گرفت و بطرف م  الهی دو پ  ی که زن  دمی من د  بعد  یل

 و دو دسـتبند زر      ختـه ی حلقه نقره از گوشش آو     کی هستند لباس در برداشت و       انی مثل مصر که زنها عر     یجوان نبود و در کشور    
 ی مشاهده کردم کـه ابروهـا      دی رس  بما ی و وقت  دمیدی م بای او را ز   شتری ب شدی م تر  کیهر چه نزد  . شدی م دهی او د  یاطراف مچ دستها  

 از زنها که سر را بـر        ی او دوختم و مثل بعض     یها   من نظر به چشم    یوقت. گون است    دارد و گندم   رندهی گ یها   و چشم  ی و قوس  کیبار
 گرفت   دوم را کاپتا   الهی را از دست زن گرفتم و پ       الهی از دو پ   یکیمن  . ستی من نگر  یها   بلکه در چشم   دی سر را بر نگردان    گردانندیم

 نـام   نی و چون تو مرا بـا      زندی صدا نم  بای مرا بنام زن ز    ی است و کس   تی زن گفت اسم من مر     ست؟ی اسم تو چ   بای زن ز  یو باو گفتم ا   
 که بتواند   نی تا ا  دهدی م ئت گونه حرفها بخود جر    نی که با ا   دهی جوان نو رس   کی و مثل    ی محجوب هست  ی که مرد  فهممی م یا  خوانده

  .ی دست من بگذاری که دست را رویدهدین بگذار تو هم بخود جرئت م زکی دست یدست خود را رو
  ست؟ی ننوههی و اسم تو سیستی تو پزشک نای آدی از من پرسبعد

 ری صدا نزن و نسبت بمن تحق      بای مرا بنام زن ز    ی خود مسرور کن   داری از د  خانهی م نی که باز ما را در ا      ی دار لیگفت اگر م  ...  چرا گفتم
  .نکن
 کـه   ی شد بطـور   خانهی م نی گفت شهرت تو زودتر از خودت وارد ا        تی هستم؟ مر  نوههی که من س   یو چگونه دانست   ت دمی پرس ی و از

  . که شهرت تو بدون علت نبوده استنمیب ی تو را شناختم و اکنون می که وارد شدنیمن به محض ا
 بلکه نشانه اندوه اسـت و از        ستی ن یان از شادم  ی که تبسم او حاک    دمیدی من م  ی ول نمود ی تبسم م  کردی با من صحبت م    تی مر یوقت

  .شدی اثر احساس منی ازیچشم زن ن
 از مـن    ی را آزاد کـردم وصـف      ی جا حضور دارد و درگذشته غالم من بـوده و مـن امـروز و               نی اگر تو از زبان کاپتا که ا       تی مر گفتم
 تواندی است که زبانش نم    نیجوهر فطرت او ا    مخصوص دارد و     ی مرد فطرت  نی ا رایز.  بگفته او اعتماد کرد    توانی بدان که نم   یا  دهیشن
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 مـرض را در او معالجـه کـنم و           نی پزشک هستم نتوانستم ا    نکهیو من با ا   . دیگوی دروغ م  شتری راست و دروغ را فرق بدهد و ب        نیب
  . ماندجهی بدون نتبی عنی من هم از لحاظ معالجه ایضربات عصا

ـ  دروغ انـسان را ام نکـه ی ای از مواقع بهتر از راست اسـت بـرا  یرای دروغ در بس   نوههی با اندوه تبسم کرد و گفت س       تیمر  و دواری
  .گرددی میدی که حرف راست سبب ناامی در صورتکندیدلخوش م

  .شودی دروغ شادمان منی قلب من از ایگوئی که دروغ مفهمم ی که منی با ابای زن زی ایگوئی تو به من می وقتمثالٌ
ـ  اسـت    تـر  ی مـشروب قـو    نی ا ای که آ  ی و بمن بگوئ   یام بنوش    تو آورده  یتمساح که برا   مشروب دم    نی دارم که از ا    لی من م  یول  ای

  .یا دهی خارج نوشی که در کشورهایهائ نوشابه
ـ  بعد نتوانستم او را نگاه کـنم ز ی ولدمی از مشروب مزبور را نوشیا  بردارم جرعهتی چشم از مرنکهی بدون ا من  حلـق و آنگـاه   رای

 آرام گرفتم و اثر نشئه آشکار شد اظهار کردم کاپتـا گرچـه              نکهین در بدنم بجوش آمد و پس از ا         خو کمرتبهیشکم من سوخت و     
 کـه مـن در      ی نوشـابه تـو از تمـام مـشروبات         رای گفت درست است ز    خانهی م نی آنچه راجع به مشروب ا     ی ول دیگوی دروغ م  اریبس

ـ   نیست که سکنه بابل از زم      ا یاهی از روغن س   شی و حرارت آن ب    باشدی م تر ی قو دمی خارج نوش  یکشورها  و در   آوردنـد  ی بدست م
ـ    کی همانطور که    و) مترجم – نفت است    اهی روغن س  نی از ا  سندهیمقصود نو  (سوزانند ی خود م  یها  چراغ ـ  بـا    ی تمـساح واقع  کی

  .Ĥوردی توانا را از پا در مکمردی نوشابه تو هم زند ی منی را بزمی مرد قوکیضربت دم خود 
 تی شدم که با مر    لی و ما  دمی خود را با نشاط د     کمرتبهیو من   . شدی احساس م  هی معطر چند نوع علف و ادو       و طعم  حهی حلق من را   از
 حضور تو روح مـرا بوجـد آورده         نکهی ا ای شادمان کرد    نطوری نوشابه مرا ا   نی ا ای آ دانمی من نم  تیمر:  صحبت کنم و باو گفتم     شتریب

 یشوی م ی حرکت ناراض  نی دست تو بگذارم و اگر از ا       ی دست خود را رو     دارم که  لی هستم و م   ال که خوشح  فهممی م نقدریاست هم 
  . دم تمساح تو مرا جسور کرده استنکهی ای براریبر من خرده نگ

ـ  نوشابه را من ته    نی ا ی ول باشمی م نجای و خدمتکار ا   ستمی ن خانهی م نی عقب رفت و گفت من صاحب ا       ی قدر زن  گانـه ی و کـنم ی مهی
 یگـوئ ی که غالم تو کاپتا که م     باشدی مشروب موردتوجه مردم م    نی ا ی نوشابه است و بقدر    نی ا هیته که پدرم بمن داده طرز       یزیجه

  .ردی بگادی مشروب را از من نی کردن اهی تهی تا بتواند چگونگدهدی خود را عاشق من جلوه میا او را آزاد کرده
ـ  مزی و ن  دی نما یداری را با زر خر    خانهی م نیرفت که ا   گ می مرا ودارد که خواهر او بشوم تصم       تواندی غالم تو متوجه شد که نم      یوقت  لی

  . کندیداری مشروب را از من خرنی اهیدارد که طرز ته
 که مـن دم تمـساح را        نکی ا تی منکه نشاط داشتم گفتم مر     ی ول دی بزن کرد که سکوت نما     یا   اشاره دی حرف را شن   نی ا ی وقت کاپتا
 من  ی ول دی کاپتا حق دارد که عاشق تو شود و بخواهد که تو را خواهر خود نما                که کنمی فکر م  نمیبی و خود را خوشحال م     ام  دهینوش

ـ  راست است که کاپتا زر داده ا       ای و آ  رمی حرف خود را پس بگ     دی شوم شا  اری هوش ی فردا وقت  و زنمی م ی مست ی حرف را از رو    نیا  نی
  . کرده استیداری را خرخانهیم

 ی مطلع شو  خانهی م نی ا یداری از خبر خر   بی ترت نی که تو بد   خواستمی من نم  وههنی بدهد کاپتا بمن گفت س     ی زن جواب  نکهی از ا  قبل
 ی را با طالخانهی منی که من امی بگودی زن راز مرا افشاء کرده بانی حال که ای ولمی موضوع را بتو بگونیبلکه قصد داشتم که خود ا

 کـه   دانمی استعداد دارم و م    خانهی م کی اداره کردن    یرا ب رای نمودم ز  یداری خر دمی چند سال از تو دزد     دت که م  ی با طالئ  یعنیخود  
 بدون پرداخت فلز آبجو و      ها یفروشیمن از بس در م    .  ندارد ی جوان یروی به ن  اجی و احت  کندی مزاحمت نم  دی کار آسان است و تول     نیا

 هی باو نـس   توانی م ایه؟ و آ   ن ای خود را بدهد     یدنی آشام ی بها تواندی م ی و ای که آ  فهمم ی م ی مشتر کی دنی بمحض د  ام  دهیشراب نوش 
 اشخاص گوناگون را مشاهده خانهی که انسان در منی ایبخش برا  لذت ی است بدون اشکال ول    ی کار یفروشیشغل م . ری خ ایفروخت  

ـ ی مطلـع شـوم، خ  زی از همه چخواهمی من که کنجکاو هستم و می که براشنود ی تازه میزی از آنها چکی و از هر   کندیم ـ  مفیل  دی
  .است
 است چون تـا     یفروشی م افتد ی کسب که هرگز از رواج نم      گانهیارباب من   :  و با نشاط گفت    دی خود را سر کش    الهی کاپتا پ  موقعنی ا در

  .نوشندی مردم مباشدی میجهان باق
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 هرگز فروشی می بروند ولنی و از بفتندی بنی خود بزم  ی مصر از عرشه خدائ    انیها وجود نداشته باشند و خدا        است که فرعون   ممکن
 نی تسک ی باز برا  باشند ی و بدبخت م   نی که اندوهگ  ی و هنگام  نوشند ی مسرور و سعادتمند هستند م     ی مردم وقت  رای ز رودی نم نیز ب ا

  .شوندی مراب خود متوسل به آبجو و شیبدبخت
 رفـع  ی بـرا  بازکندی در خانه با زن خود نزاع می و وقت دینما ی م تی تقو یدنی عشق خود را با نوش     شودی مرد عاشق م   کی که   یموقع

  .نوشد ی و مرودی مخانهی به میاوقات تلخ
ـ  که انسان با   ی و بگوئ  ی طرز فکر مرا نپسند    ی هست یرعادی غ کمردی که   نوههیممکن است تو س   :  به سخن ادامه داد و گفت      کاپتا  دی

 گـران ی د  هستند کـه بـدون زحمـت از دسـترنج          ی مردان زرنگ آنهائ   میگوی من م  ی ول دی نما نیزحمت بکشد و معاش خود را تام      
  .ندینما ی می زندگی آنها براحتمانندی گرسنه مدنی زحمت کشود با وجگرانی که دی و در حالکنندیاستفاده م

 خودفروش محتاج   ی تفاوت که زنها   نی باشد با ا   یفروشیتر از م     آسان ی خودفروش گذشته کار   ی که از شغل زنها    کنم ی تصور نم  من
 کـه در آخـر عمـر در         توانندی بخرج بدهند م   یشیاند  جود خودشان است و هرگاه مال      آنها در و   هی سرما رای ز ستندی ن ی بدو هیسرما
  . برخوردار گردندی و از راحتندی نمای زندگاند  ساختهشی خویروی که خود با نیا خانه
مـساح   دم ت  دنی که هنوز عادت بنوش    باشد ی م نی از ا  ی من ناش  ی پر حرف  نی و ا  کنمی م ی که پر حرف   خواهمی من از تو معذرت م     یول

  .دهمی زبان را از دست ماری که اختکندی مرا منقلب می مشروب طورنی از االهی پکیام و  نکرده
 تی با کمک مر   خانهی که من و صاحب سابق م      میگوی م نکی از من است و ا     خانهی م نی بود و گفتم که ا     خانهی م نی من مربوط با   صحبت

  .نمود می کرد و من و او منافع را نصف خواهمیآن را اداره خواه
ـ      ادی مصر سوگند    ی کارگر من خواهد شد به هزار خدا       نی که بعد از ا    خانهی م نی سابق ا  صاحب  از نـصف منـافع را       شی کـرده کـه ب

 او جـزو    انی عده از مشتر   کی است و    نی متد ی مرد نکهی ا ی برا دی دارم که او نخواهد دزد     نیقی و از من ندزدد و من        دیتصاحب ننما 
 اسـت کـه کاهنـان       نیو علتش ا  . نوشند ی دم تمساح م   ادی ز نکهی ا ی برا ندیآ ی بشمار م  وب خ یهای از مشتر  نانیکاهنان هستند و ا   

 دو دم تمـساح مـست       ای کی از   نوشندی شراب را م   نی که ا  ی معبد آمون بنوشند و آنهائ     یها   تاکستان یاند از شراب قو     عادت کرده 
 کـه منـافع کـسب را بمنـافع     شدیاندی مفروشی که متندنان هس از کاهخانهی منی اانی از مشتریا  عدهنجهتیو اما از ا . شوند ینم

ـ  حرف م  ادی است که من ز    نی مثل ا  یول.  طور شده است   نی سودمند شود و تا امروز هم      ی از دوم  ی مربوط کند که اول    یمذهب  و  زنمی
ـ  نیو باور کن که بزرگتر    .  من است  ی شادمان ی از روزها  یکی که امروز    باشدی م نی از ا  ی من ناش  یپر حرف  ـ  مـن ا   یانت شـادم   عل  نی

 آزاد شـده،   ی من امروز مرد   کهی در صورت  یدانی و مرا مثل گذشته خادم خود م       یستی ن نی تو نسبت بمن خشمگ    نمیب ی که م  باشدیم
  .ستی خوب نیفروشی دارند که شغل مدهی عقی برخنکهیام گو ا  کردهیفروشیشروع بم

 خـود بلنـد   ی زانوهـا ی من نهاد و من بزور سرش را از روی زانوهای افتاد و سرش را روهی بگری مستی حرف کاپتا از رو  نی از ا  بعد
 قدر جلـف اسـت      نی ا خانهی م دی صاحب جد  نندی بب های اگر مشتر  رای حرکات جلف را نکن ز     نی ا خانهی و درون م   زیکردم و گفتم برخ   

  .ندیای ننجایگر ای ددی و شاشوندی منینسبت بتو بدب
چون اگر  .  است خانهی م نی و آن مسئله فروش ا     فهمم ی وجود دارد که من نم     یا   نکته دمی پرس  کاپتا سر را بلند کرد از او       نکهی از ا  بعد
 تو کار کنـد و      ی شده که آن را بتو بفروشد و بعد بعنوان شاگرد برا           ی رواج دارد چرا صاحبش راض     یگوئی که تو م   نطوری ا خانهی م نیا

  . باشدمیدر منافع سه
تـر از      دالئل خود که تلخ    لهی که بوس  ی مخصوص دار  ی تو استعداد  نوههیس:  گفت  خشک نشده بود   شی که هنوز اشک چشمها    کاپتا

  .ی نمائنی مرا زهرآگی است شادنیافسنط
ـ  آ میا   بوده کی شر گریکدی و غم    ی و در گذشته در شاد     می هست ی دوست زمان کودک   فروشی م نی که من و ا    می بتو بگو  اگر  قبـول   ای
  . را بمن بفروشدخانهی منی حاضر شده امی قدی بپاس دوستی که ویکنیم
 ری و نـاگز شـوم  ی متقاعد نملی دلنی که خود من هم از امی نماقی ناچارم تصددینما ی گفته تو را متقاعد نمنی که ادانمی چون م یول
  . وجود داردی به من رازفروشی از طرف مخانهی منی کنم که در فروش اقی تصددیبا
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و چون در هر اغتشاش در . باشدی ممی قدی فرعون مصر با آمون خدادی جد ی مربوط به جنگ خدا    فروشی که راز م   کنمی تصور م  من
 و خـم هـا و       نوشندی و تا بتوانند آبجو و شراب م       زندیری است و مردم م    خانهی م ردیگی جا که مورد حمله قرار م      نیکشور مصر نخست  

  .حشت کرده است وخانهی منی صاحب اندینمای غرف ملی رودخانه نر را دفروشی و خود مشکنندیسبوها را م
 توانـد ی تعصب بخرج داده کـه امـروز نم        ی مصر است و بقدر    می قد ی آمون خدا  ی از طرفداران جد   یکی یفروشی م نی صاحب ا  رایز

ـ  جد ی خدا روی داده پ  ریی اعتقاد خود را تغ    ی که و  ردیپذ ی نم چکسی ه رایز.  معتقد شود  دی جد ی را انکار کند و بخدا     می قد یخدا  دی
  .شده است

 خـود را    ی زراعت یها  نی که معبد آمون زم    ی آمون سخت گرفتار وحشت شده بطور      ی که خدا  دهی متوجه گرد  فروشی م نی طرف ا  از
  .رندی را از او بگی اراضی روزدی که شاکندی فکر مرای زفروشیم

 از  حرف زدم که بر وحشت او افزودم و گفتم هر چـه زودتـر خـود را   ی طوردهی متوحش گردفروشی دانستم منکهی هم بعد از ا  من
  . خواهد رفتنی از بخانهی منی در اات هی سرمادیای بشی ناگوار پی اگر وضعرای آسوده کن زخانهیم
 اقـت ی لخانـه ی اداره کـردن م ی که برادانستمی چون می خود را بمن فروخت ول    خانهی و م  رفتی شده بود پذ   مناکی ب یلی هم که خ   او

  . بمانندی باقخانهی منی درخواست نمودم که در اتی مر وی نخواهم کرد از ودای بهتر از خود او پیدارد و شاگرد
 را  اری بس ی کارها کروزی که تو در     فهممی م ی نه؟ ول  ای کرد   ی استفاده خواه  خانهی م نی تو از ا   نی بعد از ا   ای که آ  دانمی کاپتا من نم   گفتم

 می و از دکه خارج شد     مینم و آنگاه برخاست    همه کار را بانجام برسا     نی روز ا  کی که در    توانستمی و اگر من بودم نم     ی ا دهیبانجام رسان 
  . دم تمساح او را خراب کرده بودکی درست راه برود و تواندی مست است و نمی که کاپتا بکلمو من حس کرد
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   و نهمستیفصل ب
   فتنه بزرگ در مصرکی مقدمات

  
 کـرده بـود    ینیب  شی که کاپتا پ   ی و بطور  دمیشک فقراء گرد   شهر طبس و در منزل مسگر سابق پز        ی من در محله فقرا    بی ترت نیبد
  . بمن مراجعه نمودنداری بسمارانیب

 بلکه  دادمی م گانی را ی دارو مارهای نه فقط به ب    رای ز شدی و بر عکس ضرر متوجه من م       کردمی مزبور استفاده نم   مارانی از معالجه ب   من
  . که بĤنها غذا بدهمشدمی مجبور میگاه
  .دمیخورانی دارو باو غذا می است که غذا بخورد ناچار بجانی موکول باماری بکیه معالجه  کدمیدی می وقترایز

 مـرا شـادمان   شدی داده م تی خلوص ن  ی چون از رو   کنی نداشت ل  تی اهم دادندی معالجه خود بمن م    ی از فقراء برا   ی که بعض  یائیهدا
ـ  از من    ی و طور  ستنددانی خوشوقت بودم که مردم نام مرا مبارک م        نی از ا  شتری و من ب   کردیم ـ ی ی کـه پنـدار    کردنـد ی م ادی  از  یک
  . بزرگ جهان هستمکوکارانین

ـ  خانه  ی کارها یدار خدمات من شود برا       مانند گذشته عهده   توانستی و بخصوص ثروتمند شدن نم     یری که بمناسبت پ   کاپتا  زن کی
ـ  دارد با  ی توانائ ای که زنده است     یانسان تا روز   چون باالخره    ی ول ی را استخدام کرد که هم از مردها متنفر بود و هم از زندگ             ریپ  دی

  .کردی بکند او هم در خانه ما کار میکار
  . نداشتمتی او شکای و من هرگز از غذانمودی طبخ مذی لذی در عوض غذاهای جالب توجه نبود ولیری زن گرچه بمناسبت پنیا
  . آنها متنفر بودحهی کاپتا از راکهی نفرت نداشت در صورتآمدند ی معالجه نزد من می فقراء که براهی کری زن مزبور از بونکهی اگرید

  .خواندمی می را بنام موتی عادت کردم و ودمیدی او را نمی حاضر بود ولوستهی بزن مزبور که پمن
 عقـل   ی هر کس کـه قـدر      ی ول دیگردی م انی پر از مشتر   ی و منازل عموم   ها  خانهی و م  شد ی شهر طبس از نور چراغها روشن م       شبها

  .وستی بوقوع خواهد پی که حوادثزدیداشت حدس م
  .نمود ی بنام آمون کسب شدت ممی قدی فرعون موسوم به آتون و خدادی جدی خدانی مبارزه برایز
  .هب فرمانده ارتش مصر مراجعت نکرد  سه ماه گذشت و در طبس مردم از عواقب مبارزه دو خدا مضطرب شدند و هورمدو

 دم تمـساح    خانـه ی باتفـاق کاپتـا بـه م       ی از اوقات من از فرط حرارت و خستگ        ی که گاه  ی بطور شدی م شتری حرارت آفتاب ب   روزها
 کـرد ی کم قوت که عطش را رفع و بـدن را خنـک م             ی آبجو کی بلکه ب  دمیĤشامی و سوزان نم   ی از آن مشروب قو    گری د ی ول رفتمیم

  .نمودمی  اکتفاء مدی نمای مستدی تولنکهیبدون ا
 یهـا    چشم ی و وقت  بردم ی لذت م  تی مر یبائی ز ی و از تماشا   دمیدی خنک بود من در آنجا خود را راحت م          هوا خانهی در داخل م   چون

  . دست او بگذارمی بودم که دست خود را رولی و ماشودی که قلب من فشرده مکردمی حس مشدی من دوخته میها او بچشم
 بخصوص هستند و همه کس را به آنجا راه          ی افراد کدهین م  آ انی رفتم متوجه شدم که مشتر     خانهی چند مرتبه به آن م     نکهی از ا  بعد
  . دم تمساح بنوشندای و شراب و آبجو ندیای آنجا بتوانند ی نمبضاعت ی است که افراد بی طورکدهی که وضع منی اای دهندینم

قبـور امـوات بدسـت       یغمـا ی هستند که ثروت خود را از راه         ی کسان خانهی م نی ا یهای مشتر نی که در ب   گفت ی آهسته بمن م   کاپتا
  .زندی جلف سر نمی و از آنها حرکتکنندی مانند اشراف رفتار مندیĤی مخانهی منی که بای وقتیول. اند آورده

 داردی آنها را وام   گری د ی ماد اجاتی دارند و داد و ستد و احت       اجی هستند که بهم احت    ی کسان خانهی م نی ا انی تمام مشتر  گفتی م زی ن و
  .Ĥوردی نمنجای دم تمساح آنها را ادنیط عالقه بنوش وگرنه فقندیای بنجایکه ا

 بـوام  می و نه زر و سفروختمی میزی و نه چکردمی میداری خر یزی من نه چ   رای نداشت من بودم ز    اجی باو احت  ی که کس  ی مشتر گانهی
 خانـه ی هستم مرا در م     که دوست کاپتا   دانستندی چون همه م   ی ول Ĥمدمی وام بشمار م   رندهی کنم و نه گ    افتی که ربح آن را در     دادمیم
  . آنها نخواهد شدبی نصی اطالع داشتند که از من سودرای زرندی من گرم بگبا ادی زنکهی بدون ارفتندیپذ یم
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  .Ĥوردمی راجع به وضع طبس و مصر و حوادث کشور بدست مادی اطالعات زخانهی در آن ممن
 خاکستر بـر    دهی لباس خود را در    کهیوشنده بخور است در حال     فر دانستمی که م  ی که بازرگان  دمی بودم د  کدهی که در م   ی جمله شب  از

ـ  ا رای فرعون تا ابد ملعون باشد ز      نی که ا  دوارمی و گفت ام   دی دم تمساح نوش   الهی پ کی شد و    کدهی بود وارد م   ختهیسر ر   تمـساح   نی
  .گذارد ی رسد بموقع اجراء می کند و هر چه بفکرش میروی ندارد که از عقل پلیم
 از  ی عده کشت  کی و هر سال در فصل تابستان        شدی اداره م  Ĥمدی دور دست م   ین از راه فروش بخور که از کشورها        م ی امروز زندگ  تا
. نمـود ی از جمله بخور مراجعت می شرق ی با انواع کاالها   نهی از ده سف   ی و سال بعد الاقل دو کشت      رفتی شرق م  یاهای بطرف در  نجایا
  ).مترجم – دندیسوزان ی خوش آنها را در معابد و منازل می بویا بود که بری تخم نباتای اهانیبخور عبارت از گ(

 چـرا   رانمی فرعون به اسکله آمد و من ح       خبری مرتبه و ب   کی مشرق حرکت کنند     یاهای بطرف در  خواستندی م ها ی کشت ی وقت امسال
ـ مه کاتب و پ    ه نیپس ا . باشدی نم ی نوع کارها مربوط بو    نی که ا  ی در صورت  کندی شخص در تمام کارها مداخله م      نیا  کـه در    شکاری

  رد؟ی که هر کار مطابق با قانون و رسوم انجام بگندی دقت نماستی ننیا آنها فهیاند؟ مگر وظ طبس هستند چکاره
 و صـورت را  ختنـد یر ی آنها در ساحل اشک م     یها   و زن و بچه    کردندی م ی زار ها ی فرعون باسکله آمد مالحان در صحنه کشت       یوقت
 مسئله جزو رسـوم  نی ایول.  غرق خواهند شدای از مالحان مراجعت نخواهند کرد و در دریا  که عدهستنددانی مرای ز دندیخراش یم

ـ  نی ایول. کنندی مونی زن و اطفال مالحان ش    افتندی براه م  های و هر دفعه که کشت     ستی تازه ن  زی چ کیاست و     ی فرعون ملعـون وقت
 داندی مشرق شوند و هر کس که بازرگان است م         یاهای عازم در  دی نبا های کشت گری قدغن کرد که د    دی مالحان را د   ی زنها و زار   ونیش

 مـشرق نرونـد     یاهای بطرف در  ها ی تا کشت  رای است ز  الحان قدغن فرعون به منزله صدور حکم محو بازرگانان و زن و بچه م             نیکه ا 
  . نخواهند کرد و زن و بچه مالحان گرسنه خواهند ماندلیبازرگانان سود تحص

ـ  افسوس خـورد ز    رود ی بمسافرت م  ی مالح که با کشت    کی ی هرگز برا  دی که نبا  داندی م کندی م یصر زندگ  کس که در م    هر ـ  رای  چی ه
 نـد ینما یاند و تبهکار هستند مجبور م        محکوم شده  ی قاض لهی را که بوس   نی محکوم وستهی و لذا پ   شود ی خاطر مالح نم   بیکس به ط  

 که مجبورند مـالح  نی از محکومیا  مرگ عدهای متاسف شد؟ آای آنها در در  غرق ی برا دیبا چه   ی صورت برا  نیکه مالح گردند و در ا     
 خود بوجود ی بخودی کشترایز. اند  ساخته آن را مجهز کردهی که کشتی بازرگانانهی تاسف دارد تا از دست رفتن سرماشتریشوند ب 

 مشرق بفرستند   یاهای در ی بسو ید و با آذوقه کاف     را مجهز کنن   ی بکار اندازند و آن را بسازند و بعد کشت         هی سرما دی بلکه با  دیآ ینم
 و زن و    برنـد ی که اکنون در نقاط دور دست هستند و زن و فرزندان آنها در مصر بـسر م                 سوزد ی م ی بازرگانان مصر  یو جگر من برا   

 از آنهـا بوجـود       کـه  ی فرزنـدان  ندیگویاند و م     زن گرفته  دی و بازرگانان در مساکن جد     دیفرزندان هرگز شوهران خود را نخواهند د      
  . پوست بدن لکه دارندی رودیآ یم

 را از سود    نجای مرد هم بازرگانان ا    نی که ا  گفتی و م  نمودی م نی و فرعون را لعن و نفر      کردی م تی طور شکا  نی بازرگان مزبور هم   یمدت
ـ  بعـد از ا  یول. کندی نابود م  فرستندی را که در مناطق دور دست هستند و کاال به مصر م            ی و هم بازرگانان   داردیباز م   کـه سـه دم   نی

 و از گفته خود نسبت به فرعون معذرت خواست و اظهار کرد که از فرط اندوه آن حرفهـا را                     افتی فی تخف جانشی ه دیتمساح نوش 
ـ  او در ایمادر فرعون خواهد توانست که پسر خود را براه عقل وادارد ول    ) یت( که   کردمیآنگاه گفت من تصور م    . زده است   فکـر  نی

ـ  مـرد فقـط در   نی ای دلسوز باشد ولی که ناصحتواند ی مون فرعدی بزرگ معبد جدیشوای پ ی که آم  کردی تصور م  زی و ن  ستین  کی
  . را از پا در آوردمی قدی است که هر طور شده آمون خدانیفکر است و آن ا

 خواهر او   یت ی که که نفرت   نی از نداشتن زن است و بعد از ا        ی او ناش  ی که سبک سر   کردمی من فکر م   ردی فرعون زن بگ   نکهی از ا  قبل
 دربـار  ی در لباس بوجود آورده که زنها    آور  رتی ح ی که ملکه مصر شده مدهائ     ی از وقت  یت ی نرفت و نفرت   نی از ب  ی و یشد سبک سر  

 ی و مثـل زنهـا     نـد ینما ی خود را با رنگ سبز ملون م       یها   اطراف چشم  یت ی نفرت دی دربار به تقل   یها و اکنون زن   کنندی م یرویاز او پ  
  . باز استی است که قسمت جلو بکلی لباس آنها طوری ولپوشند ی لباس مهیورس

 پوشند ی لباس م  دی که مطابق مد جد    ی زنهائ ی دار نیقی تو   ای آ ی ول ام  دهی کشور ند  چی را در ه   دنی نوع لباس پوش   نی گفت من ا   کاپتا
 به چشم خود آن قسمت از بدن زنهـا          ای و آ  دهندی قرار م  گرانی باشد در معرض نگاه د     دهی همواره پوش  دیآن قسمت از بدن را که با      

ebook2009.blogfa.com



 
٥۹

ـ   دانمی م فی شر ی چند فرزند هستم و خود را مرد       ی دارم و از خواهر خود دارا      اهربازرگان گفت من خو   . یدیرا د   را  ی زنهـائ  ی و وقت
  . نبردمتر نی بود نظر را از ناف آنها پائانی عری بدن آنها بکلی که جلودمید
ـ  دل ی هست قهی بد سل  ی بحرف در آمد و خطاب به بازرگان گفت اگر تو مرد           دهکی خدمتکار م  تی موقع مر  نی ا در  بـر گنـاه زنهـا       لی
ـ  که ا  دهمی و من بتو اندرز م     دینما ی م باتری خوب است و زنها را ز      یلی مد خ  نی از ا  یروی در فصل تابستان پ    رای ز شود ینم  مرتبـه   نی

 کـه چـشم     ی نوار از کتان قرار گرفتـه بطـور        کی باشدی تو م  رادی آن قسمت که مورد ا     ی که رو  ان بد یدی د دیاگر زنها را با مد جد     
  . از آن نوار عبور کندتواندی مردها نمنیتر نیزبیت

 لباس زنهـا و قـدغن   دی مد جدیها نهاده و برا      دست ی مانع از پاسخ دادن شد و سر را رو         ی مست ی خواست جواب بدهد ول    بازرگان
  . کردهی گری مناطق شرقیزرگانان از سود کاالها باتی دور و محرومیاهای بطرف درها ی کشتمتیعز
 بلند ی بر سر روغن معطر زده بود در مذاکرات شرکت کرد و با صدا            دهی کاهن از کاهنان معبد آمون که سر را تراش         کی وقت   نی ا در

 شـود  یچه سبب م   آن ی نداده ول  ی آمون راجع بمد لباس دستور     ی خدا نکهی ا ی برا میگو ی نم یزیمن راجع به مد لباس زنها چ      : گفت
ـ  اگر ا  رایز.  مناطق درو دست مشرق است     ی از طرف فرعون بسو    ها ی کشت افرت برود قدغن مس   نی از ب  زیکه همه چ    هـا  ی کـشت  نی

 خوش محـروم خواهـد      ی از بو  میکن ی م ی قربان شی که برا  ی ما آمون هنگام   ی خدا اورندی و اگر بخور ن    اورندی بخور ب  توانند ینروند نم 
 ملت مصر اسـت و از       ی بدبخت نی آمون شده بزرگتر   با که   ی دشمن نیو ا . داردی دوست م  اری خوش را بس   یو آمون ب  کهیشد در صورت  

 که ی هر مصرنی دارم که بعد از انیقی بدبخت شده باشد و من نطوری بخاطر ندارد که ملت مصر ا   ی که اهرام ساخته شده کس     یروز
 کرده آب نقش لباس ی است روبی صلکی مزبور را که یعالمت خدا و مشاهد کند که   ندی فرعون را بب   دی جد ی خدا روانی از پ  یکی

 رفع  دی جد ی خود را در معبد خدا     اجاتی شود که امشب برود و احت      افتی ی شما کس  نی خواهد انداخت و اگر در ب      یدهان بصورت و  
 نـدارد  واریون موسوم به آتون د ملعی خدا نی معبد ا  رای کار اشکال ندارد ز    نی و ا  دی دم تمساح خواهم نوشان    الهی من باو چند پ    دینما

ـ  بمناسـبت ا   ی کار را بکنم ول    نی ا توانمی و من خود م    زدی بگر نی به سهولت از مستحفظ    تواند یک باشد م  ی نزد یو اگر شخص    کـه   نی
  .شودی آمون مری و باعث تحقستی خوب ننندیکاهن معبد آمون هستم اگر مرا بب

 صحبت  ی آهسته با و   ی و قدر  دی گرد کی برخاست و بکاهن نزد    خانهیطرف م  کی که اثر آبله بر صورت داشت از         ی وقت مرد  نی ا در
 بلند  ی که از حرارت نوشابه مزبور سرگرم شد با صدا         نی و مرد بعد از ا     دی دم تمساح نوشان   ی و بو  دیکرد و کاهن او را کنار خود نشان       

 دارم و محال است که بتـوانم        دهی به آمون عق    من نکهی ا ی بکنم برا  ی کار را که گفت    نی بروم و ا   کهمن حاضرم   : خطاب به کاهن گفت   
  . پرستمیام آمون را م  که من متولد شدهی از روزرایز. ردی آمون را بگی جاگری دیقبول کنم که خدا

 اگر جنازه   ی خواهم کرد و حت    دهی من تو را آمرز    ی خود را در محراب معبد آتون رفع کن        اجاتی و احت  ی گفت اگر تو امشب برو     کاهن
 ولو مثل مالحان در     ردی آمون بم  ی هر کس برا   رای ز دی رس ی سعادت بخش مغرب خواه    نی نشود باز بعد از مرگ به سرزم       یائیتو موم 

  .دی رساهد مغرب خونی غرق شود به سرزمایدر
ـ  و سـرقت کن    دی بودند گفت اگر شما در راه آمون مرتکب قتل شو          خانهی که در م   ی خطاب به کسان   ی کاهن از فرط مست    آنوقت  و  دی
  .کنمی شما را عفو مدی اگر فرعون را بقتل برسانی و حتدی من شما را خواهم بخشدیی نماگری و هر عمل زشت ددیها را بسوزان خانه
 ضربت چـوب    کی و   دی گرد کی به کاهن نزد   کردی را اداره م   خانهی شاگرد کاپتا که م    یعنی فروشی م دی رس نجای صحبت کاهن با   یوقت

ـ  م رای ز کنمی آمون م  ی را هم من برا    نی گفت ا  فروشی افتاد و م   نی که کاهن بر زم    یبر فرق او زد بطور      کـه آمـون گفتـه کـه         دانمی
  .ساند پسر او فرعون را بقتل بردی نباچکسیه

 شود من و کاپتا     ی منته می کاهن ممکن بود بعواقب وخ     کی چون از پا در آوردن       ی کردند ول  قی را تصد  فروشی حرف م  های مشتر همه
  .می خارج شوخانهی که از ممی دادحی ترجهای مشترریمثل سا

 تـو  یهـا   دست او نهادم و گفتم از چشم    ی من دست را رو    میدی رس خانهی م کی تار ی براهرو ی بدرقه من براه افتاد و وقت      ی برا تیمر
ر  دارم که تو د    نیقی و   نمی بب دی تو را با لباس مد جد      ی دارم که روز   لی و من م   ی و برادر ندار   ی مثل من تنها هست    زی که تو ن   داستیپ
  .ستی و بر آمده نباشدی شکم تو کوچک و صاف مرای شد زی خواهبای لباس زنیا
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 لباس را بپوشـم و از تـو کـه پزشـک             نی من ا  ی دستش نهاده شده بود عقب نزد و گفت ممکن است روز           ی دست مرا که رو    تیمر
 متشابه که در حرفـه      ی از اعضا  باتری ز ای که آ  ی و بگوئ  ی بدن من اظهار نظر نمائ     ی از اعضا  ی درخواست کنم که راجع به برخ      یهست
   نه؟ای هست یا دهی خود دیطب

***  
ـ  دو چشم من آنها را د  ی که وقت  می بگوئ یزهائی چ دی که با  دهی رس ی سرگذشت من بجائ   اکنون ـ لرزی از شـدت نفـرت م  دی ـ دمی  ی ول

  . از وقوع حوادث نداشتمیری جلوگی برایا لهیوس
 کـه از    کنمی م ینیب  شی پ رای کرد ز  ی آنها را باور خواه    یخوانیب را بعد از مرگ من م       کتا نی که ا  ی کس ی که تو ا   می بگو یزهائی چ دیبا
ـ  خواهد کرد غ   ریی تغ زی کتاب گفتم در جهان همه چ      نی چون در آغاز ا    افتدی حوادث در زمان تو هم اتفاق م       نیا  از حماقـت نـوع      ری

  . مردم استفاده خواهند نمودحماقت است از ی باقایبشر و تا دن
  . کوش واقع در جنوب مصر مراجعت کردنیهب فرمانده قشون مصر از سرزم ستان هورم وسط تابدر

ـ       و در برکه   دیرسی آنها بگوش نم   ی و صدا  کردندی هوا پرواز نم   ی بر اثر گرما   ها  چلچله  و مـردم هنگـام روز از        شـد  یها آب متعفن م
  . در صحرا زراعت کنندایل شوند  مگر آنها که مجبور بودند در اسکله طبس بکار مشغوĤمدندی نمرونیها ب خانه
  . داشتانی باغ آب جریها  خنک و پر از گل بود و همواره در جدولوستهی پاءی باغ اغنیول
 خنـک آنجـا   ی برود و از هوای که به مصر سفلنی آن تابستان فرعون بر خالف سنوات قبل از کاخ خود در طبس خارج نشد تا ا        در

  . بزرگ اتفاق خواهد افتادیعی نرفت همه دانستند که وقاالقیی و چون فرعون به دیاستفاده نما
  .ندی فرعون را مشاهده نمایهب آمده است و از منازل خارج شدند که سربازها  روز مردم مطلع شدند که هورمکی

 که بـر    نی مس یها  زهی غبارآلود با سر ن    اهپوستی س ی سربازها شدی به طبس م   ی که از جنوب منته    یهائ   که از تمام جاده    دندی د آنها
  .دندی وارد شهر گرددیدرخشی بلند میها زهین
 بعظمـت و    ی و معلوم بود که از مشاهده شـهر        ستندینگر ی اطراف را م   رتی داشتند با ح   دی سف ی که چشمها و دندانها    اهپوستانیس
  .کردند ی طبس تعجب میبائیز
 یهـا   ارابـه هـا  ی و از کشتدندیه اسکله رس  فرعون ب  ی جنگ یها ی پوست وارد طبس شدند کشت     اهی س ی همان موقع که سربازها    در

ـ  اهی س زی اسبها هستند ن   ماریدار ت    عهده کهیها و کسان     که رانندگان ارابه   دندی و مردم د   دی منتقل گرد  ی و اسب به خشک    یجنگ  از  ای
  ).مترجم – شودی خوانده میبی بود که امروز بنام کشور لیا شردن بر وزن گردن منطقه. (باشندی شردن منیسکنه سرزم

 است که از شردن وارد مـصر  ی رسمی و اسب بستن بارابه جنگبستند ی می جنگیها  که در آغاز در مصر االغ را بارابهمی بگودی با و
  . اسبها را بر عهده گرفتندماری مثل سکنه شردن تزی ناهپوستانیشد و آنگاه س

 افروختند و راه شط را از شمال و جنـوب           یش نگهبان ها آت    پوستان وارد شهر شدند هنگام شب در چهار راه         اهی س ی سربازها یوقت
 جنـوب اسـتفاده     ای رفتن به شمال     ی برا لی از راه ن   توانست ی کس بدون اجازه فرمانده ارتش مصر نم       چی ه کهیمسدود کردند بطور  

  .کند
ـ هـا و آ   که کار در کارگاهدندی مضطرب گرد ی پوست وارد طبس شدند مردم طور      اهی همان روز که سربازان س     در  و دکانهـا و  ابهایس

 بداخل دکان   ندی را جلب نما   ی تا توجه مشتر   گذاشتندی و کسبه شهر طبس آنچه را که همواره مقابل دکانها م           دی گرد لیاسکله تعط 
ـ  ی و صاحبان منازل عموم    فروشانی درها را محکم نمودند و م      نی مس یها   و تسمه  ری ت لهیبوس و درب دکانها را بستند و        ردندیم  کی

 ی و خانه عمـوم    یفروشی شوند که م   نی را استخدام کردند که اگر حوادث ناگوار اتفاق افتاد مانع از ا            تیترب یرمند و ب  عده مردان زو  
  .ردیمورد حمله قرار بگ

 در بر نمودند و بطرف معبـد  دی سفیها  جامهپوشند ی مدی رفتن به معبد لباس سف یالعاده برا    که در طبس فقط در مواقع فوق       مردم
ـ  بس که مدرسه دارالح    نی ذکر وسعت معبد آمون هم     ی شهر است براه افتادند و برا      کیقع  آمون که در وا    ـ ی اتی  از موسـسات    یک
  .معبد آمون بود
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ـ  که شب قبل محراب معبد آتـون کـه رق   دیچی شهرت پ  دی گرد لی وارد طبس شدند و کار تعط      پوست  اهی که سربازان س   همانروز  بی
 دنی و مردم از شندندیاند و سر نگهبان معبد را گوش تا گوش بر  بمحراب انداخته سگ مرده راکی و دهیمعبد آمون بود ملوث گرد  

ـ  عج یهـا    که حرف  دی جد ی نسبت بخدا  ی کس رای باطن همه خوشوقت بودند ز     در ی خبر بظاهر ابراز تاسف کردند ول      نیا ـ  م بی  زدی
ـ نکهی ای دسترس بگذار برا    خود را در   یمحبت نداشت و باز همان روز کاپتا بمن گفت ارباب من وسائل و ادوات طب               ـ یب شی من پ  ین

  . داشتیخواه غذا خوردن هم فرصت نی که برای کار کنی طوردی پس فردا باای که از فردا کنمیم
هب بعد از      معلوم شد که هورم    یول. نمی رفتم که او را بب     دهیهب وارد گرد     که هورم  دمی وارد شدند چون شن    پوستان  اهی روز که س   آن

  .ارد خواهد شد روز بعد ویعنیهمه 
 چند دکـان را مـورد       اهپوستانی فرمانده ارتش حضور داشته باشد و س       نکهی در طبس بودند بدون ا     پوست  اهی س ی شب سربازها  آن

 بودند آنها را در انظـار مـردم         ی و مصر  دپوستی نگهبانان ارتش که سف    یور شدند ول     حمله یتاراج قرار دادند و به چند خانه عموم       
  . را نکردی صاحبان کاال و خشم صاحبان منازل عمومانیمجازات جبران ز نیبچوب بستند اما ا

ـ  که او را بب    دمی وارد طبس شد و من با شتاب خود را به اسکله رسان            ی جنگ ی کشت کیهب با      بعد هنگام عصر هورم    روز  تـصور   نمی
 تو آمده امر کـرد کـه مـرا          داری د یرا ب نوههی اطالع دادند که س    ی بو نکهی بمحض ا  ی که بسهولت نائل بمالقات او بشوم ول       کردمینم

  . ببرندیبکشت
ـ ی کـشت کی نی که بدمی شدم دی وارد کشتی وقتی بودم ولدهی را ندی مصری جنگی کتشکی آنموقع من درون    تا ـ  و ی جنگ  کی
گارنگ  آن رن  ی انداختن آتش است و بادبانها     ی برا ی وسائل ی دارا ی جنگ ی کشت نکهی تفاوت وجود ندارد جز ا     یلی خ ی بازرگان نهیسف

  .اند  کردهنیی تزبای را بطرز زی و جلو و عقب کشتباشدیو قشنگ م
 داشت  ی برآمدگ ی فرمانده کل قشون طور    یها  نهیتر شده و س      او برجسته  ی مشاهده کردم که عضالت بازو     دمیهب را د     هورم یوقت

  . استکزنی یها نهی سیکه گوئ
ـ    ی و من وقت   شدی م دهی د اش  نهی س ی رو نیزر طوق   کی در دست داشت که دسته آن زر بود و           ی شالق هب  هورم  دو  دمی مقابل او رس

ـ  ی خوب نزد من آمد    یالحمار موقع    ابن نوههی س ی و گفت ا   دیهب خند   و هورم .  زانوها نهادم و رکوع کردم     یدست را رو    چـون   ی ول
  . که او را ببوسمکردمی نمرئت و من هم جدی بزرگ شده بود مرا نبوسلییخ

ـ  د رتی با ح  کمرتبهی و   ستی او ک  دانستمی و من م   ختیری که از گرما عرق م     شدی م دهیکوتاه د  فربه و    یهب مرد    هورم کنار  کـه   دمی
ـ  را از گردن خارج کرد و بطرف او دراز نمود و گفت ا             نی داد و طوق زر    ی بو باشدی م یهب شالق خود را که عالمت فرمانده        هورم  نی

های کثیف تـو ریختـه        ه بگیر تا اینکه خون ملت مصر بوسیله دست         قشون مصر را بعهد    یفرمانده و از امروز     زیاویطوق را بگردن ب   
  .های من شود نه بوسیله دست

 کـه   دمیشـن  ی و م  کند ی نم ی و ظاهر ساز   دیگوی آنچه در دل دارد م     ی که و  دانستمیهب آشنا بودم و م       بطرز تکلم هورم   میمن از قد  
 بـودم و هرگـز بمـن پرخـاش          ی من نزد او مستثن    ی ول .شودی بپرخاش م  هی شب ی که گاه  دینمای صحبت م  ی با فرعون هم طور    یحت
  .Ĥوردی و کلمات موهن بر زبان نمکردینم
 که من ی خوب آمدی از آنجهت گفتم که موقعنوههی شالق و طوق را به آنمرد فربه و کوتاه قد داد رو بطرف من کرد و گفت س       یوقت

 نام  می در مصر قد   میدانی که امرزو ما آن را ترازو م       زانیم. (ستمین ببعد فرمانده قشون مصر      زانی م نی از ا  رای ز میایحاضرم بخانه تو ب   
  ).مترجم – ببعد زانی منی از اگفتندی مهای ساعت ببعد مصرنی از امیگوئی که ما منطور بوده و همایساعت آب

  . هم صحبت نباشمانوانگی با دنی از اشی کنم و بی آن بخوابم و رفع خستگی دارم که رولی شود مافتی یری اگر در خانه تو حصو
 نمـرد ی ارای مرد را بدقت نگاه کن و او را بشناس ز       نی ا نوههی شانه مرد فربه و کوتاه گذاشت و اظهار کرد س          ی دست خود را رو    آنگاه
 و فرعون   باشدی قشون مصر م   دی فرمانده جد  ی و رای ببعد سرنوشت طبس بلکه مصر را در دست دارد ز          زانی م نی است که از ا    یکس

 که فرعون باز محتـاج مـن        یفهم ی م ی مرد را بنگر   نی اگر تو خوب ا    ی است ول  وانهی گفتم د  فرعون من ب  رای من کرد ز   نیاو را جانش  
  .خواهد شد
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 تـو را    ی جـا  خواستمی که من نم   یدانی تو م  رای مباش ز  نیهب نسبت بمن خشمگ      گفت هورم  ختیری ارتش که عرق م    دی جد فرمانده
 ی غوغـا دنی که در آن باغ دارم از شـن یهائ  کردن با گربهی که سکوت باغ من و باز  مکنی و فکر م   ستمی من مرد جنگ ن    رای ز رمیبگ
ـ  را محترم نـشمارم و ی اراده وتوانستمی قشون کرد نمدی مرا فرمانده جدفرعون نکهی بعد از اکنی جنگ بهتر است ل   دانیم  آن ژهی

ـ  خود سرنگون خواهد گردین بخود خواهد شد بلکه آمو   ختهی ر نیکه گفت نه جنگ در خواهد گرفت و نه خون بر زم            ـ دی  نی و از ب
  .خواهد رفت

 و  افتـه ی او تحقـق     ی که آرزو  ندیب ی در عالم پندار م    کند ی م ی آرزوئ ی است که وقت   نی بزرگ فرعون ا   وبی از ع  یکی گفت   هب  هورم
  . بصورت عمل در آمده استی براستکردهی که آنچه فکر مدینمایآنوقت تصور م

 آتـون را  ی آمون را سرنگون کرد و خـدا       ی خدا توان ی م یزیر   که بدون خون   دینمایه را کرده و تصور م      اشتبا نی مورد آمون هم ا    در
 آمـون را بتـو      ی بردن خـدا   نی از ب  تی مامور ی و از جنگ متنفر هست     یها را دوست دار      که تو گربه   داندی او گذاشت و چون م     یبجا

 نکـه ی تـا ا   ی را بقتـل برسـان     ری کث یا   عده دی و تو با   ستی ن یر شدن  کا نی ا یزیر   که بدون خون   میگوی من بتو م   یوادار کرده است ول   
  .دی دی نخواهانی زستی چون از تو نشودی مختهی که ری خونهائکنی لی آمون را سرنگون نمائی خدایموفق شو

  .میبرو ی و آنگاه بمن گفت که باتفاق از کشتدی خم گردی کف دست را به پشت آنمرد زد که ویهب طور  گفته هورمنی از اپس
هـب سـالم       را بکنار کردند و به هورم      زهی آنجا نشسته بودند برخاستند و ن      کهی سربازان می خارج شو  ی از کشت  میخواستی که م  یوقت

 ی نزد شما مراجعت خواهم کرد و تـا روز ی که روز دانمی م ی ول کنمی م یمن از شما خداحافظ   : دادند و او خطاب به سربازان بانگ زد       
 وگرنه بعد از مراجعت آنقدر چوب و شالق         دی نمائ تی و انضباط را رعا    دی شماست اطاعت کن   دی جد مانده که فر  دنمری از ا  ام  امدهیکه ن 

  .بر پشت شما خواهم نواخت که گوشت بدن شما شرحه شرحه جدا شود
ـ  جا بهتر محفـوظ      نی که در ا   دانمی چون م  کنم ی خارج نم  یهب گفت من اثاث خود را از کشت          و هورم  دندی خند سربازها  و  مانـد  یم

  . دارم خود را مشغول کنملی امشب من منوههیسپس دست را حلقه گردن من کرد و اظهار نمود س
ـ   چی که در ه   باشدی معطر م  یدنی نوع نوش  کی ی هست موسوم به دم تمساح و دارا       یا  خانهی شهر م  نی در ا  گفتم  در بابـل و     ی جا حت

 یدنی آشـام  نی و تو از ا    می که بĤنجا برو   ی دار لی م ای امساک کرد و آ     در صرف آن   دی است و با   ی قو ی ول شود ی نم افتی آن   ریکرت نظ 
  ؟یبنوش
 از  یری حفاظت تو و جلوگ    ی دسته سرباز برا   کی دستور بده که     نصورتی گفتم در ا   می برو خانهی م نی دارم با  لی م ی گفت آر  هب  هورم

  . بروندخانهی منی باینظم یب
 خـدمت   ی دسـت و   ری آنمرد هنوز ز   ی امر صادر کرد که گوئ     دی فرمانده جد  یا بر ی فرمانده ارتش نبود طور    گریهب د    هورم نکهی ا با
 خانـه ی مواظب آن مگری دی امروز و روزهانکهی دم تمساح بفرست تا اخانهی عده از سربازان قابل اعتماد را بمکی و باو گفت  کندیم

  .دیای بوجود بینظم یباشند و نگذارند که در آنجا ب
 است کـه  ی از نقاطیکی دم تمساح خانهی مفتندی ناگوار اتفاق بعی که اگر وقازدمی حدس م رایدم ز  ش ی دستور راض  نی از صدور ا   من

 وجـود   ی مزبـور اطاقهـائ    خانهی که در عقب م    دانستندی همه م  نکهی ا ی مورد حمله رجاله قرار خواهد گرفت برا       گری د یقبل از جاها  
  .ندینمای ممی خود تقسنی مسروقه را بمی زر و سای زنندی قبور اموات دستبرد مبه که یدارد که مرکز معامالت کسان

 فاحش بـه کاپتـا   ی و ضررکردندی مزبور حمله مخانهی و لذا در صورت بروز حوادث ناگوار بمدانستندی از مردم می اسرار را بعض  نیا
  .Ĥمدیوارد م

  .رفتی منیطر از ب خنی باشند اخانهی دسته سرباز مستحفظ آن مکیهب دستور داد که   که هورمنی بعد از ایول
ـ  و مر  دمی نـشان  ی خـصوص  ی از اطاقهـا   یکیهب را بر عهده گرفتم و او را به دم تمساح بردم و در                  هورم ی راهنمائ من  او  ی بـرا  تی

ـ  بعد از چند لحظه خواست که        ی و سرفه کرد ول    دی جرعه آن را سر کش     کیهب با      مخصوص را آورد و هورم     یدنیآشام  مانـه ی پ کی
  .اورندی بشیا برا ریدنی از آن نوشگرید
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 ی با تو دوسـت ای است و آبای زن زنی و بمن گفت ادی نوشیهب آورد و و  هورمی مزبور را برایدنی از آشاممانهی پکی گری بار د تیمر
  .باشدی نمی جنبه خصوصی است و دارای عادی زن دوستنی من با ایدارد؟ گفتم دوست

 رفت بمن   ی که و  نی او با ادب زن را مرخص کرد و بعد از ا           ی بگذارد ول  تی دست مر  یهب دست خود را رو       منتظر بودم که هورم    من
 نی خـود را جانـش  ی گرفته که خـدا می فرعون تصمنکهی ای خواهد شد برای است که در طبس خون جار  ی فردا روز  نوههیگفت س 

 فرعـون  نمـودم یگر ممانعـت م  که ادانمی مرای زکردمی نمیری جلوگی اقدام ونی از ا دارمیآمون کند و من چون فرعون را دوست م        
 بـود بـا     عهدی فرعون ول  کهی هنگام ابانی هستم که در ب    ی که من کس   یدانی و تو م   ردی که ممکن بود از غصه بم      شدی افسرده م  یطور

  . در روح من جا گرفتنمردی که سرما نخورد و از همان موقع محبت ادمی لباس خود پوشانلهیحضور تو او را بوس
 کردم کـه مـسئول      یریگ   ارتش مصر کناره   ی از فرمانده  شودی م یزی خدا سبب خونر   ریی تغ یم فرعون برا   که اقدا  دانمی چون م  یول
  .شدمی نزد ملت مصر منفور مندهی در آگرفتمی را برگردن متی مسئولنی که اگر من ادانمی مرای خون مردم نباشم زختنیر
 کرده سواحل انی رود طغنی گذشته و بدفعات الیبستر رود ن از اری آب بسمی از هم جدا شد هی که من و تو در سور      ی از وقت  نوههیس

  . اتفاق افتادادی کشور هم حوادث زنی در انطوری رسوب مدفون نموده است و همریرا ز
 را منحـل کـنم و سـربازان         ی نظـام  ی تمـام سـاخلوها    نکـه ی جمله بر حسب دستور فرعون به جنوب کشور مسافرت کردم تا ا            از
  . استیها خال  جنوب مصر سرباز وجود ندارد و سرباز خانهی از شهرهاکیچی و اکنون در هرماوی را به طبس باهپوستیس
 فرعون متوجه جنون خود گردد و بداند که         دی و آنوقت شا   دی خواهد شور  هی و بدون شک سور    شودی هم تکرار م   هی عمل در سور   نیا

  . نگاه داشتتوانیکشور را بدون سرباز نم
ـ  قابل مالحظه ب   یزهای از معادن مصر چ    گری خود عمل کند د    یآمده که طبق گفته خدا     فرعون در صدد بر      کهی وقت از ـ Ĥی نم رونی  دی
ـ  به شـالق نبند    کنندی که تنبل هستند و در معدن کار نم        ی و آنهائ  دی که غالمان را آزار نکن     دیگوی م نکهی ا یبرا  نکـه یمـن بـا ا    . دی

 ی جـا یزی خـونر لهی خدا قصد دارد که بوسنی که انمیبی مرایم ز داری فرعون نگران  دی جد یخدا ی ندارم برا  انی بخدا یسربازم کار 
ـ  ا ی که خدا برا   فهممی را م  نی ا ی ول آورم ی سر در نم   انی خدا ی و من از کارها    ردی سابق را بگ   یخدا  بوجـود آمـده کـه مـردم را          نی

 خواهد  ی م ی که و  نصورتینه با ا   ی فرعون موافق هستم ول    قدام من با ا   یاسی و از نظر س    زدی خون آنها را بر    نکهیسعادتمند کند نه ا   
  .دی آمون را سرنگون نمایخدا
ـ ی خ کردی م ی در مصر خدائ   ی طوالن ی مدت نکهی آمون نظر با   ی است که خدا   نی اقدام فرعون ا   یاسی س دهیفا  ی فربـه شـده و دارا   یل

 بی آمـون نـص    یثـروت خـدا    خدا را سرنگون کرد تمام       نی فرعون ا  ی و وقت  دهی گرد ادی ز یها  ابیها و آس    مزارع و تاکستانها و گله    
ـ ی بانجام برساند سبب قتل هزارها نفر و و        خواهدینصورت که فرعون م   ی کار با ا   نی ا یول. دیفرعون خواهد گرد    طـبس خواهـد     یران

  .دیگرد
 و مخالف بـا     رحم ی و ب  صی است حر  ی آمون خدائ  نکهی ا ی آمون موافقم برا   یهب من از نظر اصول با سرنگون کردن خدا           هورم گفتم
 بفهمد و اگر بفهمد یزی چتواندی نمچکسی هنکشوری کاهنان خود مردم را در جهل نگاهداشته که در الهی بوسیردم و طور م یآزاد

 و  طمع ی است ب  ی آتون خدائ  یول. برندی از آمون بسر م    می در ب  وستهی و مردم پ   کنندی او را محو م    انقوه ابراز آن را ندارد وگرنه کاهن      
  . مردم را از ترس نجات بدهداهدخوی خواه که میدوست و آزاد صلح
 بـدون   توانی ملت را نم   نکهی ا ی برا دانمی را که وحشت آور نباشد خطرناک م       ی و خدائ  ستمی تو موافق ن   دهی گفت من با عق    هب  هورم

 دوسـت و   مهربان و صلحنکهی نظر بادی جدی بدون ترس اداره کرد و خدا    توانی ملت را نم   نکهی نظر با  دی جد یترس اداره کرد و خدا    
 آمون بـا تـو موافـق        یمعهذا من در مورد لزوم سرنگون کردن خدا       . باشدی م می قد ی از خدا  کتر مصر خطرنا  ی است برا  خواه یآزاد

ـ اگر فرعون ترت  . کندی که فرعون عمل م    نطوری نه ا  ی برد ول  نی خدا را از ب    نی ا دی که با  میگو یهستم و م    را بمـن واگـذار      نکـار ی ا بی
  . نشودختهی افراد ملت رز اکنفری خون ی که حتبردمی منی ب آمون را ازی خدای من طورکردیم
 کاهنان معبد آمون مطلـع      نکهی و بدون ا   ی در سراسر مصر بطور پنهان     کشبیهب گفت من در        هورم ؟یکردی تو چه م   دمی او پرس  از

 کـه صـبح روز      یبطور. دمفرستای استخراج معادن م   ی را برا  گری و کاهنان د   دمیرسانیشوند تمام کاهنان درجه اول آمون را بقتل م        
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 قدرت آمون وابسته    رایز. رفتی م نی آمون از ب   ی خدا بی ترت نی و با  دندید ی کاهن نم  کیآمدند    ی م رونی مردم از خانه ها ب     یبعد وقت 
 را کـه بĤنهـا      ی خدا ندارند هر خـدائ     دندی د نکهیمردم هم بعد از ا    .  آمون کاهن نداشته باشد قدرت ندارد      یبه کاهنان اوست و وقت    

  . را فرق بدهدگری دی خدا و خداکی نی که بستی شعور مردم قادر نرای زپرستندیه کنند معرض
 کـه   دانـد ی مصر هر کـودک م     ی از شهرها  یاریامروز در طبس و بس    .  بانجام برساند  ی را علن  نکاری که ا  خواستی چون فرعون م   یول

انـد و آنهـا را         جمـع کـرده    گری د یابد طبس و شهرها    جهت کاهنان مردم را در مع      نی ببرد و بهم   نیفرعون قصد دارد آمون را از ب      
  .شودی مختهی و خون رکنندی کاهنان مقاومت مکی تحرثر و مردم بر اندی نمای بمقاومت معیتشج
 دسـتها   ی و سوم او را مست کرد و سـر را رو           دی دم تمساح خواست و نوش     یدنی از نوش  گری د مانهی پ کیهب     حرف هورم  نی از ا  بعد

 که  دمی وقت متوجه گرد   کی ی او ممانعت کنم ول    هیمن خواستم از گر   . ستی گر شوندی ملت مصر که قتل عام م      ی بدبخت ینهاد و برا  
  . استدهیهب خواب هورم
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  ام یفصل س

   در طبسکشتار
  

 ممکن بود کـه فرمانـده       مرفتی و م  کردمی اگر او را رها م     رای حفاظت هورم هب را بر عهده گرفتم ز        ی آنشب در آن اطاق خصوص     من
  . سوءقصد کندی قشون مصر بجان ودیجد
ـ ی بودند بگـوش م    یفروشی که مستحفظ م   ی سربازهائ ی خنده و غوغا   ی دکه تا صبح صدا    ی از صحن عموم   یول ـ  زدیرس  کاپتـا و  رای

  . آنها را جلب کنندیدوست نکهی تا ادندیخورانی اتفاق خواهد افتاد به سربازان آبجو و غذا ممی وخی حوادثدانستندیشاگرد او که م
 که خود   دمی و من بعد شن    دندی از افسران و سربازان فرعون نخواب      ری کس غ  چی بلکه در شهر طبس ه     دمی آنشب نه فقط من نخواب     در

 روز بـزرگ خواهـد بـود و در     کی سکنه شهر طبس     ی که روز بعد در زندگ     دندیفهم یچون مردم م  .  بود داریفرعون هم در آنشب ب    
  .ردیگی شهر که در معبد بزرگ آمون و مقابل معبد ازدحام کرده بودند جنگ در مه ارتش مصر و سکننی بیل قوآنروز باحتما

 آنهـا  ادی فری و طوردندی که درون معبد و خارج آن بودند نان و گوشت خورانی کردند و بکسانی آنشب کاهنان معبد آمون قربان     در
  .دمیشنی آنها را می صدادادمی فرا م گوشکدهی می من در ا طاق خصوصیبلند بود که وقت

ـ  که هر کس که در راه آمون خود را فدا کند بطور حتم نائل بسعادت جاو                گفتندی و م  بردندی لحظه به لحظه نام آمون را م       کاهنان  دی
  .وستیپ ی بوقوع نمگری دامی روز بعد و ایزیر  خونکردندی نمکی دارم که اگر کاهنان مردم را تحرنیقیو من . دیخواهد گرد

ـ  و بع  کـرد ی نفرت داشت، آنهـا را آزار نم       یزیدوست بود و از خونر       فرعون که صلح   شدندی م می اگر کاهنان تسل   چون  نبـود کـه     دی
  .ندی نمای زندگی عمر براحتهی آمون را بکاهنان مزبور بدهد که بقمی و زر و سی از اراضیقسمت

 که در راه حفظ قدرت و ثـروت از          شوندی به آنها عالقه مند م     ی قدرت و ثروت باشند طور     ی عادت کردند که دارا    ی کسان ی وقت یول
  .گذرندیجان خود هم م

ـ  بدون شک سبب خواهد شد که مردم از فرعون بشدت متنفر شـوند ز              ردی در بگ  ی که اگر جنگ   دانستندی م کاهنان  در صـورت    رای
ـ  شدیمجسمه آمون سرنگون م    یزی خونر نیگرچه بر اثر ا   . کردندی مردم را قتل عام م     اهپوستیبروز جنگ سربازان س     ثـاق ی م ی ول

 و تا ابد فرعون را مورد لعـن قـرار   نمودند ی مزبور را فراموش نمی هرگز خداردم که مکردی متیها تثب    آمون را در قلب    یخون طور 
  . انداخته استدپوستی سفیهای مصریعنی را بجان ملت خود اهپوستی سی که چرا سربازان وحشدادندیم
اش سـرنگون گـردد و     کنند ولو مجـسمه دی جاوی قتل عام آمون را خداجادی مقاومت و ا  لهی بودند که بوس   واردی واقع کاهنان ام   در

  .معبدش بسته شود
 ری نف ی طبس صدا  یها  دانی برد و آنوقت در چهارراهها و م       نی شب را از ب    ی هوا ی کم خفگ  ی در مدت  دی روز شد حرارت خورش    یوقت

 بـود   نی و مضمون فرمان ا    خواندندی فرمان فرعون را م    روسی پاپ ی و از رو   رفتندی م گرید دانی بم یدانی از م  یبرخاست و چند خارج   
ـ  کاذب در مصر عل    ی خدا نی ا ی لعن فرستاد و تمام معبدها     ی سرنگون کرد و تا ابد بر و       را او   دی است دروغ و با    یکه آمون خدائ    و  ای

ـ آ ی آتون در م   ی و یصرف فرعون و خدا    و مس او بت    می و احشام و غالمان و زر و س        ی تمام اراض  نی و همچن  یسفل ـ  و بعـد از ا     دی  نی
 مزبـور بنوشـند و      یهـا    بود استحمام کنند و از آب برکه       ب کاذ ی که در گذشته متعلق به خدا      یهائ  فقراء خواهند توانست در برکه    

  . آن کشت و زر کنند آتون دری بشکرانه خدائنکهی ندارند خواهد داد تا انی که زمی کاذب را بتمام کسانی خدایها نیفرعون زم
ـ گوی فرمان مقابل معبد آمون خوانده شد مردم بدواٌ سکوت نمودند که بدانند فرعون در فرمان خود چـه م            نی که ا  یوقت ـ . دی  یوقت

ـ  او ضـبط م ی و مس آمون از طرف فرعون و خـدا می و احشام و غالمان و زر و سی که تمام معبد و اراض    دیفرمان به آنجا رس     شودی
 بـصدا در    ابانهـا ی منـازل و خ    یها و آجرها     شد سنگ  ی بانگ زدند که تصور م     ی آنها طور  تیتبعر آوردند و مردم به       ب ادیکاهنان فر 

  .اند آمده
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 ادی فرنی ای کرده بودند وقتدی جهت صورت را سرخ و سف نی را دوست دارند و بهم     دی سرخ و سف   یها   که رنگ  اهپوستی س سربازان
 شـماره  نکـه ی بـا ا دندیفهمی چون مستندینگری خود چپ و راست مدی سفیها ه با چشمزد  و وحشتدندی گردمی دچار بدندیرا شن 
  .دی به قتل خواهند رسرندی بگرار است اگر مورد حمله سکنه طبس قادیآنها ز
 آخر فرمان فرعون را بشنوند و متوجه نشدند کـه فرعـون کـه               یها   که مردم نتوانستند قسمت    زدندی م ادی مردم بشدت فر   یبقدر
  .گذاشته است) محبوب آتون (یعنی را اخناتون شی داده و اسم خوریی ببرد نام خود را تغنیرفته است ملعون آمون را از ب گمیتصم
 ی کـه صـدا  زندی مادی فری مردم طور ی ول دمی واقعه را بعد شن    انی من آنجا نبودم و جر     خواندندی فرمان را مقابل معبد آمون م      یوقت

ـ  که تو دی مشروبنوههی شد و برخاست و نشست و گفت سداری مردم بیب از صداه  و هورمدیرسیآنها به دم تمساح م    بمـن  شبی
  .دمی بود و تا صبح خوابی قویدیخوران
 شودی و خواب فراموش م    ی را که هنگام مست    ی جار عی وقا Ĥوردندی نام آمون را بر زبان م      نکهی مردم و ا   ادی فر دنی بر اثر شن   هب  هورم

ـ  و من دمی شدخانهی وارد صحن می او روان شدم و از اطاق خصوصیهم در قفاو من .  آورد و براه افتاد    ادیب  کـده ی در صـحن م دمی
  .اند هنوز در خواب هستند  افتادهیا  در گوشهیاند و از مست  افراط کردهدنی از سربازان که شب قبل در نوشیا عده
 نان از   کی سبو آبجو و     کیقبل را دور کند و بعد        کسالت خواب شب     نکهی طشت پر از آب سرد فرو برد تا ا         کی سر را در     هب  هورم

  .می خلوت بطرف معبد آمون روان شدیها  برداشت و ما از کوچهکدهیم
 سوار بـر    شدیخوانده م )  آمون تیپپ( ارتش مصر بود و بنام       دی آن مرد کوتاه قد و فربه که فرمانده جد         میدی معبد رس  کی نزد یوقت

ـ  دالوران کشور شردن فرعون امر کرده کـه ا         ی کوش و ا   نی سربازان سرزم  یا: تگفی م نیتخت روان خود خطاب بسربازان چن       نی
  .دی رسدی که بپاداش خواهدهمی مقول و من بشما دیآمون ملعون را سرنگون کن

 ی و بمناسبت گرمـا    دیروان دراز کش     دانست در تخت   افتهی خود را خاتمه     فهی که وظ  نی ارتش مثل ا   دی حرف فرمانده جد   نی از ا  پس
  .المان او را باد زدندهوا غ
 که مقابل معبـد و صـحن اول         می بود یهب در جائ     حمله آماده باشند من و هورم      ی دسته ها بسربازان خود امر کردند که برا        یروسا

 داریها هم هنوز از خواب ب        از بچه  ی و زنها و اطفال و بعض      دپوشی که پر است از مردان سف      میکردی و مشاهده م   میدیدی م یآنرا بخوب 
  .اند دهی در صحن آن خوابای همه آنها شب مقابل معبد ه کدیرسی بودند و بنظر منشده

 براه افتاد و خواستند که وارد       ی جنگ یها   رنگ شده داشتند بحرکت در آمدند و ارابه        یها   که صورت  اهپوستی سربازان س  کمرتبهی
  .معبد آمون شوند

 وارد معبد خواستندی می جنگیها  که ارابهی موقعی ولدندی بدر معبد رسکهنی مردم را از سر راه دور کردند تا ازهی با کعب ن سربازها
 اهپوسـت ی با سربازان جنگ آزمـوده س      توانستندی حرکت مبادرت به حمله نمودند و چون نم        کی زدند آمون و با      ادیشوند مردم فر  

ها بوحـشت در آمدنـد و         ا متوقف شدند و اسب    ه   با اجساد خود راه را بستند که ارابه        ی انداختند و طور   اه   ارابه ریبجنگند خود را ز   
  .دست و پا زدند و ضجه زنها و اطفال بĤسمان رفت

 دست از مقاومت بر     دندیرسانی نفر آنها را بقتل م     نی تا آخر  اهپوستی و خشم در آمده بودن که اگر سربازان س         جانی به ی طور مردم
  . را صادر کردندینینش  نشود فرمان عقبختهی خون ر کرده کهدی که فرعون تاکدانستندی افسران چون میول. داشتندینم
 آنهـا   ی شاد ی از آنها کشته و مجروح شده بودند غوغا        یا   عده نکهی ا ای کردند   ینیها عقب نش     که سربازها و ارابه    دندی مردم د  یوقت

  .فضا را بلرزه در آورد
 آمون ما   تی پپ ی شدند و باو گفتند ا     کیده ارتش نزد  روان فرمان    که افسران به تخت    میدی د می بود عی وقا نیهب که ناظر ا      و هورم  من

  ست؟ی ما چفیتکل...  شودیزی خون ردی فرعون گفته نبای و از طرفمی جلو برومیتوانی نمیزیر بدون خون
 تی و گفت من پپ    دی عوض نما  زی ارتش که متوجه شده بود که فرعون نام خود را عوض کرده در صدد برآمد که نام خود را ن                    فرمانده

  . از آتونافتهی برکت یعنی آتون است تی بلکه اسم من پپشناسمین را نمآمو
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 در دست داشت و معلوم بود که فرمانده هزار سرباز است گفت من نه به آتون کار دارم و                    نی شالق زر  کی از افسران ارتش که      یکی
   نه؟ای می معبد آمون را تصرف کندی باای و آست؟ی ما چفی تکلپرسمی آنها بلکه از تو مافتگانینه به آمون و نه ببرکت 

ـ  گفته نبا  ی و چون و   دی ارتش گفت هر طور که فرعون دستور داد همانطور عمل کن           فرمانده  شـود شـما هـم بـدون         یزی خـونر  دی
  .دی و مجسمه آمون را سرنگون نمائدی معبد را به تصرف در آوریزیر خون
 و  کندنـد ی را م  ابـان ی و خ  اطی کف ح  یها   شده بود مردم سنگ    لیروان فرمانده ارتش تشک      کنار تخت  ی جنگ ی شورا نی ا کهی حال در

روان بسته شده بود شکست و         از سنگها ساق دست اسب فرمانده ارتش را که به تخت           یکی و   نمودندی پرتاب م  اهپوستانیبطرف س 
ـ  رو  که اسب او کور و لنگ شد بخشم درآمد و از تختدی دی وقتآتون تی چشم اسب را کور کرد و پپ    کی یشخص  نیان قدم بـر زم

  . شد و فرمان داد که به معبد حمله کنندی از ارابه جنگیکینهاد و سوار 
 از اطراف ارابه    درنگی و ب  کردندی که در آن بودند مردم را بلند م        یها و سربازان     بحرکت در آمد رانندگان ارابه     ی جنگ یها   ارابه یوقت

 که خفـه    ی و کس  میزیر ی نم نی ما خون بر زم    نکهی ا ی برا شودی م تیعا دستور فرعون ر   بی ترت نی بد گفتندی و م  نمودندی م زیآو  حلق
  .شودی نمختهی خونش رگرددیم

 بـا دو دسـت خـود خفـه          Ĥوردنـد ی و هر کس را که بدست م       دندی دو تی نمودند و وسط جمع    لی کمانها را حما   اهپوستی س سربازان
  .نمودندی خفه م کودکان و زنان رای که آنها حتمیدیهب با نفرت د  و من و هورمکردندیم

 و بمحض   ندی سپر خود را محافظت نما     لهی که بوس  دندیکوشی و آنها م   انداختندی سنگ م  اهپوستی س ی از هر طرف بر سربازها     مردم
  .شدی لحظه قطعه قطعه مکی در افتادی بدست مردم ماهپوستی سکی نکهیا

اش ماننـد      مقابل معبد که تنـه     ی از مجسمه ها   یکی ی را در دست داشت و نان را بر کمر زده بود رو            یدنی آشام ی که سبو  هب  هورم
 را کـه  یدنی نوشی من سبو  ی و شروع بخوردن نان کرد و گاه       ندی جنگ را بهتر بب    دانی و سرش چون قوچ بود قرار گرفت که م         ریش

  .شد که بنودادمی گرفته بودم باو میاز و
 دی به مناسـبت مقاومـت شـد       ی ول دیبد را تصرف نما    که مع  دیکوشی ارتش مصر در راس سربازان خود م       دی فرمانده جد  آتون  تیپپ

  .Ĥمدی از عهده بر نمتیجمع
  .گذردی که وقت بسرعت مدیفهمی و آنمرد مشدی میاز آب خال) یساعت آب (زانی میروان و  کنار تختدر
گربـه قـشنگ دارم    ماده کیروان آورد و گفت من در خانه   تختکی که چند نفر از افسران را صدا زد و آنها را نزد      دمی شن کوقتی

 ی و مجـسمه خـدا  دی معبد را تصرف نمائنی که هر چه زودتر اخواهمی بخانه برگردم و از شما م   دی اوست و با   دنیکه امروز موقع زائ   
 شما را خواهم    یها   خواهم آورد و دسته شالق     رونی وگرنه به آتون سوگند که طوق زر را از گردن همه شما ب             دیآمون را سرنگون کن   

  .شکست
 ی کردند و مطابق فنون نظام     ی معزول خواهند شد سربازان خود را جمع آور        ندی اگر معبد را تصرف ننما     دندی که فهم  ی نظام یروسا

  .بĤنها فرمان حمله دادند
 یها  زهی ن اهپوستی شود نکرد بلکه سربازان س     یزی خونر دی نبا نکهی توجه به دستور فرعون مشعر بر ا       ی کس گری ببعد د  زانی م نی ا از

 معبـد  ی خـون در جلـو  ی شد و طـور نی از خون مردم رنگها زهی و ن کردندی مرد و زن و بچه فرو م       ی و گلو  نهی شکم و س   خود را در  
  .افتادندی منی و بر زمدندیلغز ی در خون ماهپوستی که خود سربازان سختیر
 معبـد   ی خـارج  یکردند درها  دی که سربازها مبادرت بحمله شد     دندی د نی کاهن ی و وقت  دیرسی به قتل م   افتادی م نی هر کس بزم   یول

  .ختندیزده گر آمون را گشودند و مردم وحشت
ـ  یهـا    از آنها را بخاک هالک انداختند و ارابـه         یا   بستند و عده   ری را به ت   انی فرار اهپوستی س یسربازها ـ  در صـدد تعق    ی جنگ  بی

  . بر آمدندانیفرار
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 را کشتند و    دی جد ی و از فرط خشم کاهنان معبد خدا       ددنی آتون رسان  دی جد ی خود را به معبد خدا     ختندیگری م کهی هنگام انیفرار
ـ     نکهی شد و بعد از ا     ختهی ر نیچون سربازها در عقب آنها وارد معبد جدید شدند آنجا هم خون فراوان بر زم                و  دی جنگ باتمـام رس

  .اند دهی نفر بقتل رسکصدیکصد بار ی را شمردند معلوم شد که نیمقتول
 را که همه از مـس بـود بـستند و            ی داخل ی درها ی ول زندی معبد را گشودند که مردم بگر      یج خار ی معبد آمون گرچه درها    کاهنان

  . و حصار بلند معبد متوقف شدندنی مسی مقابل درهااهپوستیسربازان س
ـ    یخانه هائ  (نی نئ یها   خانه کهیهائ  هی پا به قر   دندیجنگ ی در جلگه م   وستهی بودند که پ   ی سربازان آنها ـ    ی که با ن )  شـود  ی سـاخته م

  .دیور گرد  حصار بلند و سطبر و دروازه محکم است حملهی قلعه که داراکی به دی چگونه بادانستندی و نمکردندیداشتند حمله م
 و  سـاختند  ی م ری را هدف ت   اهی سربازان س  نکهی ا ای نمودندی پرتاب م  اهپوستانی بطرف س  نی مدافعان معبد از باال زوب     ری و سا  کاهنان

  .ل حصار کشته شدند مقاباهپوستانی از سیا عده
 جمـع شـد و      ادی ز یها   مگس دادی را سرخ نشان م    نی بودند و خونشان زم    دهی از مرد و زن و بچه بقتل رس        ری کث یا   عده نکهی اثر ا  بر
  .ها دور شوند  برود و مگسنی مهوع خون از بی بونکهی تا ادی و دود کندیاوری من بخور بی فرمانده ارتش بانگ زد که براآتون تیپپ

ـ  شـود ز   نی خـشمگ  یلی دارم که فرعون نسبت بما خ      می ارتش بافسران گفت ب    دی بخور دود کردند فرمانده جد     نکهی ا  از پس  ی و رای
 خون یعنی دی و شما برعکس دستور او عمل کرددیی نمای خودداریزیر  و از خوندیبشما گفته بود که مجسمه آمون را سرنگون کن    

 ی سع توانی که شده بدون عالج است و من فقط م         ی کار یول. دین را سرنگون نمائ    ملعو ی مجسمه خدا  نکهی بدون ا  دیختیمردم را ر  
 ماده گربـه    ای آ نمی بخانه خود بزنم که بب     ی و ممکن است که سر     رومی م ی که خشم فرعون شامل شما نشود و هم اکنون نزد و           مینما

 نکـه ی ا ی که خود را خسته نکنند برا      دی و بگوئ  دیبده یدنی غذا و آشام   اهپوستی من به سربازان س    ابی نه و شما در غ     ای دهیمن زائ 
ـ  و مـن کـه     میستی وسائل ن  ی قلعه در آمده دارا    کی معبد که اکنون بصورت      نی غلبه بر ا   ی ما برا  رای است ز  دهیفا یتالش آنها ب    کی

 ی گناهثی حنی از ا کن من یل.  خواهد بود  جهینت ی ب می قلعه را تصرف نمائ    نی که ا  می که هر قدر بکوش    دانمی م باشمیفرمانده آزموده م  
  .اوردمی ننجای و من وسائل غلبه بر قلعه را با خود بامی قلعه را محاصره و تصرف نمانی فرعون بمن نگفت که ارایندارم ز

) مترجم – امروز   یبی ل یسربازها( و سربازان شردن     اهپوستی و افسران بسربازان س    فتادی اتفاق ن  تی با اهم  ی واقعه ا  گری آنروز د  در
ـ  آفتاب گرم تابستان طبس با سرعت متورم م        ریها که ز     و خود را از نعش     رندی معبد آمون فاصله بگ    واریکه از د  امر کردند     دور  شدی

  .ندینما
 مجاور طبس به شهر هجـوم آوردنـد تـا           یها   و کوه  ابانهای که کالغها و مرغان الشخوار از ب       دندی مرتبه مردم د   نی اول ی آنروز برا  در

  . باشددهی نوع مرغان را در طبس دنی بخاطر نداشت که هجوم ای که تا آن روز کسی صورت را بخورند درنیالشه مقتول
  . کردندمی تقسیدنی آنها غذا و آشامنی حامل خواربار بیها  معبد دور شدند ارابهواری سربازان از دنکهی از ابعد

ـ  منازل اطراف معبـد را کـه باغن     رندیگ آفتاب قرار ب   ری ز نکهی ا ی بودند بجا  اهپوستانیتر از س     شردن که با هوش    سربازان  تعلـق  اءی
 پس  ی آفتاب بسر بردند ول    ری ز ی مدت اهپوستانیس. ور شدند    حمله یدنی آشام یها  داشت اشغال کردند و در سرداب منازل به خمره        

. ور شـدند    حملـه  یدنی آشـام  یهـا    اطراف را اشغال کردند و در سرداب منازل بـه خمـره            یها  خانه توان ی که م  افتندی در نکهیاز ا 
 ی اطراف را اشغال کرد و در آنجا زنـدگ         یها   خانه توان ی که م  افتندی در نکهی پس از ا   ی آفتاب بسر بردند ول    ری ز ی مدت اهپوستانیس

  . نمودندل استراحت اشغای اطراف معبد را برایها  خانههینمود آنها هم بق
 و شردن مـشغل افروختـه   اهپوستی سربازان سیول. ود بکی تارلیها و شط ن  و کوچهابانهای در طبس چراغ روشن نشد و خ     آنشب
  . جوان را خواهر خود کردندی بردند و زنهاغمایور شدند و هر چه قابل حمل بود به  ها حمله بخانه
 دندیپرسی از او م   دندیرسی و آنوقت سربازها بهر کس که م       دندی متفرق گرد  ابانهای سربازها از منازل خارج شدند و در خ        می از ب  مردم

 و همه خـود را      باشدی م یمی قد ی طرفدار خدا  دی بگو کردی جرئت نم  ی طرفدار آتون و معلوم است کس      ای ی تو طرفدار آمون هست    ایآ
  .کردندی میطرفدار آتون معرف
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 و لبـاس و  دنـد یبری سـرش را م گـر ی دیا  و لحظهمیدی و ما امروز تو را در معبد آمون د      یگوئی که تو دروغ م    گفتندی سربازها م  یول
  .کردندی فلز او را تصاحب میاه حلقه
 شهر را مـسدود     یها   چون سربازها تمام مخرج    توانستی نم ی ول زدی که خود را از شهر خارج کند و از طبس بگر           خواستی کس م  هر

 نکهی تا ادی کنیری که فرعون گفته که از خروج مردم از شهر جلوگ       گفتند ی گرفته بودند و م    ی جنگ ی شط را هم با کشت     یکرده جلو 
  . معبد است با خود از شهر خارج نکنندیها  ملعون را که در سردابی خداد معبمی آمون زر و سروانین و پکاهنا

و معلوم نبـود    . ها افتاده بود آلوده شد       و کوچه  ابانهای که مقابل معبد و درون آن و در خ         ی طبس بر اثر تعفن اجساد     ی روز بعد هوا   از
   نمود؟یائیها را موم کرد و چگونه آندیکه با اجساد مزبور چه با

 مقتـول در خانـه      رفتنی بزرگ با پذ   ی قاض نکهی مگر ا  ردی را بپذ  نی مقتول یها   که الشه  شد ی حاضر نم  یمی اموات طبق سنن قد    خانه
ـ  مومنکهی را بقتل برسانند بعد الشه آنها را بخان اموات ببرند تا اگرانیچون بسا اشخاص ممکن است که د   . اموات موافت کند    یائی

 ی که قاض  نی ا ای بĤن صورت در آمده      ی کند که جنازه مجروح بر اثر عمل جراح        قی تصد ی مصر بیب ط کی دی جهت با  نی بهم .ندینما
  . کنندیائیاش را موم  و الشهرندی که مقتول را در خانۀ اموات بپذدیبزرگ امر نما

ـ  موم ی را بـرا   نی مقتول یها  ه که خانه اموات الش    کرد ی بود امر م   دی جد ی خدا نی بزرگ که از مخالف    ی قاض نکهی ا بفرض  کـردن   یائی
ـ  موم ی الشه را بـرا    کصدی بار   کصدی خانه اموات آنقدر جا نداشت که        یها   حوض رایز. رفتیپذ ی خانه اموات نم   رد،یبپذ  کـردن   یائی
  .ردیبپذ
د دارد که نـرخ   قص دی جد ی بود که خدا   عی شا رای مخالف بودند ز   دی جد ی که در خانه اموات کارکنان موسسه مزبور با خدا         نی ا گرید

  . کردن اموات را ارزان کندیائیموم
 کردن الشه   یائی موم ی که برا  ی بزرگ خود را که شرح آن گذشت شروع کنم هنگام          یها   من مسافرت  نکهی از ا  شی سال قبل پ   چند

 مـزد آنهـا کـم        که کردندی م تی شکا دندیدزدی م زی که کارکنان موسسه مزبور از همه چ       نیپدر و مادر خود به خانه اموات رفتم با ا         
  . بکاهنددانستندی حاضر نبودند که از مزد مزبور که آن را کم می اولقیبطر بر مزدشان افزوده شود و دیاست و با
هـا     و کوچـه   هـا   ابانی خود را از مقابل معبد و خ       شاوندانی فرعون به صاحبان اموات اجازه ندادند که جنازه خو         می ارتش از ب   افسران

 کـه روز قبـل      فرستادی فرعون م  ی برا ی در هر بامداد خانه اموات گزارش      یمی روش قد  کی طبق   رای ببرند ز  بردارند و به خانه اموات    
 که افسران ارتـش     دیفهم ی شده م  ادی مرتبه شماره اموات آنهم مقتول ز      کی که   دیشن ی اگر فرعون م   وچند مرده بĤنجا آورده شده      

  .اند ختهی رنی را به زم خون مردمدهی را به قتل رسانری کثیا برخالف امر او عده
 اهپوسـت ی سربازان سرایز. شدیها افزوده م  بر الشهدی جدیا  بود هر روز شب عده     ها  ابانیها در اطراف معبد و خ        که جنازه  ی حال در

ـ  انـضباط را ز    ی طور ادی و اشربه ز   هی خون و لذت چپاول و خوردن اغذ       ی شردن بر اثر بو    انیو جنگحو   پـا گذاشـته بودنـد کـه         ری
  .رندی را بگها آنی جلوتوانستند یان نمافسرانش

ها را مورد دستبرد قرار بدهند و بزنها   آمون و گزمه جرئت نداشتند که قبرها و خانه   می مشت آدم کش و دزد که در گذشته از ب          کی
ـ  ی را رو  دی جد ی خدا بی صل کی از آنها    کی خارج شدند و هر      لی دور افتاده کنار شط ن     یها   و کلبه  ها  غولهی از ب  ندیتعرض نما   نهی س

 از قبور فراعنۀ    یها و قبرها نمودند و حت        هستند شروع به قتل و هتک و سرقت خانه         نی نو ی خدا روی پ ه ک نینقش کردند و بعنوان ا    
  .مصر هم نگذشتند

 تـرش  هوانی دی و خداوانهی مرد د نی ا گفتند ی و م  فرستاندی م نی او نفر  دی جد ی فرعون و خدا   ی حصار برا  ی معبد آمون از باال    کاهنان
ـ  طبس آتش حر   یها  و هر شب از خانه    .  کرد می آن را ترم   یها یرانی و توانی نم گریاند که تا پنجاه سال د        بوجود آورده  یوضع  بـه   قی

  . ها را خاموش کند  که آتشنبود ی و کسدیکش یآسمان شعله م
 دندی شن نکهی مردم بعد از ا    رایو اطفال شد ز    از مردها و زنها      ری کث یا   محله فقراء پناهگاه عده    یعنی که خانه من در آن بود        یا  محله

 و اهپوسـت یهـب از شـر دزدهـا و سـربازان س      که در پنـاه هـورم      نیهب در خانه من سکونت کرده بĤن محله آمدند تا ا            که هورم 
ـ     سی که سربازان رشته انضباط را گسسته بودند باز از رئ          نی با ا  رایز.  باشند منی شردن ا  انیجنگجو ـ  ی سابق خـود م و از   دندیترس
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ـ           دی که به محله ما دستبرد بزنند و شا        کردند ی جرئت نم  یترس و   کـه هرگـاه     نمودنـد  ی هم چون محله ما مسکن فقرا بود فکـر م
  .دی نخواهد گردبشانی نصیزی چاندی نمغمایمبادرت به 

ن نداشـت و بمـن       غـذا خـورد    ی اشتها دیپسند ی زن خدمتکار مرا م    ی موت ی که غذاها  نی و با ا   شد ی در خانه من الغر م     هب  هورم
توان جلوی سـربازانی را کـه از     اگر کسی بتواند جلوی طغیان رود نیل را بعد از اینکه طغیان شروع شد بگیرد می            نوههی س گفتیم

و من چند سال مواظبت کردم تا این که سربازان من دارای انـضباط شـوند و ماننـد جـانوران                     . اند گرفت   تحت انضباط خارج شده   
باشد در ظرف چند روز سربازان مرا مثـل           های خود می    ولی این فرمانده جدید و احمق که فقط در فکر گربه          درنده وحشی نباشند    

 جز اینکه صدها نفر از سربازان را به قتل برسانم زیرا       دارمجانوران درنده کرد و اکنون من اگر بخواهم انضباط را بر قرار کنم چاره ن              
  .و انضباط کردطور دیگر نمیتوان آنها را وادار باطاعت 

شنیدم که از ادامه آن وضـع ابـراز           شد و می    تر می    آن روزها که در طبس قتل عام و چپاول ادامه داشت کاپتا ثروتمندتر و فربه               در
ادامه داشته باشـد مـن یکـی از         ) مترجم –تا اول پاییز    (گفت ارباب من اگر این وضع تا موقع طغیان رود نیل              مسرت میکرد و می   

آورنـد و در   برند به میخانه می  شد برای اینکه سربازان زر و سیم و اشیاء نفیس را که بسرقت می              همتمندان مصر خوا  بزرگترین ثرو 
های خصوصی میخانه من پر از اشیای مـسروق گردیـده اسـت و                پردازند و اکنون چند اطاق از اطاق        ازای بهای آشامیدنی بمن می    

 بوسیله کشتی به کشورهای خارج حمل نمایم و در آنجا بفروش            رادید این اشیاء    قصد دارم به محض اینکه خروج از طبس آزاد گر         
  .برسانم
 یک از سربازان سیاهپوست و شردن و دزدها و اشرار مصری نمیتوانستند در میخانه کاپتا مبادرت به سرقت نمایند یا این که                       هیچ

هب آنجا گماشـته      مزبور تحت حمایت سربازانی است که هورم      آشامیدنی او را برایگان بنوشند برای این که میدانستند که میخانه            
پرداختند و بعد کاپتا و مریت بĤنهـا آشـامیدنی             از ورود به میفروشی اول بهای نوشیدنی را می         عداست و دزدها و سربازان مست ب      

  .میدادند
نمود تا اینکـه از روی   ا سیر و مست می هم بخوبی از سربازان که مستحفظ میفروشی بودند نگاهداری میکرد و پیوسته آنها ر         کاپتا

  .صمیمیت حفاظت میفروشی او را بر عهده بگیرند
ها در طبس امراض بروز کرد و آنقدر بیماران بمن رجوع نمودند که داروهای من تمام شـد و    سومین روز کشتار بر اثر وفور الشه   در

  .آمد دیگر دارو بدست نمی
توانستم دارو بدست بیاورم و به بیماران گفتم که برای معالجه شما دوا ندارم ولی                 داختم نمی  اگر پنج برابر بهای داروها زر میپر       من

  .میتوانم دستورهائی بشما بدهم که اگر طبق آن عمل کنید شاید معالجه شوید
مریت مـرا از    و صبح   .  شب چهارم از بس افسرده بودم برای نوشیدن به میفروشی کاپتا رفتم و پس از نوشیدن همانجا خوابیدم                  در

خواب بیدار کرد و من باو گفتم زندگی مانند شبی است سرد که انسان آتش برای افروختن نداشته باشد و در این شـب سـرد دو                           
های آنها     ببرند ممکن است از حرارت بدن یکدیگر استفاده نمایند و گرم شوند ولو چشم              بسرموجود تنها و غمگین که در کنار هم         

  . ابراز دوستی کندبدروغ نسبت به دیگری
گفتم و بتو عالقه نداشتم دیـشب         های من بتو دروغ میگوید؟ اگر من بتو دروغ می            گفت سینوهه تو چگونه میدانی که چشم       مریت

گویم ولی تو به مناسبت اینکه یـک مرتبـه از زنـی               بعد از این که تو خوابیدی من کنار تو استراحت نمیکردم و من بتو دروغ نمی               
  . نیستی قبول کنی ممکن است زنی تو را دوست داشته باشد و این لجاجت استحاضراو تو را فریب داد دروغ شنیدی و 

ام حس میکنم که تو نسبت به زنها بدگمان هستی و این بدگمانی تـو ناشـی از                     مریت گفت سینوهه از روزی که من تو را دیده          بعد
انت کرد و هر چه داشتی از تو گرفت و تو را وادار نمود که از مـصر            این است که طبق گفته خودت یک زن زیبا و فلز پرست بتو خی             

توانی امروز که در این شهر که هرچیز طور دیگر شده و سقف اطاق                 زندگی کنی و آیا تو نمی      گربروی و چند سال در کشورهای دی      
هـا از      این که بدبینی تو نسبت به زن       شود حساب گذشته را با این زن تصفیه نمائی تا           جای کف آن را گرفته و درها معکوس باز می         

  بین برود؟
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 آن موقع به مریت جواب ندادم ولی وقتی که از میخانه خارج شدم تا این که به خانـه مراجعـت کـنم و از بیمـاران بـدون دوا                               من
  .مواظبت نمایم گفته آن زن مرا منقلب کرد

ر و مادرم را نمیکردم ولی از یک چیز بسیار متالم بـودم و آن    در آن موقع در فکر ثروت و خانه خود نبودم حتی فکر دارائی پد              من
این که نفرنفرنفر حتی قبور مادر و پدرم را از من گرفت و والدین بدبخت من بعد از این که یک عمر برای تربیت من رنج کـشیدند                            

ـ    ناپذیر بود و هرچه می      عاقبت بدون قبر ماندند و این درد برای من تسکین          ی را فرامـوش کـنم از عهـده بـر     کوشیدم که ایـن یک
  .نمیĤمدم

   راه تا وقتی که بخانه رسیدم میگریستم زیرا نمیدانستم که آیا باید انتقام خود را از نفرنفرنفر بگیرم یا نه؟در
 را   من گرفتن انتقام از آن زن اشکال نداشت و همین قدر که به چند نفر از سربازان قدری فلز میدادم آنها میرفتنـد و آن زن                          برای

بقتل میرسانیدند ولی من نمیخواستم که وی کشته شود و من قتل آن زن را برای گرفتن انتقام یک قصاص کوچک و بدون اهمیت                        
، مـن کـه       که برای مومیائی کردن الشه پدر و مادم مجبور شدم که مدتی در خانـه امـوات                 آوردم  یمیدانستم و هر دفعه که بیاد م      

ترین کارها گردم و مـسئول ایـن بـدبختی            ترین و پر زحمت     دار کثیف   ودم شاگردی کنم و عهده    التحصیل دارالحیات ب    پزشک فارغ 
  .جوشد نفرنفرنفر بود خون در عروق من می

نظر کنم ولی در آن صورت یک انسان مثل تو ای کسی که این کتـاب را میخـوانی                     توانستم از گرفتن انتقام از آن زن صرف          می من
  .میشدم و من نمیتوانم خدای تو باشمنبودم بلکه مانند خدای تو 

برد و کینه آنها را بردل میگیـرد و            کسی که انسان است روح دارد و کسی که دارای روح است از خدعه و آزار دیگران رنج می                   زیرا
  .نمیتواند کینه را فراموش نماید و فقط خدایان هستند که میتوانند رنج ببینند و آزار بکشند ولی کینه نداشته باشند

توانم از آن زن انتقام بگیرم بطوری که وی دیگر نتواند جوانهای دیگر چون مرا در عهد                    حالی که من فکر میکردم که چگونه می        در
  .شباب فریب بدهد وضع طبس بدتر شد

شدند طوری جسور گردیدند که بـصاحب منـصبان خـود حملـه نمودنـد و شـالق را از                       که تا آن موقع متعرض مردم می       سربازها
  .ستشان گرفتند و بر فرقشان کوبیدند و طوق زر را از گردنشان خارج کردند و غصب نمودندد

ور   از صاحب منصبان در صدد برآمد که برای استرداد طوق زرین خود پیکار کند و سربازهای سیاهپوست با نیزه بـوی حملـه                    یکی
  .گردیدند و لحظه دیگر الشه صاحب منصب مزبور بر زمین افتاد

هب گفت برخیز و با من به کاخ فرعون بیا زیرا فرعـون تـو را خواسـته                    وز از طرف فرعون مردی بخانه من آمد و به هورم           همانر در
  .است
هب بعد، بر اثـر صـحبتی کـه      برخاست و خود را شست و بطرف کاخ سلطنتی روان شد و من از مذاکرات فرعون و هورم        هب  هورم
  .هب نمود مطلع شدم هورم

رسانند و بسیاری از زنها مورد تجاوز سربازهای          هب را دید باو گفت سکنه شهر طبس را مانند مرغابی بقتل می               وقتی هورم  فرعون
سانند و از فرمانده ارتش برای        اند و اینک کار بجائی کشیده که سربازان افسران خود را میزنند و بقتل میر                سیاهپوست قرار گرفته  

  .ترا مثل گذشته فرمانده ارتش میکنم تا این که امنیت و انضباط را برقرار نمائی نیست و من اختهجلوگیری از آنها کاری س
  . گفت ای اخناتون تو خود خواستی که این طور شود و اینطور شدهب هورم

جاوز  گفت من نمیخواستم که این طور شود و من نگفته بودم که مردم را بقتل برسانند واموال آنها را به یغما ببرند و بزنها ت                         فرعون
  .زیزی آمون را سرنگون نمایند کنند بلکه گفته بودم که بدون خون

 گفت وقتی تو بیک نفر میگوئی که یک خمره شراب بنوشد ولی مست نشود حرفی میزنی که دور از عقل است زیـرا وی                         هب  هورم
اش همـین     گون نمـائی نتبجـه    و اینطور هم که تو میخواستی آمون را سرن        . بعد از اینکه یک خمره شراب نوشید مست خواهد شد         

  .بینی است که می
  . گفت اینک برو و امنیت و انضباط را برقرار کناخناتون
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 گفت این کار از من ساخته نیست مگر این که برای مدت ده روز بمن اختیارات کامل یعنی اختیـاراتی ماننـد اختیـارات                   هب  هورم
  .خود بدهی

هب گفت سرنگون کردن خدای آمون بـرای ادامـه سـلطنت تـو الزم                 د؟ هورم  گفت آیا خدای آمون را سرنگون خواهی کر        فرعون
باشد چون تو اگر او را سرنگون نکنی بعد از این نخواهی توانست در مصر سلطنت نمائی و وقایع چند روز اخیر وضـعی بوجـود        می

  . کنددائیآورده که یا تو باید سلطنت کنی یا آمون خ
  . به معبد آمون حمله میکنی کاهنان آن معبد بقتل نرسند گفت پس مواظب باش هنگامی کهفرعون
اند بر جای خود بنشانم و پس از این که نوبـت               گفت من قبل از اینکه به معبد حمله کنم باید سربازان را که وحشی شده               هب  هورم

  .حمله به آمون رسید بتو خواهم گفت چه خواهم کرد
  . و امر کرد که ارابه مخصوص وی را بسواری فرمانده ارتش اختصاص بدهندهب داد  طوق و شالق فرماندهی را به هورمفرعون
شناخت برای جالدی انتخاب نمود و بدست هـر یـک از               قبل از این که شروع به کار کند یکصد نفر از سربازانی را که می               هب  هورم

  .جالد رسیدآنها یک شمشیر داد و بعد آنها را در محالت شهر تقسیم کرد بطوری که بهر محله پنج 
هب وفادار بودند پس از اینکه        ای از سربازان که نسبت به هورم        عده.  امر نمود که نفیر بنوازند و تمام سربازها را احضار کنند           سپس

  .هب جمع شدند و وی دارای پانصد نفر سرباز شد شنیدند که وی فرمانده ارتش شده بعد از شنیدن صدای نفیر اطراف هورم
هب با این عده در شهر بحرکت در آمد و هر سربازی را که در حال                  های جنگی هم بودند و بعد هورم         دارای ارابه   این پانصد نفر   ولی

بست و هر سرباز که مرتکب قتل میشد بیدرنگ بوسیله یکی از جالدها سـر                 غارت میدید در همان حال بوسیله جالدان بچوب می        
  .گردید از پیکرش جدا می

نظر میکردند باو ملحق میشدند و او در عقب خـود   های سرباز که از غارت صرف شهر جلو میرفت دستههب در   نسبت که هورم   بهر
گماشت و میگفت که بقیه اشرار و غارتگران را که در آن محله بودند دستگیر کنند و قاتلین را                     در خیابانها و چهارراهها ساخلو می     

  .درنگ به قتل برسانند بی
گردیـد و هـر چـه         رفت محالت قرین امن و آرامش می        ت طبس گردش میکرد و بهر نسبت که جلو می          تا بامداد در محال    هب  هورم

  .نهاد های دزدان و اشرار مثل سیاهی شب نزدیک طلوع فجر رو به کاهش می تر میشد دسته بامداد نزدیک
شدند اعدام میگردیدند ولی از  یها اخطار کرد که شب قبل فقط کسانی که مرتکب قتل م   هب بوسیله جارچی     روز دمید هورم   وقتی

  .این به بعد اگر کسی مبادرت به سرقت کند یا اینکه نسبت بزنی تجاوز نماید به قتل خواهد رسید
 نیمه روز هم جالدان سرهای سیاهپوستان را از پیکر جدا میکردند زیرا سربازان سیاهپوست هنوز حاضر نبودند قبول کنند کـه                    تا

ای غیـر از تـسلیم و         ولی بعد از نیمه روز سربازان سیاه متوجه گردیدند که چاره          . ری گذشته است  وضع عوض شده و دوره خود س      
معهذا هر سرباز را قبل از ورود به سـرباز خانـه معاینـه میکردنـد و اگـر                   . ندارند) مترجم – انهسرباز خ (مراجعت به خانه سربازها     

  . تا اینکه سر از پیکرش جدا کندسپردند میدیدند که لباس وی خونین است او را به جالد می
رسانید بلکه چون یـک مـصری بـود از            هب فقط برای برقراری انضباط سیاهپوستان را اینطور به قتل نمی             یقین دارم که هورم    من

  .پیچید و میخواست که از آنها انتقام بگیرد عام میکردند بر خود می ها را قتل اینکه سیاهپوستان مصری
رسید طبس امن و آرام شد، ولی طوری کشتار و غارت و ویرانی مردم را متـاثر کـرده بـود کـه چراغهـا را                           روز وقتی شب فرا      آن

  .های عمومی صدای موسیقی سریانی بگوش نرسید نیفروختند و از خانه
ـ                          میخانه ولی سبی هائی در آن طغیان و ناامنی ویران نشده بودند آن شب خوب کسب کردند و کاپتا درست میگفت که شـغل او ک

  .است که هرگز تعطیل نمیشود زیرا مردم هم هنگام شادی می مینوشند و هم موقع بدبختی
های   ای کثیر از کارگران را مامور نمود که یک قسمت از خانه             هب کشتی ساز و نجارها را احضار کرد و عده            بامداد روز دیگر هورم    از

هـا بتـوان بـرای سـاختن          ها و کشتی    راق نمایند تا اینکه از چوب خانه      های فرسوده را او     نیمه ویران اغنیاء را خراب کنند و کشتی       
  . متحرک استفاده کردجمنجنیق و نردبان و بر
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هب میدانست که بعد از اینکه کاهنان معبد آمون دانستند که فرعون شکست خورده و نتوانسته معبد آنها را بگیـرد و                         هورم چون
ای   اند که محال است راضی به تـسلیم شـوند و چـاره              زیرا چنان مغرور شده   . ده ندارد خدایشان را سرنگون کند مذاکره با آنها فای       

  . را مورد حمله قرار بدهد و حصار مزبور را بگشایندعبدنیست جز اینکه مطابق فن جنگ م
ردنـد  هـا چـوب میاو       روز تا بامداد روز دیگر از شهر طبس صدای کلنگ و چکش برخاست و بهر نسبت که کارگران از کـشتی                     آن

قوچ سر عبـارت بـود از تیرهـای         . (سازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنیق و برج متحرک و قوچ سر میکردند               نجارها و کشتی  
بزرگ و سنگین که سر آنها را مثل سر قوچ یا گاو میتراشیدند و از ده تا بیست نفر تیر مزبور را میگرفتند و میدویدند و محکم بـه     

  ).مترجم – آنها را بشکندند و وارد قلعه شوند ها میکوبیدند تا دروازه
هب از پنج   یک شبانه روز پنج برج جنگی و مقداری نردبان و چهار منجنیق و چند قوچ سر ساخته شد و روز بعد سربازان هورم  در

  .طرف علیه معبد آمون شروع به حمله نمودند
و در  .  قرار بگیرد خود را برای راندن مهاجمین آماده نکرده بودند          کردند که معبد آنها مورد محاصره       بینی نمی    معبد که پیش   کاهنان

ریزند ولی کاهنان در آنموقع نه آب جوش داشتند و نه             این گونه مواقع از باالی حصار بر سر مهاجمین آبجوش و روغن داغ فرو می              
  .روغن داغ

م شکسته خواهد شد نفیر زدند تا این کـه اطـالع             درهای معبد بر اثر ضربات قوچ سر طوری لرزید که کاهنان دانستند دره             وقتی
بدهند که دیگر مردم مقاومت ننمایند زیرا میدانستند که آمون بقدر کافی قربانی دریافت کرده و بقیه مردم باید زنده باشـند تـا                        

  . آمون را زنده کننددایاینکه در آینده بتوانند باز خ
  .ی نمیماند تا اینکه خدای مزبور را زنده کند اگر همه مومنین از بین بروند دیگر کسی باقزیرا
  .های خود رفتند  از ترک مقاومت درهای معبد را گشودند و مردم که از توقف در معبد به تنگ آمده بودند با خوشوقتی بخانهبعد
ه بیماران را معالجـه     هب بدون خونریزی معبد آمون را اشغال کرد و اطبای دارالحیات را به شهر فرستاد تا این ک                    ترتیب هورم  باین

نمایند ولی وارد خانه اموات که آنهم یکی از موسسات معبد بود نشد برای اینکه افراد زنده نباید وارد خانه مرگ شوند مگر آنهائی                        
  .ندهای مومیائی شده را تحویل بگیر آورند که مومیائی کنند یا الشه  مزبور هستند یا اینکه اموات خود را میهکه جزو کارکنان خان

ای از نگهبانان معبد که بĤنها ماده مخدر تزریق کرده بودند تا اینکه درد را           های معبد مفتوح شد کاهنان با عده         از این که دروازه    بعد
  .احساس نکنند در قسمتی که مجسمه آمون آنجا بود مقاومت نمودند

  .شروع شد و این جنگ تا عصر ادامه یافتهب   جنگ در معبد بین نگهبانان و کاهنان از یک طرف و سربازان هورمآنوقت
  .ای از کاهنان نیز مقتول شدند و فقط کاهنان درجه اول باقی ماندند  نگاهبانان معبد بقتل رسیدند و عدهتمام

هب نفیر زد و جنگ را متوقف کرد و به کاهنان گفت من با خدای شما خصومت ندارم زیرا مردی هستم سرباز و مرا با                            هورم آنوقت
من فکر میکنم که اگر مجسمه خدای شما در این معبد بدست نیاید بهتر اسـت و خـود شـما              . ان نه دوستی است نه دشمنی     خدای
و من باندازه یک میـزان بـشما        .  و در این صورت من متهم بقتل خدای شما نخواهم گردید           یدتوانید که مجسمه او را از بین ببر         می

و بعد از آن مبادرت بحمله خواهم کرد برای اینکه من سرباز هـستم و               . میم بگیرید وقت میدهم که در این خصوص فکر کنید و تص         
باید امر فرعون را اجراء کنم و اگر شما بعد از یک میزان مجسمه خدای خود را از بین ببرید و بخواهید از معبد خارج شوید هـیچ                            

  .بد را که متعلق به خدای فرعون است با خود نبریدکنیم که شما زر و سیم مع کس مزاحم شما نخواهد گردید و فقط ما دقت می
  . گفتند بسیار خوب و ما یک میزان دیگر جواب خود را خواهیم گفتکاهنان

هب گفتند که وارد شـود و وی بعـد از ورود مجـسمه                 از اینکه یک میزان گذشت کاهنان از مکان خود خارج شدند و به هورم              بعد
ان مجسمه مزبور را در هم شکسته قطعات آن را با خویش از معبد خارج میکنند تـا اینکـه                   خدای آمون را ندید و دانست که کاهن       
  . در آینده آشکار خواهد شدیبتوانند بگویند که آمون غیبت کرد ول

 درهای گنج معبد را مهرموم کرد و حجاران را مامور نمود که اسم آمون را از روی سنگهای معبد حذف کنند و بجـای آن                     هب  هورم
  . آتون را بنویسندنام
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  . بوسیله جارچیان باطالع مردم رسانید که آمون از بین رفت و بجای او آتون از امروز ببعد خدای مصر استبعد
ریز تمام شد از منازل خارج گردیدند و هنگام شب طبس مثل موقعی که امنیت برقرار           بعد از اینکه دانستند که جنگ و خون        مردم

  .ها روشن شد بود با چراغ
 اثر برقراری امنیت و صلح و آغاز خدائی آتون تفاوت بین سفید و سـیاه از بـین رفـت و مـن خـود بارهـا دیـدم کـه اغنیـاء                                  بر

همان شب هنگامی که برای مراجعت بخانه از شهر عبور میکردم دو واقعه را دیـدم                . سیاهپوستان را به خانه خود دعوت میکردند      
  .که فراموش نمیکنم

ای از سیاهپوستی دعوت میکند که به خانه او برود و بـا او غـذا تنـاول                    ردم مردی از طبقه اشراف در کوچه       اینکه مشاهده ک   یکی
آورد  نماید و دیگر اینکه یکی از نگهبانان معبد آمون را مشاهده کردم که مجروح کنار خیابان افتاده بود و نام آمون را بر زبان مـی                

ها که مغز سر آن مـرد را بـا سـنگ               کردند و زنها اطراف الشه او رقصیدند و همان          را با سنگ متالشی    شولی مردم ریختند و مغز    
  .رسانیدند کرد او را بقتل می متالشی کردند که چرا نام آمون را بر زبان آورده ده روز قبل اگر کسی به آمون توهین می

 دو دست گرفتم و بفکر فرو رفتم چون فهمیدم          خواستم بسوی خانه خود بروم این دو منظره را دیدم و سر را با                هنگامی که می   من
محال است روزی خدائی بیاید که بتواند جهالت و حماقت مردم را از بین ببرد و آنوقت بجای این که بطرف خانه بروم عازم دکه دم                     

  .تمساح شدم
ثر بودم و راه دم تمساح را پـیش          شبی نبود که من بتوانم بخانه بروم زیرا از جهالت نوع بشر و اعتقاد سست آنها بسیار متا                  آنشب

وقتی آنجا رسیدم سربازانی که مستحفظ میکده بودند و از مناسـبات            . گرفتم که با نوشیدن و صحبت با مریت خود را تسلی بدهم           
نظـر  هب اطالع داشتند اطرافم را گرفتند و بمن گفتند مریت بما گفته که تو باید از یک نفر انتقـام بگیـری و                   دوستانه من با هورم   

  . تو کاپتا تعلق دارد حاضریم که انتقام تو را بگیریم هب هستی و چون میخانه به غالم سابق باینکه میدانیم که تو از دوستان هورم
  ها گفتی که برای گرفتن انتقام خود را در دسترس من بگذارند؟  از مریت سوال کردم که آیا تو باینمن
مشب بگذرد و تو انتقام خود را از آن زن که گفتی تو را فریب داد و بدبخت کرد نگیری                     زن گفت بلی و من عقیده دارم که اگر ا          آن

دیگر این فرصت را بدست نخواهی آورد برای اینکه از فردا وضع طبس عادی میشود ولی امشب هنوز غیر عادی است و هر کـس                         
  . وی انتقام بگیردزکه با دیگری خصومت دارد میتواند ا

کنید و اگر بخواهید بر خالف فرمان او    هب اطاعت می    من بیائید ولی بهوش باشید که شما امشب از فرمان هورم           سربازان گفتم با     به
  .هب را به شما ابالغ مینمایم رفتار نمائید سرهای شما از پیکر جدا خواهد شد و من امشب فقط امر هورم

سربازها گفتند مطمئن باشد که ما بر خالف دستور شما . یند حرف را زدم که سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپیچی ننما        این
هب است رفتار نخواهیم کرد گفتم دیگر اینکه کسی نباید مرا ببیند و بشناسد و شما ماذون نیستید که نـام                       که میدانیم امر هورم   

ـ  مرا بر زبان بیاورید بلکه اگر از شما توضیحی خواستند بگوئید که از جانب خدای آتون آمده   د تـا اینکـه از دشـمنان او انتقـام     ای
  .بگیرید اینک قدری صبر کنید تا یک تخت روان بیاورند و من سوار آن بشوم و با شما بیایم

روان آوردند و من سوار شدم و باتفاق          روان فرستاد و بعد از یک میزان یک تخت           غالم سابق من شخصی را برای آوردن تخت        کاپتا
  . بدرب خانه نفرنفرنفر رسیدمسربازان براه افتادم تا اینکه

 آنجا من بسربازان گفتم در این خانه زنی است که از همه زنهائی که آنجا هستند زیباتر است و شما در نظر اول او را از زیبائی و                             در
 اگـر   اش عاشق او نشوید بروید و او را ایـن جـا بیاوریـد و                شکوه وی خواهید شناخت و بشرط اینکه بعد از مشاهده سر تراشیده           

 بزنید که سکوت کند و دست از مقاومت بردارد ولی زنهار که نسبت باو بـدرفتاری ننمائیـد و اگـر                      باومقاومت کرد یک کعب نیزه      
  .اید همه را بقتل خواهد رسانید هب بداند که شما با این زن بدرفتاری کرده زیبائی او را از بین برده هورم

ای از مشتریان مست در آن خانه که یک خانه عمومی بود عربـده                 بگوش میرسید و عده     درون خانه نفرنفرنفر صدای آواز و ساز       از
  .کشیدند می
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 سربازها در زدند خدمه خانه نخواستند که در را بروی آنها بگشایند زیرا فکر کردند که سربازان مزبور قادر بتادیه فلز بـرای                        وقتی
ه گردیدند و آنهائیکه در خانه مشغول تفریح بودند گریختند و طولی نکـشید              لیکن سربازها باجبار وارد خان    . تفریح با زنها نیستند   
  .آورد روان من می  نفرنفرنفر را در یک پارچه سیاه پیچیده بطرف تختسربازهاکه من دیدم یکی از 

بعـد از اینکـه     آورند ولی     قتی من آن زن را با پارچه سیاه دیدم تصور کردم که وی مرده و سربازان الشه او را نزد من می                       و
هوش شده و مثل گذشته زیبا میباشد و سر           زن را در تخت روان کنار من گذاشتند و من او را معاینه کردم دیدم زنده است ولی بی                  

  .اش میدرخشد تراشیده
  . از سربازها قدری سیم دادم و آنها را مرخص کردم و قصدم این بود که سربازها ندانند که من کجا میرومبهریک
و خانه  . ام که در خیابانی نزدیک معبد خدای سابق آمون است برسانید            روان بودند گفتم که مرا بخانه       غالمانی که حامل تخت    ب آنگاه

  .من آنجا نبود ولی میخواستم که آدرس عوضی بغالمان بدهم و بعد آنها را مرخص کنم
  .فتم آنرا بر زمین بگذارندروان را متوقف کردم و به غالمان گ  خیابانی نزدیک معبد سابق آمون تختدر

ای سیاه پیچیده شده بود از تخت روان خارج کردم و مزد غالمان را دادم                 روان خارج شدم و نفرنفرنفر را که در پارچه           از تخت  خود
  .و آنها را مرخص نمودم

  . از این که رفتند نفرنفرنفر را که هنوز بیهوش بود بلند کردم و بطرف خانه اموات براه افتادمپس
ای   از اینکه بĤنجا رسیدم در زدم و چند نفر از کارکنان خانه مرگ آمدند و در را گشودند و تا مشاهده کردند که من بظاهر مرده                   بعد

آوری؟ گفتم این مرده کـه        ام شروع به ناسزاگوئی نمودند و گفتند مگر اینروزها کار ما رواج ندارد که تو هم برای ما مرده می                     آورده
  .بیائید و نگاه کنید...  با اموات دیگر فرق داردام ردهومن برای شما آ

 مومیائی کردن اموات مشعل آوردند و وقتی نظر به نفرنفرنفر انداختند طوری مشعوف شدند که خندیدنـد و مـن بعـد از                        کارکنان
  .سالها که خنده کارکنان خانه مرگ را نشنیده بودم از صدای خنده آنها لرزیدم

  .این زن هنوز گرم است... فرنفر نزدیک گردید و دست را روی سینه او نهاد و گفت پناه بر آمون از آنها به نفرنیکی
 اگر میخواهید آسوده بکار خود ادامه بدهید و کسی متعرض شما نشود نام آمون را نبرید برای اینکـه خـدای آمـون وجـود                      گفتم

زن بطوری که حس میکنید گرم است و من او را بشما وامیگذارم که              و اما این  . ندارد و بجای او از امروز آتون در مصر خدائی میکند          
 بدنش را مومیائی کنید که هرگز فاسد نشود و طوق زرین و جواهر او برای اجرت شما کـافی                    طوریاز وی بخوبی مواظبت نمائید و       

 گفت اگر من بدانم کـه تـو ای          وقتی خدمه خانه مرگ دانستند که آن زن زنده است فهمیدند من چه میگویم و یکی از آنها                 . است
ام در ایـن جـا     کرد زیرا از روزی که خود را شناختههممرد ناشناس پیرو خدای جدید مصر هستی من خدای جدید را ستایش خوا   

ام و هرگز اتفاق نیفتاده که یکزن زنـده را در آغـوش               آغوش شده   بسر میبرم و پیوسته با زنهائی که از زمستان سردتر هستند هم           
توانیم با یکزن زنده تفریح کنیم و اطمینان داشته باش که تا مدت هفتاد بار هفتاد                و اینک ببرکت وجود تو من و دیگران می         بگیرم

اید خواهیم    روز او را در این جا نگاه خواهیم داشت و اگر روزی کسی از ما باز خواست کند چرا یکزن زنده را در این جا نگاه داشته                          
  .تحویل گرفتیم ولی وی بعد از اینکه وارد آب نمک گردید بجان آمدگفت که ما او را مرده 

 میدانستم که کارکنان خانه اموات که در تمام عمر از تفریح با زن محروم هستند و بواسطه بوئی کریه که از بدن آنها استشمام                         من
  .ر از آنجا خارج شوددهند، محال است که بگذارند نفرنفرنف های عمومی طبس راه نمی شود آنها را بخانه می
 ترتیب من انتقام پدر و مادر خود را از نفرنفرنفر گرفتم و اکنون میگویم با اینکه انتقام لذت دارد و شرابی است که انـسان را                           باین

 مست میکند ولی مستی آن زود از بین میرود و نمیدانم چرا بعد از اینکه انتقام گرفته شد پشیمانی بوجود میĤید و منـتقم بخـود                         
  .میگوید ایکاش انتقام نگرفته بودم

 آنموقع که من نفرنفرنفر را به کارکنان خانه مرگ تسلیم کردم برای اینکه خود را تسلی بدهم بخویش میگفتم که من اینکار را                        در
کـه جـوان    برای نجات جوانان در آینده میکنم زیرا تا روزی که اینزن زیبا و آزاد است جوانانی ساده و محجوب چون مـرا هنگامی                      

  .بودم بدبخت خواهد کرد
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 از اینکه بمیکده دم تمساح مراجعت کردم مریت بطرف من آمد و دستم را گرفت و نشانید و گفت سینوهه برای چـه غمگـین                      بعد
  هستی؟
روزی مینماینـد و      وقتی ما را عاشق خود میکنند گرفتـار مغـاک سـیه           .  برای اینکه زنها همه وقت سبب بدبختی ما میشوند         گفتم

  .نگامیکه ما از آنها انتقام میکشیم باز خود را بدبخت میبینیمه
  .ای که بخواهد تو را نیک بخت کند  گفت این طرز فکر تو ناشی از این استکه هنوز کسی را نیافتهمریت
کسانیکه قصد نمایم که مرا از خطر  ام درخواست می  من از خدایان مصر و از خدایان تمام مللی که بکشورهای آنان سفر کرده          گفتم

های مقتولین فضای طبس      دارند سعادتمند کنند مصون بدارد زیرا فرعون هم میخواست ملت مصر را سعادتمند کند و اکنون الشه                
  .را متعفن کرده است

  .تا اینکه اندوه از خاطرات برود...  این موقع مریت یک پیمانه دم تمساح بدست من داد و گفت بنوشدر
 و همینکه از گلویم پائین رفت حس کردم که فکرم عوض شد و دیگر به نفرنفرنفر نمیاندیشیدم بلکه در                     دم تمساح را نوشیدم    من

  .فکر مریت بودم
  . گفتم مریت من امشب بتو خیلی احتیاج دارم زیرا انتقامی که من امشب از آنزن گرفتم حساب مرا با زنها تصفیه کردباو

 را دوست میدارد یا نه او را بوسیله زر و سیم یا هدایائی که باید در آینده باو بدهی  گفت سینوهه اگر میخواهی بدانی زنی تو     مریت
ممکن است زنی امروز از تو زر و سیم نگیرد ولی با تو تفریح میکند تا اینکه در آینده هدایای بزرگتر از تـو دریافـت                        . آزمایش کن 

  .را باو بدهی نفرنفرنفر تو را وادارد که همه چیز خود لنماید یا اینکه مث
 وسیله آزمایش محبت یکزن نسبت بیکمرد این است که او نه امروز از تو زر و سیم برای تفریح بگیرد و نـه انتظـار داشـته                            یگانه

گفـتم  . ای و وی حاضر شد که با تو تفریح کنـد            باشد که در آینده چیزی از تو دریافت کند آیا تو در زندگی باین زن برخورد کرده                
  .زندگی با یکزن آشنا شدم که از من زر و سیم نپذیرفت لیکن حاضر نشد با من تفریح کندمن در ... آری

 گفت پس آنزن تو را دوست نمیداشت گفتم او خدای خود را دوست میداشت و میگفت که باید دوشیزگی خـویش را بخـدا                         مریت
  .تقدیم نماید

  .ر خود را گسترد تا اینکه من بتوانم روی آن بخوابم در آنشب مرا بیکی از اطاقهای خصوصی دکه برد و آنگاه حصیمریت
آورند که در گذشته عهد کرده بودنـد           مردها وقتی زنی را دوست میدارند خود را فراموش میکنند و عوض میشوند و بیاد نمی                چرا

  .که با هیچ زن تفریح ننمایند
 آن زن وی را دوست میـدارد بعهـد خـود در گذشـته      کسی هست که بتواند بگوید وقتی یکزن زیبا را دید و مشاهده نمود که            آیا

  .راجع بزنها کرده بود وفادار میماند
 تصور میکنم همانطور که روغن آتش ضعیف را تند میناید یکزن زیبا هم آتش مرد را طوری تند میکند که وی در آن حـرارت                          من

  .تمام عهودی را که در گذشته راجع بزنها کرده بود میسوزاند
م که اگر روزی فرعون بمن بگوید سینوهه تو علوم خود را بمن بده و مردی نادان باش و من در عوض تاج سـلطنت                          میاندیشید من

  .پذیرفتم زیرا میدانستم زندگی کردن با نادانی ولی ا نسان فرعون باشد بدون ارزش است خود را بتو میدهم من این معامله را نمی
ود را بمن بده و پس از این مردی نادان باش و در عوض همه شب با تو خـواهم بـود                اگر مریت بمن میگفت سینوهه تو علوم خ        ولی

ها بسر بردن با زنی است که مرد او را و وی مرد را دوست داشته                  من این معامله را میپذیرفتم زیرا میدانستم که بزرگترین سعادت         
  .باشد
ایده بسوریه و بابل و هاتی و کـرت رفـتم کـه در آن کـشورها                 ام و بدون ف     جهت از دریاها سفر کرده       آنشب فکر میکردم که بی     در

بلکـه  . سعادت بدست بیاورم و سعادتی که من در جستجوی آن بودم نه در دریا وجود داشت و نه در بابل و هاتی و جاهای دیگـر                         
  . شهر خود من طبس میزیستدراین سعادت بسربردن با یکزن بود که 
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اید از دریاها سفر کند و کشورهای دیگر را ببیند تا اینکه بفهمد سعادتی که وی طلب میکنـد                    این را هم باید گفت که انسان ب        ولی
  .شود در جاهای دیگر وجود ندارد بلکه در وطن خود او یافت می

ـ                       انسان بر اثر راه    تا سب پیمائی همانطور که من در بابل هنگام فرار پیاده رفتم خسته نشود قدر نشستن و استراحت را نمیداند و ک
  .سعادت از زنی که مرد را دوست میدارد محتاج این است که قبل از آن انسان محرومیت را تحمل کرده باشد

و بمن گفت سینوهه اگر من تو را برای زر و سیم دوست میداشـتم               .  بعد وقتی من از خواب بیدار شدم مریت بمن تبسم میکرد           روز
لیکن من احتیاجی به فلز تـو   .  خود ببر تا اینکه بتوانم در آنجا آسوده زندگی کنم          و محتاج فلز تو بودم میگفتم مرا از این جا بخانه          

  . سیم نمیخواهم و بهمین جهت در اینجا میمانموندارم و تو را برای زر 
آئی که پیوسته در آنجا منزل کنی؟ زن گفت من بدو دلیل بخانه تـو                  مریت اگر تو مرا دوست میداری برای چه بخانه من نمی           گفتم
توانم نوشابه دم تمساح را تهیه کنم و راز تهیه این آشامیدنی را               یکی اینکه رواج این جا بسته بمن است زیرا فقط من می           . آیم  نمی

  . رقیب بازرگانی نداشته باشم لذا نمیتوانم از اینجا بروم و در منزل تو سکونت کنمکهبروز نخواهم داد تا این
که یکدیگر را بدون احتیاجات مادی دوست میدارند بهتر است که دور از هم زندگی کنند                 آن که تجربه شده که زن و مردی          دیگر

  .تا اینکه هرگز آتش دوستی آنها خاموش نشود
 اگر در خانه تو زندگی کنم بعد از گذشتن یک فصل یا دو فصل مانند یکی از اشیاء خانه تو خواهم شد و تو بعـد از اینکـه وارد                      من

  .ی داشت که نظری بمن بیندازی ولی اگر دور از هم زندگی کنیم تو پیوسته مرا دوست خواهی داشتخانه میشوی میل نخواه
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  فصل سي و یکم
  اخناتون فرعون مصر

  
 هب نزد فرعون رفت و باو اطالع داد که خدای آمون سرنگون شد و از بین رفت و بجای او خدای آتون برقرار گردید و                         آن روز هورم  

فرعون او را بطور ثابت فرمانده ارتش کرد و باو گفت که قصد دارد فردا برای زیارت معبد آتون برود ولی امشب از دوستان خود در                          
  .کاخ سلطنتی پذیرائی خواهد نمود

هب راجع بمن با فرعون صحبت کرد و گفت این پزشک همان است که وقتی تو ولیعهد بودی بـا تـو در صـحرا بـسر بـرد و                               هورم
  .آئی او را هم با خویش بیاور هب گفت امشب که برای حضور در ضیافت می فرعون مرا بخاطر آورد و به هورم

هب راجع بمن اطالعاتی بفرعون داد که قسمتی از آن جنبۀ اغراق داشت و گفت این طبیب مـصری در جهـان نظیـر                          آنوقت هورم 
 و تا امروز صدها تن از بیماران و مجروحین را از مـرگ نجـات داده                 ندارد و دارای تمام علوم طبی مصر و کشورهای خارج میباشد          

  .است
اخناتون فرعون ما بیشتر مایل شد که مرا ببیند و بدین ترتیب من برای اولین مرتبه بعنوان یک مدعو در ضیافت فرعـون حـضور               

اسم اولیـه   . (د جدید تابستانی در آنجا دیدم     و نیز وقتی که وارد کاخ فرعون شدم برای مرتبه اول زنهای مصر را با م               . بهم رسانیدم 
هوتپ چهارم بود و اسم اولیه نشان میدهد که او آمون را دوست میداشت ولی بعد به آتون عقیـده پیـدا کـرد و                           این فرعون آمون  

 نادیـده   اسم خود را اخناتون گذاشت یعنی دوستدار آتون و او آتون را خدای واحد و نادیده میدانست و بـدرگاه خـدای واحـد و                        
  ).مترجم –مناجات میکرد 

رسید و دیگر اینکه در آن ضـیافت زنهـا دور    های خود را طوری دوخته بودند که جالب بنظر می         این مد بسیار زیبا بود و زنها جامه       
  .ها را با رنگ سرخ جگری رنگین کرده بودند ها و لب چشم حلقه سبز بوجود آورده و گونه

پنداشتم بزرگ شده و مبـدل بـه مـرد گردیـده ولـی                من دیدم که اخناتون که من او را کودک می         هب مرا نزد فرعون برد و         هورم
  .های او درخشنده بود صورتش الغر و استخوانی و چشم

اخناتون لباسی از کتان موسوم به کتان سلطنتی در بر داشت و وقتی مرا دید گفت سینوهه من هنگامی که ولیعهـد بـودم تـو را                           
بعد راجـع  . ای هب راجع به علم تو با من صحبت کرد و گفت که در مصر و کشورهای دیگر فنون طب را آموخته         مدیدم و امروز هور   

بمزاج خود صحبت کرد و اظهار داشت مدتی است که من دچار سردرد هستم و هر وقت کسی راجع به چیزی که موافق میل مـن                          
و اطبـاء درد سـر مـرا بـا          . توانم غذا بخورم و نه بخـوابم        ه نه می  نیست صحبت میکند سرم بدرد میĤید و طوری مرا آزار میدهد ک           

داروهای مخدر تسکین میدهند ولی از این داروها نفرت دارم زیرا میدانم که داروی مخدر حواس را متفرق میکند و مـانع از ایـن                         
  .شناسی آیا تو آتون را می... سینوهه... میشود که من بتوانم با آسودگی راجع بخدای خود فکر کنم

فرعـون  . شناسـم   و باو گفتم بلی آتون را مـی       . سئوالی که فرعون از من کرد سئوالی خطرناک بود و میباید با احتیاط جواب بدهم              
  .دانم که آتون چیزی است بزرگتر و باالتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر پرسید چگونه او را میشناسی گفتم می

 و گفت سینوهه پاسخی که تو بمن دادی بهتر از جوابی است که دیگران بمن دادند و اینـک                    فرعون از این جواب خوشوقت گردید     
  بگو که آیا میتوانی بوسیله شکافتن جمجمه مرا معالجه کنی؟

گفتم اخناتون معالجه سردرد تو احتیاج بشکافتن سر ندارد زیرا یک طبیب میتواند بطرز دیگر تو را معالجه نماید و شکافتن سـر                       
  .ایست که اطباء از آن استفاده نمیکنند مگر اینکه هیچ وسیله دیگر برای معالجه وجود نداشته باشد وسیله

هب طوری از تو تمجید کرده است و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضی شدم کـه میـل دارم بتـو یـک                             فرعون گفت هورم  
 مرده و جای او خالی است و من تاکنون کسی را بجـای او               و بطوری که میدانی سر شکاف سلطنتی که سالخورده بود         . منصب بدهم 

ام ولی تو بعد از این سر شکاف سلطنتی خواهی شد و از روز ستاره سگ از مزایای این منصب استفاده خواهی کرد و من                           نگماشته
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را بنـام سـتارگان آسـمان    در مصر قدیم مانند ایران در دوره هخامنشیان روزها    . (میگویم که دارالحیات تو را باین سمت بشناسد       
ای درخشان در مجموعه ستارگان موسوم به کلب اکبر است که اسـم یکـی از                  میخواندند و مقصود از ستاره سگ عبارت از ستاره        

  ).مترجم –ایام در مصر قدیم بود 
فت جای سرشکاف سلطنتی هب گ   هب مرا از فرعون دور کرد و ما به تاالر دیگر برای صرف غذا رفتیم و هورم                  بعد از این گفته هورم    

  .هب و من آنجا نشستیم در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتی میباشد و هورم
هنگام صرف غذا من دیدم که فرعون نه گوشت مرغابی و غاز میخورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهی بلکه یـک نـان را نـصف                    

 و نوشید و بعد از اینکه سیر شد خطـاب بـه کـسانیکه حـضور                 کرد و شروع بخوردن نمود و بجای شراب در پیمانه او آب ریختند            
و غذایش فرقی بـا غـذای فقیرتـرین         . داشتند گفت بملت مصر بگوئید که غذای فرعون اخناتون حقیقت و صلح و نان و آب است                

او هـم میخـورد و      ولی بعد از آنشب من فهمیدم زیرا خود دیدم که فرعون گوشت مرغابی و غاز و گوسفند و گ                  . غالمان مصر ندارد  
نوشید ولی در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهی هوس میکرد که نان و آب بخورد و بیاشامد و گاهی از صـرف غـذا           شراب می 

  .نمود خودداری می
ز مدعوین بعد از صرف غذا باطاق دیگر رفتند و در آن جا دیدم که مردی فربه بمن نزدیک شد و من بدواً او را نشناختم ولی پـس ا   

  .های وی انداختم متوجه گردیدم که توتمس دوست هنرمند قدیم من میباشد اینکه نظر به چشم
ای کـه در   از شناسائی او بسیار خوشحال گردیدم و او را در آغوش گرفتم و بوسیدم و گفتم توتمس من برای دیـدار تـو بـه دکـه              

  .نمائی به آن دکه ورود نمیگذشته آنجا تو را مالقات میکردم رفتم ولی بمن گفتند که تو دیگر 
باشد که بĤن دکـه بـروم وانگهـی           ام و شان من مانع از این می         ساز سلطنتی شده    توتمس خندید و گفت سینوهه آخر من مجسمه       

ام که پیوسته برای نوشیدن و خوردن اغذیه لذیذ مرا بمنازل خود دعوت مینمایند و لزومی ندارد که جهت نوشیدن        دوستانی یافته 
  .که برومبه آن د

های فرعون را روی سـتونهای معبـد جدیـد آتـون تـو طراحـی                  ساز سلطنتی هستی البد مجسمه      گفتم توتمس چون تو مجسمه    
  ای؟ کرده

ساز هستیم که باتفاق کار میکنیم و از هنر واقعی آنطور که در کرت مـورد توجـه اسـت الهـام                        توتمس گفت ما یک عده مجسمه     
 آمون بر مصر حکومت میکرد ما مجبور بودیم که اصول هنر را زیر پا بگـذاریم و در سـاختن                     میگیریم و هنگامی که خدای دروغی     

شدیم کاهنان آن خدای کذاب ما را کافر          ها و طرح تصویرها از قوانین خدای دروغی پیروی نمائیم و اگر قدری منحرف می                مجسمه
خالف قوانین خدای آمون باشد کفر است و هر هنرمنـدی کـه             گفتند هر نوع هنر که بر       و آنها می  . رسانیدند  میدانستند و بقتل می   

باشد و مـا هنرمنـدان واقعـی و           ای بسازد که با اصول هنری آمون مطابقت ننماید مستوجب قتل می             شکلی تصویر کند یا مجسمه    
ان خـدای سـابق     توانستیم خود را با محیط تطبیق کنیم و از حماقت پیـرو             صمیمی که در هنر عقیده به آزادی داشتیم چون نمی         

نوشیدیم و بعضی از اوقات حتی آبجو هم نصیب ما نمیشد ولی امروز آزاد هستیم و                  خوردیم و آبجو می     تبعیت نمائیم گرسنگی می   
  .میتوانیم بĤزادی مشغول هنر خود شویم و هر چه میخواهیم بوجود بیاوریم

یکنید یک هنرمند نابغه میباشـد و فرعـون بهـای او را             هب معرفی کردم و بوی گفتم اینمرد که مشاهده م           من توتمس را به هورم    
  .ساز سلطنتی کرده است میداند و بهمین جهت وی را مجسمه

ساز سلطنتی خوشوقت شد ولی بمناسبت مقام خود زیاد تظاهر بمسرت نکرد لیکن توتمس وقتی قیافه                  هب از دیدن مجسمه     هورم
 که مجسمه تو را بسازم و در معبد آتون خدای جدید نصب کنم زیرا تو نجات          من خیلی میل دارم   : هب را دید باو گفت      و اندام هورم  

  .دهنده آتون و از بین برنده خدای دروغی آمون هستی و سزاواری که مجسمه تو را در معبد جدید نصب نمایند
ی این است که تـا      هب طوری از این گفته خشنود گردید که صورتش از شادی بر افروخت و من فهمیدم که علت خشنودی و                     هورم

آن روز هیچکس شکل او را نکشیده و مجسمه وی را نتراشیده بود و توتمس برای اولین مرتبـه کالبـد او را روی سـنگ مجـسم                            
  .میکرد
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هب صحبت میکردیم من دیدم که وی یکمرتبه برخاست و دو دست را بر زانوها نهاد و رکـوع                     هنگامیکه ما راجع به مجسمه هورم     
  .کرد

آید و لذا مـا       تی ملکه مصر و زوجه اخناتون می        هب به آن طرف رکوع مینمود جلب شد و دیدم که نفرتی             ئی که هورم  توجه ما بسو  
  .هم برخاستیم و بطرف ملکه زیبای مصر رکوع کردیم

تر و تی مد جدید لباس خانمهای درباری را پوشیده بود و وقتی بما رسید دست را روی سینه نهاد و من دیدم کـه وی انگـش           نفرتی
  .بند ندارد زیرا نمیخواست که بوسیله دستبند و انگشتر زیبائی خود را از بین ببرد دست

صبر است زیرا فرعون خواهان یک پسر میباشد که بعـد             ملکه خطاب بمن گفت سینوهه دستهای من برای پرورانیدن یک پسر بی           
ام نگران هستیم و هر دو از خدای کذاب آمون کـه او   ائیدهاز او بر تخت سلطنت مصر بنشیند و من و او بمناسبت اینکه من پسر نز 

ام ولی تاکنون پسری از من بوجود نیامده و       من دو دختر زائیده   . ایم ولی میدانیم که در کمین ما میباشد بیم داریم           را سرنگون کرده  
من بگو چه موقع یـک پـسر        ای ب   چون شنیدم که تو یک طبیب بزرگ هستی و در کشورهای خارج معلومات فراوان بدست آورده               

  .خواهم زائید
ای زن فرعـون    : تی را با چشم یک پزشک مورد معاینه قرار بدهم و باو گفتم              من سعی کردم که زیبائی وی را فراموش کنم و نفرتی          

بهتر این است که تو آرزومند زائیدن یک پسر نباشی برای اینکه قسمت خلفی اعضای بدن تو کم عـرض میباشـد و زنهـائی کـه                           
  .قسمت خلفی اعضای بدن آنها کم عرض است هرگاه دارای پسر شوند ممکن است که هنگام زائیدن بمیرند

تی هـیچ کـس    گفتم ای نفرتی. ملکه گفت با این وصف من خواهان یک پسر هستم و تو باید طبابتی بکنی که من دارای پسر شوم  
 از حیث تذکیر و تانیث معلوم نمایـد و مـن در کـشورهای دیگـر                 غیر از آتون نمیتواند فرزندی را که در بطن یکزن بوجود میĤید           

اطبائی را دیدم که دعوی داشتند میتوانند برای یکزن پسر یا دختر بوجود بیاورند ولی اکثر اشتباه میکردند و هر دفعه که مشتبه                       
رهائی که آنها میدهند بقدری دقیق      و آنها میدانستند دستو   . میشدند زائو را متهم مینمودند که طبق دستور آنها عمل نکرده است           

نمایند و همـین را دسـتاویز میکردنـد تـا اینکـه نـادانی خـود را         و مشکل است که ناچار زنها بر بعضی از آن دستورها عمل نمی     
ون دو  لیکن چ . توانم داروئی بتو بخورانم که یک پسر بزائی         گویم و اعتراف میکنم که نمی       ولی من بتو دروغ نمی    . پوشی نمایند   پرده

  .ای بعید نیست که فرزند سوم تو پسر باشد معهذا در این قسمت هم قول صریح نمیدهم دختر زائیده
های مرا میشنید بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده گردید و من فهمیدم که گفته من او را کسل                      کنان حرف   تی که تبسم    نفرتی

  .کرده است
تـو  . تی برای چه تو از زائیدن دختر اندوهگین میـشوی  تی ت گردید و گفت ای نفرتوتمس وقتی دید که ملکه کسل شد وارد صحب        

زیباترین زن جهان هستی و همان بهتر که پیوسته دختر بزائی تا اینکه دخترانت مانند تو زیبا باشند و زیبائی شما جهان را منـور                  
مام زنهای دربار مصر میکوشند طوری آرایش کنند که شبیه ام و میدانم چقدر زیبا است و امروز ت من دختر بزرگ تو را دیده . نماید

باو بشوند و بسیار میل دارم که مجسمه تو را بسازم تا اینکه هزارها سال بعد از این که تو فوت کردی مردم زیبائی تو را ببیننـد و                             
که مصر ساخت امروز هست و مدتی       این مجسمه که توتمس از مل     . (تی پیوسته در جهان نام زیبائی باشد        تحسین کنند و نام نفرتی    

در موزه برلن بود و فواد اول پادشاه مصر از حکومت آلمان خواست که آن مجسمه را که حفاران اروپائی در مصر کشف کرده بودند                        
هـای    تی باید اینک در یکی از مـوزه         بĤن کشور مسترد بدارد و حکومت آلمان هم مجسمه را داد و بر حسب قاعده مجسمه نفرتی                

  ).مترجم –ر باشد مص
  .ساز سلطنتی لذت برده است و بعد از ما دور گردید تی تبسم کرد و معلوم شد که از صحبت مجسمه نفرتی

. روز بعد من مریت را از دم تمساح خارج کردم و با خود بردم تا اینکه منظره رفتن فرعون را به معبد جدید آتـون مـشاهده کنـد                          
ر کرده بود و با اینکه یک خدمتکار میکده بشمار میĤمد وقتی من با او از میخانه خارج شدم و                    مریت لباس مد جدید خانمها را در ب       

  .در خیابانهای طبس بحرکت در آمدم خجالت نکشیدم زیرا مریت زیبا و موقر بود
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ست خود ر   من باتفاق مریت بطرف معبد جدید رفتم و در جلوی معبد در مکانی که مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و مریت د                     
  . روی شانه من نهاد و به تماشای جمعیت مشغول شد

من تصور میکنم در آن روز تمام سکنه طبس مقابل معبد و در خیابانهائی که محل عبور فرعون بود حضور یافتنـد و در دو طـرف                           
هائی پـر از گـل    ظرف) اندندخو هائی که سرشان مثل قوچ بود خیابان مزبور را بدین نام می بمناسبت وجود مجسمه(ها   خیابان قوچ 

  .گذاشته بودند تا وقتی فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند
بعد از اینکه من و مریت در جای خود نشستیم من متوجه شدم که وضعی غیرعادی وجود دارد و پس از اینکه دقت کردم دریافتم                         

  .اند وضع غیرعادی ناشی از این میباشد که مردم سکوت کرده
رسد ولی    ای دائمی از آنها بگوش می       خندند همهمه   تی فقیر در یک منطقه متمرکز میشود چون همه حرف میزنند و می            وقتی جمعی 

ها   ها و قوش    نمود و فقط صدای کالغ      زد و طوری سکوت حکمفرما بود که انسان را ناراحت می            در آن روز در آن  جا کسی حرف نمی         
خواسـتند   ها سیر شده بودند کـه نمـی        ها طوری در طبس از الشه       را کالغها و قوش   که در آسمان پرواز میکردند بگوش میرسید زی       

  .بروند
روان   اند عقـب تخـت      روان آمد من دیدم که یک عده سرباز سیاهپوست که صورت را رنگین کرده               هنگامیکه فرعون سوار بر تخت    

ن روز یک اشتباه بزرگ بود بـرای اینکـه در           وی هستند و گماشتن سربازان سیاهپوست برای این که اسکورت فرعون باشند در آ             
  .بین تماشاچیان کسی وجود نداشت که در واقعه کشتار و چپاول طبس از سربازان سیاهپوست آسیب ندیده باشد

رسید و جراحات مردها التیـام نیافتـه بـود و بـسیاری از مـردم خانـه نداشـتند زیـرا                        هنوز روی صورت زنها اثر اشک بنظر می       
  .های آنان را سوزانیدند انهپوستان خ سیاه

فرعون در آن روز تاج دو طبقه بر سرداشت و طبق رسوم دیرین دستها را روی سینه متقاطع کرده بود و در یک دست او چوگان و                
و فرعون مانند یک مجسمه تکان نمیخورد زیـرا در مواقـع            . در دست دیگر شالق که از عالئم سلطنتی و قدرت است دیده میشد            

  . رعون از وسط مردم میگذرد نباید تکان بخوردرسمی که ف
ها را بلند کردند و فریاد شادی برآوردند و درباریها و اغنیاء هم مثل سربازها فریاد زدنـد ولـی    سربازها وقتی فرعون را دیدند نیزه  

  .این فریادها در وسط سکوت و برودت مردم شبیه بصدای مگسی بود که در یک روز زمستان وزوز کند
  .ئیکه فریاد شادی میزدند وقتی متوجه شدند که مردم سکوت خود را نشکستند شرمنده گردیدند و دهان بستندآنها

حرکت باشد دسـتها را از روی         آنوقت اخناتون فرعون مصر برخالف رسم دیرین که مقرر میدارد فرعون بین مردم مثل مجسمه بی               
  .دم سالم بدهدسینه برداشت و چوگان و شالق را بحرکت در آورد تا بمر

آمون ... آمون خدای ماست  ... یکمرتبه مردم لرزیدند و صدائی مثل صدای طوفان از خلق برخاست و فریاد زدند آمون را میخواهیم                
  .پادشاه خدایان است

آمـون را   : های طـبس بفریـاد در آمدنـد و جمعیـت بانـک میـزد                ها و خشت    غریو مردم طوری شدید شد که پنداری تمام سنگ        
  .برای چه خدای ما را سرنگون کردی... ای فرعون کذاب... ممیخواهی

روان بـسوی     روان فرعون از این صداها ترسیدند که توقف کردند ولی افسران آنها را براه واداشـتند و تخـت                    طوری حاملین تخت  
روان    راه عبـور تخـت     تر از غرش شیرها بحرکت در آمدنـد و          های مخوف   در آنوقت مردم با نعره    . درب معبد جدید بحرکت در آمد     

  .جنگند و بعد طوری اوضاع درهم و برهم شد که معلوم نبود چه کسانی در کجا می. فرعون را سد کردند
توانستم ببینم مشاهده میشد که بین مردم و سربازهای سیاه و سفید پیکاری در گرفتـه کـه        تا آنجا که چشم من کار میکرد و می        

  .بسیار بیرحمانه بود
رسانیدند و مردم با کارد و سنگ و چوب بجان سربازهای سفید و سیاه افتاده بودند       زه و شمشیر مرد و زن را بقتل می        سربازها با نی  

  .و بمحض اینکه سربازی بچنگ آنها میافتاد در دم بقتل میرسید

ebook2009.blogfa.com



 
۸۲

کـرد   جرئت نمـی انداخت زیرا فرعون مثل اسالف خود از خورشید بوجود آمده بود و کسی       ولی هیچ کس بطرف فرعون سنگ نمی      
  .که حتی فکر انداختن سنگ بطرف فرعون را در خاطر بپروراند

روان برخاست و بدون توجه بشان و شخصیت خود خطاب بسربازها فریاد زد دسـت نگـاه داریـد                     من دیدم که فرعون درون تخت     
  .شنیدند نمیریزی بودند که صدای فرعون را  عام نکنید ولی سربازها طوری سرگرم جنگ و خون مردم را قتل

کند برای اینکه کسی علیه او سوء قصد نخواهد کرد بـدون وحـشت منظـره                  فرعون که میدانست هیچگونه خطر او را تهدید نمی        
  .جنگ بین مردم و سربازان را میدید

عنـی  شد و مردم طوری خشمگین شدند که بطرف جایگاه مقربان و دوستان فرعون ی               یک لحظه فریاد آمون را میخواهیم قطع نمی       
  .ور گردیدند و خواستند که ما را بقتل برسانند آنجا که ما نشسته بودیم حمله

هب وقتی دید که جان همه درباریها که بین آنها زنهای زیاد بودند در خطر است فرمان داد نفیر بزنند و پس از اینکه صـدای                            هورم
هـای جنگـی را در        هب بـرای احتیـاط ارابـه        هورم. دندهای فرعی بودند بحرکت درآم      های جنگی که در کوچه      نفیر برخاست ارابه  

های فرعی قرارداده بود که مردم از مشاهده آنها تحریک نشوند و هم اینکه اگر اغتشاش بوجود آمد بتواند امنیت را برقـرار                        کوچه
  .کند

پیکـان و داس نداشـتند و       هـای مزبـور       های جنگی در میدان کارزار پیکان و داس نصب میکنند ولی در آنـروز ارابـه                 جلوی ارابه 
  .هب گفته بود که آنها را بردارند تا اینکه مردم بقتل نرسند هورم
روان فرعـون را گرفتنـد و مـردم           ای از آنها اطراف تخـت       ها با حرکت سریع و منظم آمدند و جایگاه ما را احاطه کردند و عده                ارابه

  .روان فرعون بحرکت در آمد ه خواهند شد و لذا راه گشودند و تختها ل خواستند مقاومت کنند ولی متوجه گردیدند که زیر ارابه
روان فرود آمد و سوار بر زورق سـلطنتی گردیـد و در               لیکن وارد معبد نشد بلکه فرعون از معبد گذشت و به نیل رسید و از تخت               

  .کردند رفت های جنگی او را مشایعت می حالی که کشتی
ه معبد خدای جدید برود و سوار بر زورق ناپدید گردید فریادهای شـادی بـر کـشیدند و                   مردم وقتی دیدند که فرعون نتوانست ب      

بطوری که . ور شدند و اموال آنها را غارت کردند و زنهای زیبا را بدون رضایت آنها مورد تجاوز قرار دادند       رجاله بمنازل اغنیاء حمله   
ای جالد بگمارد و هر کس را         بس بحرکت در آید و در هر محله عده        هب ناچار گردید که یکمرتبه دیگر با سربازهای خود در ط            هورم

  .که در حال قتل و غارت میدید بقتل برساند
ها و    ها و قوش    هب بریدند امنیت در طبس حکمفرما شد و قبل از غروب خورشید کالغ              هنگام عصر بر اثر سرهائی که جالدان هورم       

  .ها و مقابل معبد جدید افتاده بودند بخورند ا که در شهر بخصوص در خیابان قوچهائی ر الشخوارها از آسمان فرود آمدند تا الشه
اخناتون فرعون مصر تا آن روز مقاومت جدی ملت را بچشم خود ندیده، ریختن خون را مشاهده نکـرده بـود و بعـد از مـشاهده                           

ایند بشدت خشمگین شد و امر کـرد هـر          نم  ریزی آن روز فرعون نسبت به سکنه طبس که آنطور مقابل خدای او مقاومت می                خون
کس که اسم آمون خدای سابق را ببرد یا شکل آمون روی ظروف منزل وی دیده شود از طبس تبعید گردد و او را برای کار اجباری               

  .داد ولی مردم سکوت میکردند و هیچ کس دیگری را بروز نمی. به معادن بفرستند
کس نام آمون را بر       اند و مامورین گفتند کسی تبعید نشده زیرا هیچ          ان آمون تبعید شده   فرعون روز بعد پرسید که چند نفر از پیرو        

کنید و به     خواهیم که هستند؟ آیا آنها را دستگیر نمی         آورد فرعون گفت پس اینها که دیروز فریاد میزدند که آمون را می              زبان نمی 
دانـیم چـه      دری زیاد بود که ما نتوانستیم آنها را بشناسیم و نمی          گفتند که دیروز شماره مردم بق       فرستید؟ مامورین می    معادن نمی 

  .خواستند کسانی خدای دروغی را می
زیرا امر کرد که هرکس یک نفر را کـه پیـرو آمـون              . آنوقت فرعون از فرط خشم دستوری صادر کرد که بسیار مایه تاسف من شد             

این وصف افراد شریف حاضر نشدند که پیـروان را بمـامورین دولـت              میباشد معرفی کند حق دارد که اموال او را تصاحب نماید با             
بروز بدهند و در عوض یک عده دزد و بعضی از غالمان برای اینکه اموال مردم را تصاحب نمایند افرادی را بعنوان اینکه به آمـون                          
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عادن فرستادند و دزدها و غالمان اموال       عقیده دارند بمامورین دولت بروز دادند و مامورین هم فوری آنها را جهت کار اجباری به م                
  .آن اشخاص را متصرف شدند

ـ  که من در منـزل خواب ی هنگامدی در طبس ادامه داشت در شب سوم بعد از واقع معبد جدی ستمگر نیدر حالی که ا     بـودم از  دهی
 بـر فرعـون     ی که گاه  یم مرض  وارد کاخ شدم دانست    یو من وقت  .  من فرستادند و مرا احضار کردند      یروان برا    تخت کیکاخ فرعون   

  . آمده بودند آن جا هستنداتی اطباء که از دارالحز ایا  شود باز عود کرده و عدهی میمستول
 ی مـداوا تی معالجه باشم و مسئولکی شرزی من ننکهی داشتند که فرعون را معالجه کنند مرا احضار کردند تا ا          می شد اطباء ب   معلوم

 پزشک مخصوص فرعـون شـده بـودم حـضور مـرا      یعنی یذشته من چون سرشکاف سلطنت شود و از آن گ     می تقس شتریفرعون ب 
  .دانستندی میضرور
 اخناتون سرد است بعد پلک ی دست و پایها  شده و انگشت   فی که نبض ضع   دمی شدم و نبض او را گرفتم و د        کی به فرعون نزد   من

 کـه   ی کسان یها   است و اثر مخصوص چشم     یرخشندگ و د  تیوی ح ی مشاهده نمودم که چشمها دارا     ی او را بلند کردم ول     یچشمها
  .دیای بحال بنکهی کرد تا ای خون فرعون را جاری قدردیو باطباء گفتم با. شود ی نمدهی در آن دندیآ یبحال احتضار در م

و اگر خـون او را       باشدی که فرعون الغر اندام و کم خون م        نی ا ی برا می کن زی مداوا را تجو   نی ا میتوان ی گفتند ما نم   اتی دارالح یاطبا
  .  خواهد مردمی نمائیجار
. ردی تا بمدی خواهد گردتر  فی رفته رفته نبض او ضع     نکهی ا ی کند فرعون فوت خواهد کرد برا      دای حال اغماء ادامه پ    نی گفتم اگر ا   من
  .اند  که بحال آمد متوجه نشود که خونش را گرفتهنی بعد از ای که ومی کنی خون او را جاری طوردی بایول
 اغماء خطرناک   نی دارم ادامه ا   نیقی رای ز کنمی قبول م  ی گفتم بل  ؟یکنی کار را قبول م    نی ا تی مسئول ای گفتند که آ   اتی دارالح یطباا

  .است
 از آتش خارج نکهیمن سوزن خود را از جعبه وسائل طبابت در آوردم و در آتش نهادم و پس از ا.  بکنیخواهی گفتند هرچه م  اطباء

 قی عم ی فرعون دهان باز نمود و نفس      گریآن را در رگ فرعون فرو کردم و خون جستن کرد و چند لحظه د              کردم و سوزن سرد شد      
  . را که در آن خون بود پنهان کردمی و دست فرعون را بستم و ظرفم خون را گرفتی جلوی و من بزوددیکش

 در معبـد آمـون      اتیبخاطر آورد که دارالح    دی را د  اتی دارالح ی اطبا نکهی بطور کامل بهوش آمد و برخاست و نشست و هم          فرعون
  . اخراج نمودندی مزبور را از کاخ سلطنتی که نسبت به آمون داشت امر کرد که اطبایاست و بمناسبت نفرت

 من اطالع بده که آماده حرکت باشند و به پاروزنان اطالع بدهند کـه               یها ی برو و به کشت    نوههی رفتند فرعون گفت س    نکهی از ا  پس
  .افرت دارممن قصد مس

  .ی برویخواهی بکجا مدمی او پرساز
 ی که مناسـب بـرا     ی که بجائ  نی تا ا  رومی و آنقدر م   افتمی خود براه م   یها ی نخواهم کرد و با کشت     ی شهر زندگ  نی در ا  گری من د  گفت

س  قـدم بطـب    گـر ی نو خواهم ساخت و در آن شهر سکونت خواهم کـرد و د             ی باشد برسم و در آنجا شهر      دی شهر جد  کیساختن  
 ی من فراموش شدنی کذاب و باطل هستند و رفتار آنها مقابل معبد آتون برایخدا آمون روی شهر پنی سکنه ا  راینخواهم گذاشت ز  

  .اند  سکنه طبس قرار نگرفتهی مورد حق ناشناسنطوری دوره اجداد من در مصر اچی دارم که در هنیقی و من ستین
 حرکت خواهم کرد و هر کس کـه مـرا   ی امشب از طبس با کشت نی که من هم   یع بده هب اطال    و به هورم   ی برو دی است که تو با    نیا

  . با من خواهد آمدداردیدوست م
 هم سکنه طـبس     رای بهتر است ز   نطوری ا نوههی بمن گفت س   کردی فرمانده ارتش مصر که وسائل حرکت فرعون را فراهم م          هب  هورم
  .ردی جنگ در بگنکهی بدون اکندی مخواهدی فرعون آنچه م و همĤورندی بدست مخواهندی و آنچه مرسندی خود میبĤرزو

ـ  حرکت آماده گردند و گفت من می برای عجله داشت که از طبس خارج شود که صبر نکرد تا خانواده سلطنت ی بقدر اخناتون  رومی
  .فظت او نمود و محاعتی را را مامور مشای جنگنی عده از سفاکیهب   خود شد و هورمی و سوار کشتندیایو آنها از عقب ب

  . استدی او مفی آب و هوا براریی که تغدانستمی مرای مسافرت موافق بودم زنی هم با فرعون رفتم و در با طن با امن
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 ی کـشت  ی ارغـوان  ی بادبانهـا  می که از طبس دور شد     ی و قدر  می براه افتاد  لی ن انی جر تی رو بطرف شمال و پشت به طبس به تبع         ما
مقـصود  ( طـبس    ی سـنگ  یهـا   هـا و سـتون       و کـاخ   وارهای که د  دی نکش یو طول . ندیفزایت حرکت ب  فرعون را افراشتند که بر سرع     

گانـه     سه یها  و کوه ) مترجم – داشتندی آنها حساب روز را نگاه م      هی سا ی از رو  و کردندی نصب م  نی است که عمود بر زم     یهائ  ستون
 بلنـد و    یهـا    و دم  Ĥمدنـد ی در آب بحرکت در م     لی ن یها  ح تمسا ی مصر با ما بود چون گاه      تختی پا ادگاری ی شد ول  دیآن از نظر ناپد   

 از آن الشـه  یو بعض. Ĥوردی از طبس م لی رود ن  ه هستند ک  ی که مشغول خوردن الشه هائ     شدی و معلوم م   خوردی آنها تکان م   رومندین
 بخـور   ی در کـشت    و در اطـاق فرعـون واقـع        کـرد ی در فضا پراکنده م    هی کر ی بوئ ده،ی آب قرار گرفته بود متعفن گرد      یها چون رو  

  . برودنی مکروه از بی که بونی تا ادندیسوزان یم
 صحنه قـرار گرفـت و بـه    ی آمد و رو  رونی الشه وجود نداشت و فرعون از اطاق خود ب         گری که د  میدی رس یا   از ده روز به منطقه     بعد

  .دی مشغول گردلی سواحل نیتماشا
ـ  و به قر   کردندی م ی را جمع آور    محصول مزارع  انی در دو طرف شط زرد رنگ بود و روستائ         نیزم ـ  هی  و دام را لـب شـط        بردنـد  ی م
  .زدندی می که آب بنوشند و شبانان نĤوردندیم

 دادندیها را تکان م      و شاخه  دندیدوی درخت نخل م   یها   از قراء واقع در دو طرف شط با شاخه         دندیدی فرعون را م   ی مردم کشت  یوقت
  .نمودندی می و شادزدندی مادیو فر

 متوقف شود و به     ی که کشت  کردی امر م  ی و گاه  دیخند ی که م  دی مسرور گرد  یده آن مردم سرخوش و با نشاط طور        از مشاه  فرعون
  .دادی و دست را بطرف زنها و اطفال تکان مکردی صحبت مانی و با روستائرفتیساحل م

ـ   ی که و  نی ا ای دندیبوئ ی و دامان جامه او را م      شدندی م کی گوسفندها به فرعون نزد    لی در ساحل ن   یگاه ـ ل ی را م  و فرعـون    دندیسی
  . دیخند ی و مشد یمثل اطفال خرسند م

ـ   ی آتون خدا  گفت ی م ی و نکهی نداشتم و آن ا    تی رضا ی عمل و  کی از   ی اخناتون خوشوقت بودم ول    هی روح ریی از تغ  من  دی او خورش
 شود ی تابستان مصر خطرناک م     خدا در فصل   نی ا ی ول داد ی و صورت و بدن را مقابل خدا قرار م         نشست ی م یاست و در صحنه کشت    

  .دینما ی مماریو انسان را از فرط گرما ب
 و  دیگرد ی شبها حال او بهتر م     ی ول زدی برق م  شیها   دچار تب شد و چشم     گرفت ی مقابل آفتاب قرار م    ادی که ز  نی هم بر اثر ا    فرعون

ـ    ینی زارع نی سابق را ب   یخدا ی که من تمام اراض    گفت ی و بمن م   ستینگر ی و ستارگان را م    نشست ی م یدر صحنه کشت    نی کـه زم
ـ  ترب ادی کنند و گاوها و گوسفندان ز      دی گندم تول  شتری که بتوانند ب   نی خواهم کرد تا ا    میاند تقس   ندارند و تا امروز باندک ساخته       تی

 مـن آتـون   یخدا.  نداشته باشندنهی نسبت بهم کگری شوند و دبای آنان زی و آنقدر غذا بخورند که فرزندان آنها فربه و زنها  ندینما
 خوردن غذا تمام عمر     ی غالمان مجبور نباشند که برا     گری خواهد کرد که د    ی خواهد برد و کار    نی را از ب   ری و فق  ی غن نیمابیتفاوت ف 

 بـزرگ   ی است که در آنجا تفاوت ها      ی طبس شهر  دانمی که م  نی ا ی من از طبس خارج شدم برا      نوههیس.  ارباب زحمت بکشند   یبرا
ـ  اغن ی عمر برا  تمام هستند مجبورند بعنوان کارگر و غالم        ری از مردم که فق    ری کث یا  ت و عده   هس ری و فق  ی غن نیب  کـار کننـد و      اءی
 سـابق را    یمن از طبس کـه سـکنه آن خـدا         .  گردد اءی اغن دی عا اش  جهی نت کشند ی و گرسنه باشند و هرچه زحمت م       ری فق وستهیپ
 ی بود و تمام مقررات خود را طور       اءی اغن تی فقراء و تقو   ی و گرسنگ  یت کذاب سابق خواهان بدبخ    ی خدا رای نفرت دارم ز   پرستند یم

 که از سکنه شهر طبس      دانمیمن م .  بمانند ی باق ی و گرسنگ  ی شوند و فقراء در بدبخت     تر ی که توانگران سال به سال غن      کردیوضع م 
ـ  از عقی ناش را کهیپرور  آنها لذت ثروت و تن   رای بکشند ز  می قد ی انتظار داشت که دست از خدا      دینبا  بـود  می قـد ی بـه خـدا  دهی
 ندهی داشته باشند و بهار آ     دهی به آتون عق   توانندی فقط آنها هستند که م     رای و جوانان است ز    ال من فقط باطف   یدواری و ام  اند  افتهیدر

بـه آمـون     کـه    ستی حاضر ن  گری به آتون را فرا گرفت د      دهی عق ی و جوان  ی کودک و جوان از کودک     ی وقت اورندیملت مصر را بوجود ب    
 کودکان و جوانان را به آتون معتقد کنم قصد     نکهی ا یمن برا . شناسد ی را نم  ی از آنون کس   ری بزرگ شد غ   نکهیمعتقد شود و بعد از ا     

 مصمم هستم کـه خـط مـصر را          زی وارد مدارک کنم و ن     دی جد ی آنها آموزگاران  یدارم که آموزگاران سابق را از مدارس برانم و بجا         
 ی نوشتن لزوم  یام که برا     کرده فکرمن  . باشد ی م ی هست خط مصر   ری و فق  ی غن نی که ب  ی از عوامل موثر تفاوت    یکی رای بدهم ز  رییتغ
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 اری اسـت بـس    ی مصر خط  یخط امروز . میسی بنو میخواهی آنچه م  گری د یقی بطر میتوان ی بلکه م  می را بکش  زیندارد که ما شکل هر چ     
ـ نـد یآ ی بر ملی از عهده تحصاءی کنند و فقط اغن    لی خط تحص  نی فرا گرفتن ا   ی سالها برا  توانند یدشوار و فقراء نم     جهـت  نی و بهم

ـ  و اغن  سندی بخوانند و بنو   توانند ی خط آسان شد همه م     ی وقت یول.  دارند تی سواد هستند نسبت به فقراء مز      ی چون دارا  اءیاغن  اءی
  . نسبت به فقراء نخواهند کردی برترلهیسواد داشتن را وس

ـ            دی که خط جد   دانستمی م نکهی ا یشت کردم برا   حرف فرعون وح   نی از ا  من  ی چگونه است و اطالع داشتم که خط مزبور آسـان ول
   چه؟یفرعون گفت برا.  ندهریی کار را نکن و خط مصر را تغنیو بفرعون گفتم ا.  از آن نفرت دارندنیزشت است و همه کاتب

ـ  فرعون گفت خـط جد     باشدی خط مقدس م   کی نیا خط نوشته شده و      نی با ا  ی مصر انی خدا نی تمام قوان  نکهی ا ی برا گفتم  هـم   دی
 دارد؟  گـر ی ضرر د  کی خط مصر    رییگفتم تغ . شود ی خط مقدس م   کی را نوشتند    انی خدا نی و مردم با آن قوان     دی متداول گرد  یوقت

 یها با دست  ی کس گری که هر کس بتواند باسواد گردد د       ی گفتم اگر فرا گرفتن خط آسان شود بطور        ست؟ی ضررش چ  دیفرعون پرس 
 که از ی ملتی خط آسان برانیو آنوقت ا. دی و معادن استخراج نخواهد گردماندی بدون کشت و زرع میخود کار نخواهد کرد و اراض

   خواهد داشت؟دهی خواهد مرد چه فایگرسنگ
فدار رسوم   که طر  ی از مردم  نکهی ا ی من از طبس خارج شدم برا      نوههی حرف برق زد و گفت س      نی ا دنی فرعون بعد از شن    یها  چشم

 قـت ی تو حقنوههیس.  کهنه در کنار من استدی رسوم و عقاروانی از پیکی که نمیب ی منکی و ازمی هستند بگرمی قدیمندرس خدا 
. کنمی مشاهده م  نمی که درون آب زالل را بب      نی مانند ا  ندهی آ ی سالها ی را از ماورا   قتی هستم که حق   نای ب ی من طور  ی ول ینیب یرا نم 
 مثـل کـشت و زرع و اسـتخراج          ی دست ی عده برادر کارها   کیواد شدند همه با دست کار خواهند کرد و مثل            همه مردم باس   یوقت

  . خواهند نمودمی خود تقسنی را بیمعدن و صنعت و بازرگان
 نخواهـد  یگـر ی نـان از دسـت د  ی وجود نخواهد داشت و در آن جهان کس       نهی من آتون بوجود خواهد آورد ک      ی که خدا  یائی دن در

  . خواهد نمودمی تقسیگریکه هر کس نان خود را با دگرفت بل
ـ  وجود خواهد داشت نه فق     ی و نه غن   رودی م نی از ب  ری و فق  ی غن نی آن جهان که همه باسواد و دانشمند هستند تفاوت ب          در ـ  ز ری  رای
 یانی سر ی گفت برو ا    نخواهد یگری کس بد  چی غالم خود کند و ه     ای رجحان دارد او را کارگر       یگری بر د  نکهی بعنوان ا  تواندی نم یکس
 وجود ندارد   نهی و ک  ستی ن ری و فق  یو چون غن  . داندی را برادر خود م    گرانی هر کس د   نکهی ا ی برا ن متعف اهپوستی س ی برو ا  ای فیکث

  .جنگ بوجود نخواهد آمد
 یرا رو  که باز دچـار صـرع شـده و او            دمی و من فهم   کردی وحشت م  دی داشت که تول   جانی ه ی کلمات طور  نی ا ی هنگام ادا  فرعون

  .ردی که آرام بگدمی خورانی مسکن بوی داروکی و دمی خوابانی در عرشه کشتریحص
 ی او مـسر   یوانگی د ی ول شدی م وانهی د ی و آرام گرفت من متوجه شدم که گرچه اخناتون گاه          دی که فرعون دراز کش    نی بعد از ا   یول

  .ام  اظهارات او قرار گرفتهریاست و من تحت تاث
 دهی فهم دهی را از نظر گذران    اری بس یو من شهرها  .  هستند هی مشاهده کرده بودم که باالخره تمام ملل بهم شب          را اری من ملل بس   رایز

  .شودی و رنگ عمارت سبب اختالف شهرها نموارهای دی و کوتاهیو اختالف بلند.  استهیبودم که باالخره تمام شهرها بهم شب
ـ  مز یگـر ی بر د  کی چی است و ه   یکی اهپوستی و ناخوش س   یانی سر ماری و ب  ی مصر ماری ب بی طب کی هستم و در نظر      بی طب من  تی

  . است که هر سه را معالجه کندنی پزشک افهیندارد و وظ
 گرانی او بد  یوانگی است و د   وانهی مرد د  نی گرچه ا  گفتم ی فرعون قرار گرفتم و بخود م      یها   گفته ری تحت تاث  دانستمی را م  نهای ا چون
  .دینمای لذت مدی کرد تولتی بانسان سرایقت وی جنون مسرنی ای ولکندی متیسرا
 ستی قابل اجراء ن   ینی زم یای او در دن   قتی و گرچه حق   Ĥوردی بزرگ را بر زبان م     قتی حق کی که فرعون    نمودمی اعماق خود حس م    در

 دی با یرد ول  آنرا اجراء ک   توانیم) مترجم – بود   دی جاو ی زندگ یای مغرب در مصر مسکن اوات و هم دن        یایدن( مغرب   یایو فقط در دن   
ـ    ی برود بـسعادت سـرمد     نی از ب  ری و فق  ی کند و تفاوت غن    ی آنطور زندگ  واند نمود که اگر نوع بشر بت      قیتصد مـن  . دی خواهـد رس

 نخواهد آمـد کـه      ی آن چنان بزرگ و درخشنده نگفته و بعد از او هم کس            یقتی کس حق  چی که قبل از فرعون اخناتون ه      دانستمیم

ebook2009.blogfa.com



 
۸٦

 فرعـون   قتی قبول حق  ی و جهل فقراء حاضر برا     اءین اغ ی چون خودخواه  دمیفهم یمن م . دی نما انیب آنطور برجسته    یقتیبتواند حق 
  . برودنی دولت با عظمت مصر از بدیو شا) دی گردیهمانطور که در طبس جار( خواهد شد ی جارادی زی خونهاستین
.  از اخناتون اسـت    دی تقل دیهد گفت و اگر بگو     هم نخوا  ی قبل از او نگفته و بعد از و        ی است که کس   یزی چ دیگوی آنچه فرعون م   یول

 ی و پدر و مادرت چه کسان      یا   از کجا آمده   یدانی که نم  ی هست ی تو مرد  نوههی بخود گفتم س   ستمینگری ستارگان را م   کهیبعد در حال  
ـ  آب ن  ی طبس بود تو را که زن او رو        ی فقرا بی که آن مرد طب    ی که مرد و زن    یدی شن ی بزرگ شد  نکهیبعد از ا  . بودند  ی در سـبد   لی

ـ  ی طبس بود یتاکنون هم تو پزشک فقرا    .  و بزرگ کردند   رفتندی پذ ی بود به فرزند   افتهی  آنهـا را معالجـه   می و بدون توقـع زر و س
  .یکردیم

 صورت چرا   نیدر ا . دی د ی نخواه انی برود تو ز   نی از ب  ری و فق  ی فرعون توسعه بهم برساند و تفاوت غن       دی جد ی خدا قتی اگر حق  پس
.  را در کشور بموقع اجراء بگـذارد   قتی حق نی که ا  ینمائ ی نم قی و اخناتون را تشو    یکنی نم ی فرعون طرفدار  دی جد ی خدا قتیاز حق 
 و ری و فقی غننی تفاوت بتوانی جا نمچی و در هستی کشور قابل اجراء نچی بکند در هخواهدی که فرعون م   ی کار یدانی م نوههیتو س 

  .برد نیارباب و غالم و کارفرما و کارگر را از ب
 شود و هرگاه    قتی حق نی ا ی بتواند که محل اجرا    زی حاصل خ  اری بس یها  نی زم ی است ثروتمند و دارا    ی چون مصر کشور   دی شا کنیل
ـ  و فقی غننی خواهد کرد و در همه جا تفاوت بتی سراای جا بتمام دننی شک از ای گردد بی در مصر مجر قتی حق نیا  و اربـاب و  ری

ـ   دندی هستند که فهم   ی ملت نی اول هایمصر. ( آغاز خواهد شد   ای در دن  دی سال جد  کیو آنوقت   . رودی م نیغالم از ب    کـه دور    نی که زم
 و هفت هزار سـاله را       ستی دوره ب  نی و ا  ردیگی مخصوص قرار م   ی و هفت هزار سال بمقابل ستارها      ستی هر ب  گرددی م دیکره خورش 
  ).مترجم – خواندندی میسال جهان

 سعادتمند کند چون شهی همی در دسترس انسان قرار نگرفته که بتواند خود را برانی چننی ای موقع فرصت  چی که در ه   دمی فهم من
و .  برود نشده اسـت    نی و ارباب و غالم و کارگر و کارفرما از ب          ری و فق  ی غن نی تفاوت ب  دی که با  قتی حق نی فرعون طرفدار ا   کیهرگز  

 بحرف آنها نخواهد    ی توجه ی کس ی ببرند ول  نی را از ب   ی و غن  ریفق نی که تفاوت ب   ندی در صدد بر آ    ران غالمان و مزدو   ندهی در آ  دیشا
  . غالمان و مزدوران را نابود خواهند کردی قوااءی اغنرایز.  بکند حرف آنها بصورت عمل در نخواهد آمدیو اگر هم توجه. کرد
 دارد  می و زر و س    یالم و قدرت جنگ    برود چون نفوذ ک    نی از ب  ری و فق  ی غن نی تفاوت ب  دی که با  دی فرعون مصر اخناتون بگو    ی وقت یول

 سـعادت  نی تـام ی فرصت را بـرا گانهی نی ادیو نبا.  ببردنی افراد را از بنی بنشاند و تفاوت بیممکن است که حرف خود را به کرس    
 یاوت غن  که خود بخواهد تف    دیای بوجود ب  ی و بابل پادشاه   هی در سور  ای در مصر    نی است که بعد از ا     حال م راینوع بشر از دست داد ز     

  . ببردنی را از بریو فق
ـ      ی بو لی فکر بودم و از سواحل ن      نی چشم به ستارگان آسمان دوخته در ا       ستادهی ا ی کنار کشت  من  بودنـد   دهی مزارع گندم کـه رس

  .دیرسیبمشام م
 که هرگاه در  است افتادم و فکر کردمدار هی دم تمساح و سرماکدهی در طبس صاحب منکی کاپتا غالم سابق خود که اادی بکمرتبهی
  گفت؟ ی چه مدی شنی جا بود و گفته فرعون را منیا
  .آورد ی اظهارات فرعون چه بر زبان مدنی بعد از شنی که ودانستمی کاپتا حضور نداشت من منکهی ابا
 نـه   گـر ی ببرد و همه مردم باسواد شدند و د        نی را از ب   ری و فق  ی غن نی که فرعون توانست تفاوت ب     میکن ی فرض م  نوههی س گفتی م او

ـ آ... ارباب بود و نه غالم و نه کارفرما نه کارگر و همه برادروار شروع به کشت و زرع و صنعت و تجارت کردنـد                         بعـد از آن تمـام       ای
  . ثروتمند نخواهد شدیگری از دسترنج دی کسگری رفت و دهد خوانی بشر از بیها یبدبخت

ـ لی محیجمع...  احمقیا دسته از افراد بشر باهوش خواهند بود و یا  آن روز باز عده در  کـه  ی سـاده و آنهـائ  ی خواهند شد و برخ
ـ  آنها را وادار خواهند نمود که برا لیالح   به لطائف  ای خواهند کرد    یها و افراد ساده را خال        احمق سهی هستند ک  لیباهوش و مح    شانی

 بدهد محال اسـت کـه از        بی را فر  یگری بتواند د   انسان اگر  رایز.  خواهد بود  نی چن زی ن نی بوده و بعد از ا     نطوریکار کنند و همواره ا    
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 قادر به ضـرر  ی بشر کسانی ابنانی ضرر بزند ضرر خواهد زد و در ب نیری به سا  تواند ی که م  ی و شخص  دی نما ی دادن او خوددار   بیفر
  .د که مرده باشنستندی داد نبی کردن و فرتیزدن و اذ

 ی که فرعون و خداقتی حقنی با مردم چه کرده است؟ از انی ببرد ببنیز ب را اری و فقی غن نی تفاوت ب  خواهدی فرعون تو که م    نیهم
 رود  یها  ها و مرغان الشخوار و تمساح       اند مثل کالغها و قوش      او طرفدارش هستند تا امروز فقط چند نوع از جانوران استفاده کرده           

  .اند دهی ندر از ضرری غگرانی و دلین
 او با مـن     قتی خود و حق   ی فرعون راجع بخدا   ی از روز بعد وقت    گرفتی م رادی ا داشتیضور م  که اگر کاپتا ح    دانستمی که م  نی با ا  یول

  .دیگردی و او خوشوقت مکردمی موافقت ماش هی من با نظرنمود یصحبت م
  . خدا تعلق نداشتچی که بهدی رسینی فرعون به سرزمی روز پانزدهم بعد از خروج از طبس کشتدر
  . وجود داشت که درخت نداشتندیهائ  دورتر تپهیود و قدر مسطح بلی مزبور در سواحل ننیزم

ـ        یدر آنجا فرعون از کـشت     .  گوسفندان خود بودند   دنی شبان در آن جا کنار روزخانه مشغول چران        چند  را  نی خـارج شـد و آن زم
فق آتون در زبـان  شهر ا. (گذارمی خواهم ساخت و نام آن را شهر افق آتون می جا شهر نی آتون در آورد و گفت در ا       یبتصرف خدا 

ـ  ن دهیفا ی ذکر کرد در ضمن ب     نی بع دی داد و با   ریی تغ توان ی نم یخی تار ی اسام یعنا در م  ی است ول  لی در موقع تلفظ ثق    یفارس  ستی
 یهـا  یونـان ی می به تـصم ی اروپائنی از مورخی است بعضالمخرج بی قر ی از السنه اروپائ   ی در بعض  می که حرف نون و حرف م      میبگوئ
  ).مترجم –اند   را آتوم خواندهی مصری آتون خدامیقد
  . شدندادهی آنها پنانی و سرنشدندی که در عقب او بودند بساحل رسگری دیها ی فرعون کشتی از کشتبعد

ـ ی که با او بودند قطعـه زم       ی از کسان  کی و بهر    دیای شهر بوجود ب   کی دی جا با  نی معماران خود را فرا خواند و گفت در ا         فرعون  را  ین
  .انه واگذار کردجهت ساختن خ

  .دیای از شرق به غرب بوجود بابانی از شمال به جنوب و پنج خابانی پنج خدیبای آن شهر طبق نقشه اخناتون مدر
 گری از منازل د   دی خانه نبا  چی بمنازل مجاور بود و طبق دستور فرعون ارتفاع ه         هی که شب  شد ی ساخته م  یا   خانه نی هر نقطه از زم    در

  .شدیها جهت طبخ غذا متشابه م ها و محل اطاق خانه شماره اطاق و در هر دیتجاوز نما
 آنها  ی مساوات را برا   نی بدانند و از شهر آتون متشکر باشند که ا         گرانی با د  ی که در آن شهر همه خود را متساو        خواستی م فرعون

  . بوجود آورده است
 و بر عکـس او  کند یاختن هستند از آتون تشکر نم از آنها که مشغول س  کی چی که ه  دمیشن ی من م  شد ی شهر ساخته م   ی وقت یول

  . خانهی وجود داشت و نه می آورده که در آنجا نه آبادینی که چرا فرعون او را از طبس به سرزمدهدیو فرعون را مورد لعن قرار م
ه بتوانـد مقابـل خانـه        ک خواست ی هر زن م   رای نبود ز  ی راض ساختند ی او و شوهر و فرزندانش م      ی زندگ ی که برا  یا   زن از خانه   چیه

  .ها را در داخل خانه قرارداده بودند  اجاقدی شهر جدیها  که در خانهی و غذا طبخ کنند در صورتفرزودیخود آتش ب
) متـرجم  – شده و سفت اسـت       دهی گل کوب  ی و به معنا   ی کلمه فارس  کی یدا( بود   ی که از دا   یهائ   که در طبس در کف اطاق      یآنهائ

 کردند و گفتند آجر بر اثر       تی اظهار عدم رضا   شود یها با آجر مفروش م       کف اطاق  دیکه در منازل شهر جد     دندی د ی وقت دندیخوابیم
 نمودند ی متی مزبور اظهار عدم رضا   نیسرزم) رس(رست     از خاک  زیو ن . کندی زحمت م  دی و تول  گردد ی شدن مبدل به غبار م     دهیسائ

 مقابـل   خواسـتند ی آن شـهر م    یها  و سکنه خانه  . شکندی و م  داردیرز بر م   که سفال شد د    نی خاک بعد از ا    نی که ا  کردندیو اظهار م  
 در خارج از شهر داده بود کـه      نی قطعه زم  کی خانواده   هر در شهر را قدغن کرده ب      یکار ی فرعون سبز  ی بکارند ول  یخانه خود سبز  

 به  لی فاصله دارد و آوردن آب ن      لی ن  آنها با رود   ی که اراض  کردند ی م تی سکنه شهر شکا   یول. ندی نما یدر آنجا مبادرت بکشت سبز    
 ی شـسته را رو یتهـا  بستند و رخگری طرف بطرف دکی از یهائ  طنابدی شهر جدیابانهایو زنها در وسط خ   . کشتزار مشکل است  

  . عمل را ممنوع کرده بودنی که خشک شود و فرعون اانداختندیها م طناب
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ـ    نی زنها با  یساز نگاه دارند ول     در منازل تازه   بز و گوسفند را      دی گفته بود که سکنه منازل نبا      فرعون  و بـز و     کردنـد  ی گفته اعتنا نم
ـ           دی رفته رفته به شهر جد     یول. داشتندیگوسفند را در منازل تازه ساز نگاه م         ی انس گرفتند و گرچه طبس را فراموش ننمودنـد ول

  .دندیگرد ی که بطبس بروند حاضر به مراجعت نمشدی آنها گفته مهمن متوجه بودم که اگر ب
 فرعون به طبس مراجعت خواهـد کـرد         لی ن انی بمناسبت طغ  میکردیو ما تصور م   . دی فرا رس  لی رود ن  انی و موقع طغ   زی فصل پائ  بعد
 گری سنگ د  ی که رو  یهر سنگ . دادی ماند و از آنجا امور ساختمان شهر افق آتون را مورد نظارت قرار م              ی خود باق  ی او در کشت   یول

  .خندد ی در شرف اتمام است میا  خانهندیبی می که وقتدمیدی شد و من میم فرعون یل سبب خوشحادیگردینصب م
 سابق  ی خدا ی برده بود صرف ساختمان شهر افق آتون کرد و تمام اراض           متی را که از معبد آمون به غن       می از زر و س    ی قسمت فرعون

  . نمودمی کنند تقسی بودند کشاورزلی که مای فقرائنیرا ب
 و شهر طبس    لی رود ن  یای را که بطرف قسمت عل     یهائ ی تمام کشت  ی بازرگانان طبس را در فشار قرار بدهد کاال        نکهی ا ی برا اخناتون

 در صـدد بـر      ی سنگ و چوب گران شد و اگر مـرد         ی که بها  نمودی شتاب م  دی اتمام شهر جد   ی برا ی کرد و طور   یداری خر رفتندیم
  . شد ی توانگر ماوردی الوار را بشهر افق آتون بکمرتبهی بزرگ فقط یها ل در جوار جنگقع والی آبشار رود ننی که از اولآمد یم

 و از صبح تـا شـام خـشت          کردندی منزل م  شدی ساخته م  ی که با ن   یهائ   در کلبه  لی از کارگران بشهر آتون آمده کنار ن       ری کث یا  عده
ـ  نانیبعد از خاتمه طغ. ندساخت ی میاری آبی و جدول برانمودند ی محی و معابر را تسط    پختند ی و آجر م   زدندیم  هزارهـا درخـت   لی

 دادنـد و خـود      وهی از آن درختها سال بعد م      ی کاشتند و بعض   دی را از اطراف آوردند و در شهر جد        دار  وهی م یها   و درخت  گستر  هیسا
  .دی چوهیفرعون از آن درختها م

ـ  کـار داشـتم ز     یلی من هم خ   آوردند ی ها سنگ و الوار م     ی معمارها و بناها و کارگران مشغول کار بودند و کشت          ی حال در  هنـوز   رای
 کـه   دی مف ی از کارها  یکیو  . شدندی م ماری راکد و باتالق ب    ی بود و کارگران بر اثر وجود آبها       افتهی خاتمه ن  دی شهر جد  ی اراض یکش  زه

  .ددنیها مصون گرد  اسکله تمام شد باربران شط از خطر تمساحیانجام گرفت ساختمان اسکله کنار شهر بود و وقت
 را به ساحل برسانند     ها ی بتوانند که محموله کشت    نکهی اسکله ساخته شود باربران مجبور بودند که وارد آب شوند تا ا            نکهی از ا  قبل

  .ور شده است  تمساح به آن باربر بدبخت حملهکی که دندیفهم ی مگرانی و دخاستی از آنها بر میکی ادی فرکمرتبهیو 
 بتوانند بکمک باربر    نکهی و قبل از ا    باشد یآور م    وحشت یلیز بدن او در دهان تمساح جا گرفته خ         ا یمی که ن  ی منظره باربر  مشاهده

  . الشه باربر متعفن شد او را بخوردنکهی جا بدهد و پس از ای در سوراخنکهی تا ادیکش ی آب مریمزبور بروند تمساح او را ز
هـا را      خطر تمساح  نکهی و به آنها زر بدهند تا ا       اورندی ب لی مصب رود ن    تمساح را از   انی از شکارچ  ی بود که ناچار شدند که عده ا       نیا

ـ     خطر حمله تمساح   دی اسکله باتمام نرس   یها را معدوم کردند معهذا تا وقت         کم تمساح  ی ببرند و آنها در مدت     نیاز ب  ـ   یها بکل  نی از ب
  .نرفت
ـ  فرعـون را تعق    ی طـبس کـشت     شدند همانها هستند کـه از      دهی که در شهر افق آتون د      یهائ   تمساح دمی شن من ـ  کردنـد ز   بی  رای
  . خواهد شدبشانی نصذی لذیها  که باز طعمهنمودند ی مینیب شیپ

 طعمـه رشـته     لی فرعون از طبس و وصول به شهر افق آتون و تحص           ی حرکت کشت  نی ب تواندی بفهمم تمساح چگونه م    توانم ی نم من
 آمدند و   انی که شکارچ  نی جهت بعد از ا    نیبهم.  است باهوش و عاقل    ی که تمساح جانور   ام  دهی شن یاری از بس  یول.  کند دایارتباط پ 

 دادند که از شهر افق آتون بروند و اگر عاقـل نبودنـد آن منطقـه را                  حیآور ترج    وحشت انها نمودند آن جانور      تمساح دیشروع بص 
 همه بقتـل خواهنـد      ندیگر توقف نما   که ا  دندی بر عقل جانور مزبور است چون فهم       لی و کوچ کردن آنها از آنجا دل       کردندی نم هیتخل
  .دیرس
هـب در      هـورم  ی که هنوز مرکز فرمانده    دانستندی م دی گرفتند چون شا   شی شهر افق آتون راه شهر طبس را پ        هی پس از تخل   کنیل

  . بحرکت ادامه بدهدلی آب نی از آن شهر خارج گردد و متورم شود و رونی مقتولیها  باز الشهحتملیطبس است و 
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هب فرمانده ارتش مصر که از طرف فرعون مامور شده بود که ارتش را منحل   عقب رفت هورمانی بعد از طغ   لی ن ی آبها نکهی از ا  پس
وارد شهر افق ) دینما ی امر فرعون مسامحه م    ی که در اجرا   دانستمی من م  یول (دی و شردن را مرخص نما     اهپوستیکند و سربازان س   

  .شد
 خاموش کـردن آتـش شـورش در         ی و مصر برا   دی خواهد شور  هی سور دانستی که م  کرد ی جهت ارتش را منحل نم     نی از ا  هب  هورم
  . بقشون دارداجی احتهیسور
 و شـردن  اهپوسـت ی است که سربازان سنی و بهتر ادی نخواهد شور  هی سور گفت ی نداشت و م   هی به شورش سور   دهی فرعون عق  یول

  .نندی آنها را نبگریند و مردم د خود برواتی در مصر مورد نفرت هستند مرخص شوند و بوالیلیکه خ
 آن دو نی مضمون بنی بای صحبتکرد یهب وارد شهر افق شد هر دفعه که لزوم حفظ ارتش را نزد فرعون مطرح م                  که هورم  ی روز از

  .شد ینفر م
در  هی سور یها ی هستند و اگر شورش شروع شود مصر       فی در آنجا ضع   های است و مصر   می وخ یلی خ هی وضع سور  گفت ی م هب  هورم

  .یری را بگهی شورش سوری جلوی که بتوانی قشون داشته باشدیروز اول نابود خواهند شد و تو با
 ی کـرت رو   ری بـه تـصاو    هی شـب  ی که نقاشان اشکال   یدانی م ای و آ  ؟یا  دهی شهر د  نی تو اشکال کاخ مرا در ا      ای آ دادی جواب م  اخناتون

 در آب   های که ماه  ینمائ ی شده که تصور م    دهی کش ی که طور  یکنیده م  مشاه ینیاگر تو اشکال کاخ مرا بب     . اند  دهی من کش  یوارهاید
 ندارم که در آنجا شورش بر پا شـود          دهی من عق  هیو اما در خصوص سور    . ندینمای در هوا پرواز م    های هستند و مرغاب   یمشغول شناور 

ـ  کـه    باشـد  ی با من دوست م    ی بقدر هیام و پادشاه کشور آمورو در سور         فرستاده اتی ح بی صل هی سور نی تمام سالط  ی برا رایز  کی
ساختن طاق نـصرت کـه از دوره   . (یا دهیام د  خود ساختهاخ طاق بزرگ آتون را که من مقابل ک    ایو آ .  آتون ساخته است   یمعبد برا 

فتخار  رسم را از مصر و کرت آموخته بودند و در مصر و کرت با             نی نبود بلکه آنها ا    های متداول شد ابتکار روم    نی بافتخار فاتح  هایروم
  ).مترجم – ساختند ی طاق مانیخدا
 من نخواستم کـه     یاند ول    ساخته بای ز اری آنرا بس  انی است و معماران و بنا     دنی قابل د  رای ز نی طاق را بب   نی که برو و ا    میگو ی بتو م  من
  . بسازند و امر کردم که طاق آتون را با آجرنندی ساختن طاق آتون غالمان از معدن سنگ استخراج کنند و رنج ببیبرا

 از پادشاه آمورو بر حـذر بـاش اخنـاتون جـواب             ی ول نمیب ی طاق آتون را م    شومی من هر وقت که وارد کاخ تو م        گفت ی م هب  هورم
ـ  پادشاه چگونه مر  نی که ا  ی بدان نکهی تا ا  ینی من فرستاده است بب    ی برا ی را که و   ی دارم الواح  لی من م  داد یم  آتـون شـده و در   دی

  . به آتون معتقد گرددشتری بنکهیا تا کندیمخصوص او از من سئواالت 
 ری را زمانی بخواهد شورش کند هرگونه لوح و پ     ی که پادشاه  ی روز رای ز ستمی ن تی الواح قائل باهم   ی داد من برا   ی جواب م  هب  هورم

 من ارتش را منحل     یخواهی که م  نکی تو باشد و ا    عی که مط  دی پادشاه را مجبور نما    کی تواند ی از زور نم   ری غ زی چ چی و ه  گذارد یپا م 
  . که به داخل خاک مصر تجاوز نکندنی عده سرباز نگاه دارم تا اکی مرزهاکنم الاقل موافقت کن در 

 و وارد   ندینما ی که دام خود را در مراتع مصر بچرانند از مصر تجاوز م            نی ا ی برا کنندی م ی که در جنوب مصر زندگ     یلی اکنون قبا  هم
 دوست و متحد تـو هـستند و چـون           اهانی س نی که ا  ی در صورت  زنندی را آتش م   اهپوستانی س یها   و خانه  شوند یخاک کشور تو م   

  .ردیگی است زود آتش منی آنها نئیها خانه
 از فقر آنهاست و اگر بتوانند در کشور خود دام را ی ناشکنند ی می که در جنوب مصر زندگ    یلی تجاوز قبا  نی ا داد ی جواب م  اخناتون

  .شوند یم وارد مصر نندی نمافیتعل
 که در جنوب مصر هستند با آنها مـدارا          ی پوستان اهی دام وارد مصر شوند و اگر س       فی تعل ی چون مراتع ندارند مجبورند که برا      کنیل

  . آنان آتش نخواهد گرفتیها  بچرند هرگز خانهاهپوستانی و موافقت کنند که دام آنها در مراتع سندینما
ـ  م ای آ ی خود بروند ول   اتی تا بوال  می ارتش را منحل کنم و سربازان را مرخص نما          که یدهی تو بمن دستور م    گفت ی م هب  هورم  یدانی

ـ  تا بوال  شوند ی که مرخص م   ی سربازان رای در داخل مصر بوجود آورد ز      ی گزمه قو  کی دیکه قبل از مرخص کردن سرباز با        خـود   تی
  .ندینما ی آنها تجاوز متی و به هزارها زن بدون رضادهندی مرار قغمایبرسند هزارها خانه را مورد 
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ـ      رای ز ی گناه توست که راجع به آتون با سربازان قشون من صحبت نکرد            نی ا دادی جواب م  فرعون  و  شـناختند  ی اگر آنها آتون را م
ـ و امروز در ا . افتادند ی صلح و محبت است بفکر چپاول و تجاوز بزنها نم          ی خدا ی که و  دانستندیم  شـهر چـون مـردم آتـون را     نی
 کـه   فتادهی ندارد و هرگز اتفاق ن     گری و مستحفظ د   قی آهو رف  کی از   ری و غ  کندی گردش م  یئ دختر من به تنها    تاتونیر م شناسند یم

 دی را هم با   ی جنگ یها   مرخص شوند ارابه   دی که سربازان با   نی دارم که عالوه بر ا     دهیو من عق  . دی نما ی نسبت به دختر من تعد     یکس
 کـه  فهمند ی نباشد می اگر ارابه جنگیول. می قصد جنگ دارما که دهدی نشان مگری دنیط به سال  ی وجود ارابه جنگ   رای برد ز  نیاز ب 

  .میستیما بفکر جنگ ن
 که پادشاه کشور آمـورو      کنمی من فکر م   رای ز می را بفروش  ی جنگ یها   که ارابه  ستی ن نی بهتر ا  ای آ داد ی با تمسخر جواب م    هب  هورم

  .ندی تو استفاده نماهی از آنها علی روزنکهی تا اندی نمایداریرا خر تو یها  حاضرند که ارابهها ی هاتای هیدر سور
هب که استقامت داشت توانست فرعون را بـا            باالخره هورم  ی ول افتی روز ادامه    نی فرعون و فرمانده ارتش او چند      نی مباحثه ب  نیا

ـ  گزمه بوجود ب   کی مصر    در داخل  نکهی ا گری مصر ساخلو نگاه دارد و د      ی در مرزها  نکهی ا یکی موافق کند    زیدو چ   کـه حـافظ     اوردی
  . کشور باشدی داخلتیامن

  . چون ارتش از گزمه استفاده کردی که نتوان روزدیای گزمه بوجود بکنمی شرط موافقت منی گفت من با افرعون
  .باشد) ی فلززهیآنهم بدون سر ن (زهی فرعون مقرر نمود که سالح آنها فقط ندیای گزمه بصورت ارتش در ننکهی ای براو

 بود کـه بعـد ارتـش را         ی داخل تی امن ی گزمه برا  کی در همانموقع که مشغول بوجود آوردن        ی ول رفتی دستور را پذ   نی ا هب  هورم
 دی که شننی آمد و اطالع داد که پادشاه کشور آمورو بعد از ا           هی از سور  یگری بعد از د   یکیمنحل و سربازان را مرخص کند دو قاصد         

 و در   دی تازه سکونت نموده شـور     ی جنگ در گرفته و فرعون از طبس رفته و در شهر           دی جد یو خدا  می قد ی خدا نیکه در طبس ب   
ـ ی و   دی کشور او قرار گرفته تصرف نما      کی را که نزد   هیصدد بر آمد که دو شهر سور       ـ  از آن دو شـهر مژ      یک  و اکنـون    باشـد ی م دوی

  .دارد دچار محاصره شده و از فرعون درخواست کمک دوی در شهر مژی مصریساخلو
  

 بـدون علـت مبـادرت بـه         هی که پادشاه کشور آمورو در سور      کنم یمن تصور نم  : هب گفت    خبر به هورم   نی بعد از اطالع از ا     فرعون
 که ندانم   یاند و تا روز      او را مورد اهانت قرار داده به خشم در آورده          هی در سور  ی مصر نی دارم که مامور   دهیشورش کرده باشد و عق    

 واقعه مرا متوجه کرد که من راجع نی ایول.  نخوانم کردی وهی تنبی برای بوده اقدامانی از طرف مصر کیحر مرد بدون ت   نیشورش ا 
 و  ی آتـون نـساخت    ی برا ی در آنجا معبد   ی بود می در اورشل  یهب وقت    آمد که تو هورم    ادمیام و      توجه نکرده  دی آنطور که با   هیبه سور 

 آرام شد در آنجـا  دوی که مژ نی شود و هم   هی سور تختی پا نکهی تا ا  ازمآتون بس  ی شهر برا  کی می است که من در اورشل     یحاال موقع 
  . آتون خواهم ساختی برایهم شهر

 آباد خواهـد  یلی آن شهر خمی آتون بسازی برای و اگر در آنجا شهر     باشدی و سر راه کاروانها م     ی مرکز بزرگ بازرگان   کی دوی مژ رایز
  .دیگرد
 ی بخشم در آمد که دسته شالق خود را شکـست و قطعـات آن را مقابـل پـا                   ی طور دی شن  جواب را از فرعون    نیهب ا    هورم یوقت

 ارتـش بفرسـتد و پادشـاه آمـورو را           نکهی ا ی است و بجا   وانهی مرد د  نی انداخت و از نزد او خارج شد و بمن گفت ا           نیفرعون بر زم  
  . سوریه کندتختی را پا آتون شهر بسازد و آنجای خدایم برای که قصد دارد در اورشلدیگویسرکوب کند م

ام   من توانـسته   ای که بداند که آ    خواستی و م  کردی صحبت م  یلی من خ  یها  هب در شهر افق بود راجع به مسافرت          که هورم  یامی ا در
   نه؟ ای اورمی بدست بی اطالعات نظامگری دی او در کشورهاهیکه طبق توص

داد و    ه را برایش حکایت مینمودم با دقتی زیاد گوش فرا مـی           آوری شد    من شروع به صحبت میکردم و اطالعات نظامی جمع         یوقت
یکروز کاردی را که در هاتی بمن داده بودند بنظرش رسانیدم و از مشاهده کارد مزبور بسیار حیرت کرد و گفت سینوهه کاردهای                       

  . از آهن است مانند کارد چوبی میباشدئیمسین ما در قبال این کارد که میگو
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اجع به سربازها و وسائل جنگی ملل دیگر از من میکرد که بنظر من کودکانه جلوه مینمود ولی بعد فهمیدم که                      سواالتی ر  هب  هورم
  .هب یک سرباز است آن سواالت را از من میکند چون هورم

پرسید آیا   که می آورند یا پای راست را یا این        پرسید که وقتی سربازهای بابل براه میافتند آیا اول پای چپ را بحرکت در می                 می مثالً
آینـد یـا     ها حرکت میکنند یا اینکه در قفای آنها بحرکت در می            های جنگی هستند با خود ارابه       هائی که ذخیره ارابه     در هاتی اسب  

اند یا اینکه چـرخ روپـوش      های جنگی بابل چند شعاع دارد و آیا اطراف چرخ را با فلز پوشانیده                که چرخ ارابه   داین که سوال میکر   
  .داردفلزی ن
ها در هاتی و میتـانی و بابـل و            ها و پل    خواست بداند که وضع جاده      هب بود این که می       از چیزهائی که خیلی مورد توجه هورم       یکی

  .کشورهای دیگر چگونه است
هر ها و رودها و شماره سربازان کشورهای دیگر میگفتم مینوشت تا              آمد و آنچه من در خصوص بنادر و جاده           روز یک کاتب می    هر

  .هب بخواهد بتواند باطالعات مزبور مراجعه کند وقت که هورم
های جالب توجه کرت      ها و مجاری فاضل آب و توالت        ها و نقاشی     توضیحاتی که راجع به خدایان ملل دیگر و عمارات و مجسمه           ولی

  .جی باین گونه اطالعات نداردهب قرار نگرفت و گفت یک سرباز احتیا ، دادم مورد توجه هورم که پیوسته در آن آب جاری است
 روزی که هورم هب از فرط خشم دسته شالق خود را مقابل فرعون شکست و رفت و خواست که از فرمانـدهی ارتـش اسـتعفا                           تا

هب فرستاد و گفت باو بگو که بیاید تا اینکه با من آشتی کند زیرا من                  داشت مرا نزد هورم     ولی اخناتون که وی را دوست می      . بدهد
  .شوددارم که وی رنجیده از من جدا میل ن
هب نتوانست که فرعون را با اعزام قشون به           هب آشتی کردند و فرعون یک شالق دیگر باو داد هورم             با اینکه فرعون و هورم     لیکن

  .سوریه برای سرکوبی پادشاه کشور آمورو موافق کند
مفیس رفت تا اینکه در آنجا گزمه را جهـت امنیـت داخـل               که ادامه توقف در شهر افق را بدون فایده دید بطرف شهر م             هب  هورم

  .اش با جنوب و شمال مصر یک اندازه است مصر بوجود آورد زیرا ممفیس در مصر مرکزیت دارد و در جائی قرار گرفته که فاصله
د همـان بهتـر کـه    هب رفت فرعون بمن گفت سینوهه اگر آتون مقدر کرده که سوریه از دست مصر بیرون برو         از این که هورم    بعد

  .اراده آتون انجام بگیرد برای اینکه تسلط مصر بر سوریه برای مصر غیر از زیان نداشته است
ام تسلط مصر بر سوریه به نفع مصر بوده زیـرا مـصر از ثـروت فـراوان                     اخناتون تا آنجا که من بیاد دارم و از دیگران شنیده           گفتم

  .شود سوریه برخوردار شده و می
  .نماید پرور و تنبل و بیرحم می روت یکی از چیزهائی است که ملت را فاسد میکند زیرا ملت را تن گفت ثفرعون
اشغال مصر در آمد و ثروت سـوریه وارد مـصر             کش و قانع و صبور و رحیم ولی از وقتی که سوریه تحت               مصر ملتی بود زحمت    ملت

  .ها فرا گرفتند  از سریانیپروری و عیاشی و بعضی از عادات زشت را شد مصریها تنبلی و تن
  .ها نخواهند شد  وقتی مصر از دست سوریه رفت دیگر مصریها گرفتار عادات ناپسند و تنبلی و عیاشی سریانیولی
 با اینکه میدانستم که فرعون جنون دارد انتظار نداشتم که این حرف را از دهان یک پادشاه بشنوم زیر یک پادشاه برای حفظ                        من

ای اخناتون من مدتی در سـوریه بـودم و در شـهرهای             : راضی شود که اراضی کشورش از دست برود و باو گفتم          قدرت خود نیاید    
 فرمانده ساخلوی مصری یک پسر داشت که بنام رامسس خوانده میشد و این پـسر کـه در          یرازمیر و مژیدو زندگی کردم و در ازم       

های سنگی بازی میکرد ولی بیمار گردیـد و او            پیوسته با تیله و گردونه    آنموقع ده ساله بود زیباترین کودک سوریه بشمار میĤمد و           
  . نمودمعالجهرا نزد من آوردند و من فهمیدم که مبتال بکرم معده است و او را م

توانست بیش از یکمرتبه صورت او را ببیند زیرا اگر دو مرتبـه صـورت او را میدیـد      مژیدو یک زن مصری بود که هیچ مرد نمی     در
ن میگردید و آن زن را روزی نزد من آوردند و من دیدم که شکمش متورم شده و بوی گفتم که باید شـکمت را بـشکافم تـا                             حیرا

  . رفتم و شکم او را شکافتم و معالجه شداش خانهو روزی ب. اینکه بیماری تو رفع گردد
   پرسید چرا این حرفها را بمن میزنی؟ فرعون
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ر اکنون با ضربات شمشیر و نیزه سربازان سریانی قطعـه قطعـه شـده و آنـزن زیبـا بچنـگ                       برای این میگویم که همان پس      گفتم
سربازان مست سوریه افتاده و آنها بدون اعتناء بفریادهای زن مشغول تجاوز نسبت بوی هستند و آیا این وقایع بـرای تـو بـدون                         

  د و بزنهای مصری تجاوز نمایند؟ مصر را در سوریه بقتل برساننداناهمیت است و حاضری موافقت کنی که فرزن
 نظری بمن انداخت و گفت سینوهه میگوئی چه کنم؟ آیا بگویم که چون در سوریه شورش شده و ده نفـر یـا یکـصد نفـر                            فرعون

  اند سربازان من یکصد بار یکصد سریانی را بقتل برسانند؟ مصری بقتل رسیده
  .عاقالنه است اگر این کار صورت بگیرد در نظر تو یک کار صواب و آیا
  ای از مصریان کشته میشوند جان ندارند و آنها دارای زن و فرزندان نیستند؟ هائیکه برای قتل عده  سریانیمگر
  ای غیر از بدی بوجود نخواهد آمد؟  من بدی را بوسیله بدی سزا بدهم نتیجهاگر
لی بطور قطـع آن بـدی کمتـر از آن اسـت کـه                اگر سزای بدی را نیکی بدهم گرچه ممکن است که از آن بدی بوجود بیاید و                ولی

  .بخواهند بدی را با بدی جبران کنند
های تو بیمار شوم راجع به اینکه باید در سوریه از مردم بجرم قتـل مـصریها                   خواهی که من از گفته       تو طبیب من هستی و نمی      اگر

  .انتقام کشید صحبت نکن
شستند و برای قتل یک مصری مرتکب قتل           خدائی آمن خون را با خون می        این صحبت تو مرا خیلی ناراحت میکند و در دوره          زیرا

  .شدند یک صد نفر از سکنه کشورهای دیگر می
  .کردند  جهت کینه شدیدتر میشد برای اینکه آن یکصد نفر زن و فرزند و خویشاوندان دیگر داشتند و آنها خونخواهی میبهمین
  .رود ام گرفت زیرا اگر در قبال قتل مرتکب قتل شوند هرگز کینه و عناد از بین نمیریزی انتق  آتون میگوید که نباید با خونولی
 است که بتو میگویم که دیگر در این خصوص با من صحبت نکن و بگذار که من با حقیقت خود بسر ببرم و بجای کینه از طرف                            این

  .آتون محبت را در مردم بوجود بیاورم
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  فصل سی و دوم

  شهر جدیدی که فرعون ساخت
  

های شهر مژیدو نشنیده بگیرم و میدانـستم کـه در            توانستم که صدای ضربات قوچ سر را بدروازه        من دیگر چیزی نگفتم ولی نمی     
ای  آن شهر هر زن مصری که بدست سربازان سریانی افتاده بدون رضایت زن مورد تجاوز قرار گرفته است معهذا از این که دیوانـه                     

  .دیدم خوشحال بودم قدر نیک فطرت میرا آن 
ام آنهـا نتوانـستند کـه باتفـاق          من هنوز راجع بدرباریهای اخناتون که از طبس عزیمت کردند و به شهر افق آمدند چیزی نگفته                

عد فرعون به شهر افق بیایند برای اینکه اخناتون طوری سریع از طبس حرکت کرد که دربایها موفق نشدند با وی حرکت کنند و ب                       
  .آمدند

نماید آنها تبسم کنند و زمانی که مغمـوم          زندگی درباریها هدفی غیز از این که پیوسته نزدیک اخناتون باشند و وقتی او تبسم می               
  .می شود آنان خود را غمگین نشان بدهند

زندان مـشاغل و عنـاوین     پدران آنها هم در دوره فرعونهای گذشته همین کار را میکردند و وجودشان منشاء اثری دیگر نبود و فر                  
  .خود را از پدران بمیراث بردند

نمودند و هـر     های خود را با یکدیگر مقایسه می       داند دارای مشاغل رسمی بودند و شغل       با اینکه بیشتر درباریها هیچ کار انجام نمی       
  .تر از شغل دیگری است کس میکوشید که نشان بدهد که شغل او بزرگتر و محترم

برتری شغل یکی از درباریان فرعون نسبت بدیگری محرز بود دیگری چنین وانمود میکرد که گرچه بظاهر مقام                  در مواردی هم که     
تر میباشد و دوستان آن شخص هم اینطور نشان میدادنـد کـه              او کوچکتر از دیگری است ولی در معنی شغل وی مهمتر و محترم            

  .پذیرند این گفته را می
دار دربـار و غیـره و    دار دربار و شـربت    دار دربار و چتردار دربار و نانوای دربار و جامه          ود از کفش  شغلهای درباریان فرعون عبارت ب    

نمودند و یکمرتبه جام شـراب را        کردند و یکبار برای او نان طبخ نمی        آنها در تمام عمر یک مرتبه کفش و چتر فرعون را حمل نمی            
  .و عارشان میĤمد که این کارها را بکننددادند زیرا همه جزو رجال درباری بودند  بدستش نمی

کن سـلطنتی هـم وجـود        این وظائف بعهده دیگران که جزو غالمان یا خدام بودند محول میگردید و در دربار اخناتون حتی ختنه                 
آمدم ولی سرشکاف سلطنتی عنوان ظاهری طبیب مخصوص فرعـون بـود و تـصور          داشت و من هم سرشکاف سلطنتی بشمار می       

ها سـوار بـر       تمام درباریها فقط من کار میکردم برای اینکه پیوسته مواظب وضع مزاج فرعون بودم و روزی که درباری                  میکنم بین 
ها از طبس آمدند همین که به نزدیک شهر افق رسیدند شروع بخواندن سرود آتون خدای جدید نمودند تـا اینکـه نـشان                         کشتی

  .بدهند که بخدای فرعون عقیده دارند
خوردند و   های شهر افق ساخته شود و در آنجا می         هائی که در ساحل رودخانه بر پا شد سکونت کردند تا این که خانه              هبعد در خیم  

نوشیدند و از زندگی لذت میبردند زیرا فصل زمستان مصر بکلی خاتمه یافته فصل بهـار رسـیده بـود و پرنـدگان خواننـدگی         می
  .نمودند می

توانستند که بدون غـالم و       شد زیرا آنها نمی    تند که محل سکونت آنها خود یک شهر محسوب می         درباریها آنقدر خادم و غالم داش     
ولی یـک   . های خود نبودند و میباید غالمان دستهای آنان را بشویند          خادم زندگی کنند و بعضی از آنها حتی قادر به شستن دست           

 اینکه هر جا فرعون هست آنجا باشند تا اینکه اخناتون آنهـا را              کردند و مورد  اهمال قرار نمیداند و آن         چیز را هرگز فراموش نمی    
  .ببیند و اسم و قیافه آنها را فراموش نکند
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آنها وقتی دیدند که فرعون خیلی عالقه دارد که شهر زودتر باتمام برسد بنائی هم کردند و خود میدیدم که برخی از زنهای زیبای                        
زدند و بعضی از مردهای دربار در حالی که غالمان روی سرشان چتر نگـاه داشـته                 نشستند و خشت می    درباری عریان بر زمین می    

نهادند و بناها پیوسته از این بناهای ناشی و ریـایی معـذب           بودند تا اینکه آفتاب بĤنها صدمه نزند آجرها را در دیوارها روی هم می             
شدند آنچـه رجـال      رار میدادند که بناهای واقعی مجبور می      ها را طوری روی هم ق      دانستند خشت  بودند زیرا درباریها که بنائی نمی     

  .درباری ساخته بودن ویران کنند و از نو بسازند
دادند تا اینکه باو بفهماننـد       زده خود را بفرعون نشان می      های پینه  شدند و هر روز دست     ولی درباریها از کار خود خیلی مباهی می       

  .کشند که چقدر برای ساختمان شهر خدای او زحمت می
پس از چند روز درباریها از کارهای بنائی خسته شدند و برای اینکه کارشان تنوع داشته باشد شروع به درخت کـاری و باغبـانی                         

کاشـتند درباریهـا خـشک     ها شد که از فرط خشم بخدایان مصر پناه ببرند زیرا هرچه باغبانهـا مـی               نمودند و آنوقت نوبت باغبان    
  .بردند و جدولهای آب را ویران میکردند  را از بین مینمودند و نهالهای جوان می

های دربار فرعون اعتراض کننـد و بگوینـد کـه در کـار آنهـا       توانستند که علنی نسبت به رجال و خانم        باغبانها و درختکارها نمی   
  .شدند آنها میشود هر روز سبب مزاحمت و مزید کار  مداخله ننمایند و آنها هم به گمان اینکه به باغبانها کمک می

ها نیش حشرات آنها را معـذب میکـرد و بامـداد بمـن               کاری هم خسته شدند و شب      ولی رجال و خانمهای درباری از درخت و گل        
  .د حملۀ حشرات قرار گرفته بود از من ضماد میخواستندرمراجعه میکردند و برای معالجه پوست بدن که مو

توانستند پنهـانی برگردنـد      اینکه از تفریحات آنجا برخوردار شوند و برخی که نمی         بعضی از آنها پنهانی بطبس مراجعت کردند تا         
زیرا آنقدر خود را بفرعون نشان داده بودندکه غیبت آنها جلب توجه میکرد با گرما و حشرات ساختند و اوقات خود را با نوشیدن                        

  .گذرانیدند و بازی طاس می
ها رشد میکرد و زمین در خارج شـهر مـستور از گیاهـان             ها باال میرفت و درخت     نمود و خانه   ولی ساختمان شهر افق پیشرفت می     

  .مفید میگردید
من نمیدانم که هزینه ساختمان شهر افق آتون چقدر شد ولی اطالع دارم که تمام زر و سیمی که فرعون از معبـد خـدای سـابق                           

  .بدست آورده بود صرف ساختن شهر افق گردید و باز کم آمد
بینی میکردند ممکن است     د بگویم که تمام زر و سیم آمون بدست فرعون نیفتاد زیرا کاهنان معبد خدای سابق که پیش                 این را بای  

که فرعون مصر خدای آنها را از بین ببرد مقداری از ذخیره زر را قبل از این که جنگ در طبس شروع شود بجاهای دیگـر منتقـل                            
  .کرده بودند

ئی رضایت نداد    تقال فرعون به شهر افق منقسم شد و ملکه سابق یعنی مادر اخناتون موسوم به تی               خانواده سلطنتی مصر بر اثر ان     
که از طبس خارج شود و کاخ زیبای سلطنتی را در آن شهر رها نماید و آمی کاهن بزرگ معبد آتون هم که من در این سرگذشـت                      

عد از رفتن فرعون از طبس وضع زندگی سکنه آن شهر هیچ تغییر             ام در طبس ماند و مثل گذشته بسر میبرد و ب           نام او را ذکر کرده    
  .نکرد و فقط فرعون در طبس نبود

  .ولی مردم برای رفتن او متاثر نبودند بلکه او را یک فرعون کذاب میدانستند و فکر میکردند که از شر و زحمت او آسوده شدند
های سیاهپوست صرف    راجعت کرد زیرا نمیتوانست که از کمک قابله       تی که بشهر افق آمده بود برای زائیدن به طبس م           ملکه نفرتی 

تی  نظر نماید و برای مرتبه سوم یک دختر زائید و اسم دختر را آنخزآتون گذاشتند و سر دختر مزبور هم مانند سر دو دختر نفرتی           
  .دراز شد

فـشردند و   ر دختران او را در شکم ملکه مـی تی هنگام وضع حمل بĤسودگی بزاید س های سیاهپوست برای اینکه نفرتی   چون قابله 
  .دراز میکردند

اهپوست قبل از وضع حمل مطلع نبودند درازی سر دخترهای فرعون مصر را یکـی از معجـزات                  یهای س  مردم که از دستمالی قابله    
فصل مصر اعطاء شده و     های بال  میدانستند و تصور میکردند که از نوع سر یکی از نژادهای بزرگ خدایان است که به شاهزاده خانم                 
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حماقت مردم بقدری بود که درصدد بر آمدند که سر خود را شبیه به سر شاهزاده خانمهای مصر کنند و چون بعد از تولد نمیتـوان              
سر را دراز کرد و بطریق اولی سر یکزن بالغ دراز نمیشود گیسوهای عاریه مخصوص روی سر مینهادند که سر آنهـا را دراز جلـوه                          

  .کند
زاده خانمها برای اینکه ثابت کنند که درازی سر آنها طبیعی است نه ساختگی بعضی از اوقات بدون گیـسوی عاریـه بـا سـر                          شاه

سازها از نمونه سر آنها برای طـرح سـر           سرودند و مجسمه   تراشیده در ضیافتها حاضر میشدند و شعراء در وصف سرشان شعر می           
  .های خود تقلید مینمودند مجسمه

تی بدنیا آمد ملکه مصر از شهر افق مراجعت کرد و مقیم دائمی شهر آتون گردید ولی حرم شوهر       که سومین دختر نفرتی   بعد از این  
خود را در طبس بجا گذاشت برای اینکه میل نداشت که شوهرش بیش از آن درگیر مسائل حرم شود و نیروی قلیل خود را ضـمن                         

  .رسیدگی به امور به مصرف برساند
 بزنهای دیگر زیاد عالقه نداشت و فقط گاهی برای انجام وظیفه زوجیت بĤنها توجه میکرد و من میدانستم کـه وی                      خود فرعون هم  

تی را بیش از همه دوست دارد زیرا از تمام زنهای حرم زیباتر بود و بعد از زائیدن سه دختر هنـوز یـک زیبـاروی برجـسته             نفرتی
  .بشمار میĤمد

خود را بیشتر مدیون جادوگری سیاهپوستان میدانست نه زیبائی طبیعی و جادوگران بومی گفتـه           تی محبوبیت    با این وصف نفرتی   
  .بودند که اگر عشق شوهر خود را حفظ کند روزی دارای پسر خواهد شد

نمـود   شهر افق آتون بعد از یکسال ساخته شد و هر کس بدون اطالع از تاریخ ساختمان شهر وارد آن شهر میگردید تـصور مـی                        
  .قل ده سال از ساختمان شهر میگذردالا

و بسیاری از درختها خشک شد ولی چون        . دار را از ریشه کنده بĤن شهر آورده، کاشته بودند          دار و میوه   ها و درختان سایه    زیرا نخل 
و بینی میکردند که قسمتی از درختها خشک خواهد گردید آنقدر درخت آوردند که شهر افق آتون مبدل بیـک بـاغ سـایه                         پیش
نمودنـد و آهوهـای اهلـی در     ها باالی شهر پرواز می  های کوچک شنا میکردند و مرغابی      های آب ماهی   و در جدول  . دار گردید  میوه
  .ها هنگام طبخ غذا بوی ادویه بمشام میرسید ها میدویدند و از خانه ها و گل ها وسط علف خانه

 گردید و وقتی یکمرتبه دیگر فصل پائیز آمد و آب نیل طغیان کرد              بدین ترتیب شهر افق آتون بنام آتون خدای جدید مصر ایجاد          
  .فرعون مصمم شد که بطور رسمی شهر مزبور را بخدای جدید تقدیم نماید

مدتی قبل از پائیز معماران و کارگران چهار رشته جاده ساخته بودند که از شهر بچهار سمت میرفت و در انتهـای هـر یـک از آن                            
ای کـه در طـرف        باتفاق خانواده سلطنتی و درباریها بطرف مجـسمه        نو یکروز فرعو  .  خدای آتون قرار دادند    ای از  ها مجمسه  جاده

شمال قرار گرفته بود رفت و در آنجا عهد نمود که شهر افق را پیوسته شهر آتون بداند و تا زنده است آنجا را مقر دائمی خود کند                            
  .ی واقع در مشرق شهر دفن کنندو بعد از مرگ جنازه مومیائی شده او را در کوه

سنگ تراشان و بناهائی که میباید قبر فرعون را بسازند چون میدانستند که مدت چند سال در آن منطقـه کوهـستانی سـکونت                        
خواهند کرد با زنها و فرزندان خود رفتند و قبل از رفتن آنها فرعون بایشان گفت که من میل ندارم که شما برای ساختن قبر مـن                           

را برنج بیندازید و در کار شتاب کنید زیرا آتون خدای من میگوید که نباید کسی را آزرد و شما اگر روزی دو یا سـه میـزان                            خود  
بکار مشغول شوید بعد از چند سال قبر من ساخته خواهد شد و بکوشید که زیاد غذا بخورید و بزنها و فرزندان خـود زیـاد غـذا                            

ا آتون زیبائی را دوست میدارد چون زیبائی سبب میشود که در افراد نسبت بیکـدیگر محبـت                  بخورانید که فربه و زیبا شوند زیر      
  .آید تولید گردد و در یک ملت که همه مردها و زنهای آن زیبا باشند کینه بوجود نمی

ن مسئله فرعـون و  وقتی فرعون درصدد بر آمد که قبر خود را بسازد اشراف و درباریها هم مصمم شدند برای خود قبر بسازند و ای                
دیگران را متوجه کرد که محتاج خانه مرگ هستند تا اینکه اموات در آنجا مومیائی شوند و بهمین جهـت فرعـون امـر کـرد کـه          

  .ترین مومیاکاران دارالممات طبس را بشهر افق بیاورند برجسته
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اطالع داشت که یک کارگر مومیـائی کـردن         فرعون میدانست که مومیاکاران مزبور در شهر طبس در معبد آمون بسر میبرند ولی               
اموات نه آمون را میشناسد و نه آتون را و وی مردی است که تمام عمر در خانه مرگ بسر میبرد و موجودی بشمار میĤید که نباید                           

  .وی را انسان دانست زیرا طوری با اموات خو گرفته که یکی از آنها شده است
هـا رفتنـد     های خود را گرفتند و بخانه      ار بر کشتی شطی وارد شهر افق شدند مردم بینی         روزی که کارگران مومیائی کار طبس سو      

زیرا بوی مخصوص کارگران مزبور طوری در فضا پیچیده بود که مردم را وادار به گریختن میکرد و فقط من از آن رایحه نگـریختم                         
  .میکردمزیرا بخاطر آوردم که روزی من نیز مثل آنها بودم و در خانه مرگ کار 

قبل از اینکه مومیاکاران بیایند در کنار شهر افق یک خانه مرگ برای آنها ساخته بودند و فرعون مرا متصدی نظارت بر سـاختمان    
آن خانه و تهیه وسائل کار جهت مومیاکاران کرد برای اینکه میدانست که کاهنان خدای آتون نسبت به مومیاکاران خصومت دارند       

ه آنها پیرو خدای سابق هستند و هیچ کاهن آتون حاضر نیست که نظارت بر ساختمان آن خانه را بـر عهـده                       زیرا فکر میکردند ک   
  .بگیرد

من وظیفه خود را بخوبی بانجام رسانیدم و چون عالوه بر معلومات پزشکی خود در خانه اموات کار کرده بودم میدانستم که یـک                        
خانه اموات چندین حوض بزرگ برای آب نمک احداث کردم و چندین تاالر ساختم خانه اموات مجهز احتیاج بچه چیزها دارد و در          

تا اینکه مومیاکاران برای تخلیۀ محتویات کالبد اموات و نوارپیچی آنها در مضیقه نباشند و چون میدانـستم کـه مـسکن دائمـی                        
ای   و چون برای من در شهر افق خانـه . کردمکارگر مومیاکار در داخل دارالممات است برای سکونت آنها هم اطاقهائی کافی احداث 

ای که خیلی اهمیت داشته باشد پـیش نیامـد زیـرا             ساخته بودند ساکن آن شهر شدم و از آن پس در آنشهر در زندگی من واقعه               
مـدت  و مـن  . ممکن است گاهی چند سال بر انسان بگذرد و هیچ واقعه بوجود نیاید و گاهی در مدتی کم حوادث زیاد بروز میکند                    

  .ده سال در شهر افق بسر بردم و در این مدت کارهای من تقریباٌ یک نواخت بود
هر روز من بیماران را در خانه خود معالجه میکردم و هر روز بکاخ فرعون میرفتم و گاهی فقط در زندگی من و سـکنۀ شـهر افـق                 

  .حوادثی بوجود میامد که بیش از حوادث یک نواخت یکسال اهمیت داشت
دوره جـوانی فـرا گرفتـه بـودم          ولی از چیزهائی که در    .  مدت که من در شهر افق بودم چیزی بر معلومات من افزوده نشد             در این 

استفاده میکردم و مثل زنبور عسل بودم که در زمستان عسل جدید بوجود نمیاورد ولی از آنچه در دوره تابـستان بوجـود آورده                        
ن ده سال مرور زمان روح مرا تغییر داده باشد زیرا وقتی که روز و شب سپری میشود مثل           بعید نمیدانم که در ای    . نماید استفاده می 

  .نماید عبور آب از روی سنگ ها تاثیر می
  .نماید تراشد و آن را طوری دیگری می تراشد و صاف میکند و مرور زمان هم روح را می آب با این که روان و نرم است سنگ را می

بالیـدم و شـاید      تر و کم ادعاتر شده بودم و دیگر مثل دوره جوانی از علم و حذاقت خویش بر خود نمی                   من بر اثر کبر سن سنگین     
گفت که تو یک طبیب بزرگ هستی و باید هنر خود را معروف کنی تـا اینکـه                   آنچه مرا وزین کرد این بود که کاپتا دائم به من نمی           

  .قدر تو را بشناسند
  .میخانه خود و دارائی مرا اداره میکرد برد و در آنجا طبس بسر میکاپتا در شهر افق نبود بلکه در 

شهر افق با اینکه مقر سکونت اخناتون فرعون مصر بشمار میĤمد طوری بسر میبرد که گوئی در دنیائی غیر از مصر بوجـود آمـده                         
و بـرای فرعـون     . هر افـق میرسـید    وانعکاس حوادث جهان خارجی مانند نور ماه که شبی بر آب بتابد و بعد زایل شود به ش                 . است

و او نمیدانست که در شـهرهای دیگـر   . شهرهای دیگر مصر مثل اینکه وجود ندارد برای اینکه از حوادث آن شهرها اطالع نداشت          
گفتند زیرا میدانستند که نباید چیـزی بـاو          زیرا درباریها هرگز حقیقت را به فرعون نمی       . قحطی و تنگدستی و رنج حکمفرماست     

  .ه سبب تکدر وی گرددگفت ک
طوری آن موضوع را در لفافه چیزهـای  ) زیرا میدانستند چاره ای دیگر ندارند    (شدند که چیزی باو بگویند       اگر هم گاهی مجبور می    

بـرد و از ایـن جهـت         پیچیدند که فرعون به اهمیت وقایع خارجی پی نمـی          المثل در لفافه عسل و گل و ادویه معطر می          نیکو و فی  
  .گفتند که دچار سردرد نشود باو نمیحقایق را 
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شهر طبس از طرف آمی کاهن بزرگ معبد آتون اداره میشد و فرعون هر چیز را که در سلطنت زمامداری زشت است مثل دریافت                        
آمد و شهر افق یـک       سابق پایتخت واقعی مصر بشمار می      مالیات و اجرای عدالت و بازرگانی در طبس گذاشته بود لذا طبس کمافی            

آمی پدر زن اخناتون بود و فرعون نسبت بوی اعتمادی فراوان داشت و کـاهن بـزرگ آتـون                   . ع پایتخت موقتی محسوب میشد    نو
  .مانند یک پادشاه واقعی در طبس حکومت میکرد

  .بعد از این که خدای آمون سقوط کرد دیگر هیچ نیروی مخالف مقابل فرعون وجود نداشت که بتواند جلوی قدرت او را بگیرد
  .بنابراین آمی که بنام خدای جدید و فرعون در طبس حکومت میکرد نیز بدون معارض بود

  .نمود که چون خدای قدیم از بین رفته و قدرت جدید محرز شده در مصر ناامنی و اضطراب بوجود نخواهد آمد آمی تصور می
ا دو باربر با هم اختالف پیدا میکردند میبایـد          شد اگر دو کشاورز ی     قدرت آمی بقدری وسیع بود که شامل همه کس و همه چیز می            
و آمی از این که فرعون در شهر افق توقف کرده به طبس نخواهد              . اختالف آنها بوسیله کاهن بزرگ آتون یا زیردستان او رفع شود          

  .آمد خوشوقت بود زیرا میدانست که اگر فرعون به طبس بیاید برای او تولید اشکال خواهد کرد
بها میفرستاد و هر قدر فرعون زر و سیم جهـت            ای اینکه فرعون را مسرور کند جهت تزئین شهر افق هدایای گران           کاهن بزرگ بر  

  .دتکمیل شهر جدید میخواست از طرف کاهن بزرگ پرداخته میش
یات بود  هب زور پاهای هر تحصیلدار مال      نمود هورم  هب در شهر ممفیس حکومت میکرد و امنیت و نظم را در کشور حفظ می               هورم

هـا و    آمد که اسـم آمـون را از روی مجـسمه           تراش بشمار می   که جهت دریافت مالیات از مردم میرفتند و نیز زور بازوی هر سنگ            
  .نوشتند معبدها و قبور حک میکردند و بجای آن اسم آتون را می

 روی سرپوش مومیائی محو کنند و بجای        فرعون امر کرده بود که حتی قبر پدرش را بگشایند و اسم آمون را از درون اطاق مرده و                  
و وقتی قبر پدر اخناتون گشوده شود واضح است که قبر افراد عادی هم گشوده می شد و اسم آمون را                     . آن اسم آتون را بنویسند    

  .محو میکردند و بجای آن نام خدای جدید را می نوشتند
 این که نبش قبر در مصر جائز نیست آمـی کـاهن بـزرگ ایـراد                 سند با یوقتی خواستند اسم آمون را محو کنند و نام آتون را بنو           

  .نگرفت
ها ندارد و انـسان      ها میرود اقدامات او خطری برای زنده       دانست که تا وقتی که فرعون بجنگ مرده        چون او مردی بود باهوش و می      

  .ندباید احمق باشد که از اقدامات یک فرعون علیه اموات جلوگیری کند و او را از خود برنجا
بعد از جنگ داخلی طبس بین طرفداران خدای جدید و خدای قدیم که ذکر کردم کشور مصر مدتی آرام بود و آمی کـاهن بـزرگ      

گرفتند و پـس از      ار کرد و آنها هم بوسیله یک عده تحصیلدار کوچک از مردم مالیات می             دوصول مالیات را بتحصیلداران بزرگ وا     
که طبق قانون کلی بیش از مودیان ثروتمنـد در فـشار قـرار میگرفتنـد خاکـستر بـر سـر                      هر دوره وصول مالیات مودیان فقیر       

ریختند و لباس میدریدند که نظر ترحم اولیای امور را بطرف خود جلب کنند ولی کسی به آنها توجه نمیکـرد زیـرا مـشاهده                          می
  .سوزد سی را دل بر او نمیمیکرد مردی فقیر که گرفتار ستم مامور وصول مالیات شده بقدری عادی است که ک

شدند و این هـم یـک        و نیز بعد از هر دوره وصول مالیات تحصیلداران مالیاتی تحصیلداران مالیاتی از سال گذشته ثروتمندتر می                
باشد که عالج ندارد و تا جهان باقی است از مردم گرفته میشود مامور وصول مالیات بضرر حکومت یا مردم ثروتمند                      اصل کلی می  

گردد و فقط بیک ترتیب میتوان از ثروتمند شدن مامورین وصول مالیات جلوگیری کرد و آن این که مالیات نباشد و ایـن هـم                          می
  .ممکن نیست

تی چهارمین دختر را زائید و بدنیا آمدن دختر چهارم طوری تولید بدبختی کرد که بدبختی ناشـی از شـورش                      در شهر افق نفرتی   
  .فراموش گردید) ته شدبطوری که شرح آن گف(سوریه 
اند که باز دختر بزایـد و بـه          تی بعد از بدنیا آمدن دختر چهارم همه کس را متهم میکرد که علیه او جادو کرده او را واداشته                    نفرتی

  .طبس رفت تا این که از جادوگران سیاه پوست آنجا کمک بگیرد تا این که آنها اثر جادوی دیگران را خنثی کنند
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   و سومیفصل س
   سابق منغالم

  
  . شش دختر شدی و دارادی زائگری و بعد از آن باز دو دختر ددی دختر بزاوستهی پی آنطور مقدر کرده بودند که وانی خدایول
 که آنهـا  رفتمیرس پخته من به محل ضبط الواح م    خاک ای هر لوح از سفال      دنی و پس از رس    دیرسیآور م    وحشت ی خبرها هی سور از

  .خواند ی الواح را نمنی فرعون ا خودرایرا بخوانم ز
 ی مردهائادی و فرکردمی را استشمام مقی حری و بودمیشن ی را کنار گوش خود مری پرش تی صداخواندمی من الواح مزبور را میوقت

  .کردمی و ضجه کودکان را استماع مدیرس ی به سمعم مدندیدر ی شکمشان را مای ندندیبریکه سرشان را م
 بر آنهـا    ی خاصه آن که افسران هات     کند ی هستند و از قتل اطفال هم صرف نظر نم         ی پادشاه کشور آمورو وحش     سربازان نکهی ا یبرا

  .ندینمای میفرمانروائ
 دو پادشاه نسبت نی و ا  شدی م دهی د لوس  تی و پادشاه ب   می پادشاه اورشل  یها   نامه دیرسی م هی اخناتون از سور   ی که برا  ی الواح نی ب در

 با  ی که هات  داشتندیاند و اشعار م      در معرض خطر پادشاه آمورو قرار گرفته       نکی ا گفتندی و م  کردندی م یداربه فرعون مصر اظهار وفا    
  . آنها قشون و اسلحه بفرستدی که فرعون براخواستندی و مدینما یپادشاه آمورو کمک م

ـ یگانی بای بلکه به متصد ندخوا ی نم دیرسی که بعد هر نامه که م      شدی نامه ها منزجر م    نی از خواندن ا   ی اخناتون طور  یول  سـپرد  ی م
  .خواندم ی مزبور را میها  و نامهرفتمی میگانیکه آنرا ضبط کند و آنوقت من به با

  . منیگری و دیگانی بای متصدیکی خواندندی مدیرسی مهی را که از سوریهائ  فقط دو نفر نامهلذا
 ی با پادشاه آمورو بجنگنـد بـا و        توانند ی نم دندی که د  هیسور نی سالط ری در قبال حمله پادشاه آمورو سقوط کرد سا        می اورشل یوقت

  .همدست شدند
 به شهر افق نزد فرعون آمـد    سی از ممف  کرد ی کمک م  هی سور نی فرستادن فلز بسالط   لهی بوس یهب که تا آنموقع پنهان       هورم آنوقت

 را  هی بروم و تمـام سـور      هی به سور  ی جنگ  ارابه کصدی سرباز استخدام کنم و با       کصدی بار   کصدیو گفت اخناتون موافقت کن که من        
  .رمی تو پس بگیبرا

 که ری است پیام مرد  که من اسم او را فراموش کردهمیپادشاه اورشل:  متاثر بود گفتمی که در آنموقع از خبر سقوط اورشلاخناتون
 بدسـت  می اورشلنکهی دارد و ای طوالنیشی و مشاهده کردم که ردمی کوچک بودم در طبس او را که نزد پدرم آمده بود دیمن وقت 

ـ  در مصر خوب ن    اتی وضع وصول مال   نکهی و با ا   می را جبران نما   می که ضرر پادشاه اورشل    رمپادشاه آمورو افتاده من حاض      مـن   ستی
  . و سر بلند شودزدیاوی خواهم فرستاد که از گردن بی طوق زر جهت وکی مقرر خواهم کرد و می پادشاه اورشلی برای مستمرکی

ـ اند و پادشاه آمورو با سر او           سرش را از تن جدا کرده      نکهی ا ی سر بلند شود برا    تواند ی نم گری گفت او د   هب هورم  جـام بـزرگ     کی
  .دی صرف نمای با آن جام منوشد ی فرستاده تا هر موقع شراب می پادشاه هاتی کرده و برایساخته و آن را طال کار

  ؟یدی خبر را شننی تو از کجا ادی پرساخناتون
  .ام  خبر مطلع شدهنی جاسوسان خود از الهی گفت من بوسهب ورمه

ـ  ح بی از دوستان من بود و از مـن صـل          ی و رای عمل شد ز   نی که چگونه پادشاه آمورو مرتکب ا      کنمی م رتی گفت من ح   فرعون  اتی
  .باشدی دل ماهی سی مردی من در مورد او اشتباه نمودم و ودی شای کرد ولافتیدر
 درخواست تو قابل قبول     نی ا ی برو هی به سور  ی و با ارابه جنگ    ی سرباز استخدام کن   کصدی بار   کصدی یگوئیم نکهی اما در خصوص ا    و
ـ نی اتوان ی هستند و نمی محصول ناراضی و بد اتی مردم در مصر بمناسبت مال     نکهی ا ی برا ستین  فـراهم  ی همه سرباز و ارابه جنگ

  .کرد

ebook2009.blogfa.com



 
۹۹

 نکـه ی و ده بار ده سرباز بمن بده تا ا         ی ده ارابه جنگ   ی قشون بمن بده   کی یاهخو ی گفت تو را به آتون سوگند حال که نم         هب  هورم
  . نجات بدهمفتادهی بروم و آنچه را که هنوز بدست پادشاه آمورو نهیبسور

 آزاد و مستقل    هی که سور  دهمی م حی و ترج  دی نخواهم جنگ  هی را منع کرده و لذا من در سور        یزیر   من خون  ی گفت آتون خدا   فرعون
 ی بازرگان هی دادند ما با سور    لی تشک هی اتحاد کی هی سور نی مستقل شد و سالط    هی که سور  نی و بعد از ا    دیایجنگ بوجود ن   یشود ول 
  . بسته به گندم مصر استها یانی سری باشد چون زندگازین ی از ما بتواند ی نمهی سوررای کرد زمیخواه
ـ ی تو تـصور م ای خود را فرو برد و گفت اخناتون آ که برخود تسلط داشت خشم  نی شده بود نظر با    نی که خشمگ  هب  هورم  کـه  یکن

   اکتفاء خواهد نمود؟هی را تصرف کرد بهمان سورهی سورنکهیپادشاه آمورو بعد از ا
 نکـه ی خواهد نمود و پـس از ا       شتری قوت و غرور او را ب      فتدی که بدست او ب    ی که کشته شود و هر شهر سور       ی مرد و کودک مصر    هر

 ی توانست که برامی و نخواهدی گردمی محروم خواهنای و ما از معادن مس سافتدی منای س نیکر تصرف سرزم   را مسخر کرد بف    هیسور
  .میساز بنی مسکانی خود پیها زهی و نرهایت

 یهـا    حرف نی ندارد و ا   نی مس کانی به پ  اجی و احت  شودی م زی را بتراشند ت   ها  زهی بتو گفتم که هرگاه چوب ن      کمرتبهی گفت من    فرعون
  . کنملی تکممیسرا ی آتون می را که برای جددی که من سرودشودی منی و مانع از اکندیمرا پرت متو حواس 

 ی را تصرف خواهد کرد بـرا      ی و مصر سفل   شودی را گرفت وارد مصر م     نای پادشاه آمورو ارض س    نکهی گفت اخناتون بعد از ا     هب  هورم
 امـروز متحـد     ی هـات  نکهی ا ی بترس برا  ی از هات  ی ندار می ب هیز سور  و اگر تو ا    دی نما ی زندگ تواندی بدون گندم مصر نم    هی سور نکهیا

 در صـدد    ی به تنهـائ   ی که پادشاه هات   دانمیام و م     مطلع شده  ی جاسوسان خود از اوضاع هات     لهیس من بو  ی ول باشدیپادشاه آمورو م  
  .تصرف مصر بر خواهد آمد

ـ  یب از روزه  و گفت هورمدی بخندد خندوانهی دکی که بسخن  ی مانند عاقل  اخناتون  دشـمن  چی که انسان بوجود آمده تا امـروز ه
  . کشور جهان استنی و توانگرترنیتر ی مصر قونکهی ایوارد خاک مصر نشده برا

 یهـا    و گلـه   کنند ی م یها زندگ    که در کوه   ی هستند وحش  ی مردم ها ی که هات  میگوی بتو م  یائی ب رونی تو از وحشت ب    نکهی ا ی برا یول
 هم که با ما دوست است یتانی مبادرت بجنگ کنند و کشور متوانندی هستند که نمری فقی و بقدرچرانندیخود را در دامنه کوه ها م      

  .باشدی و ما حائل می هاتنیب
 مجسمه مرا در معبد     نکهیام تا ا     ارسال کرده  ی زر جهت و   ی او مقدار  ی فرستاد طبق تقاضا   اتی ح بی صل کی ی پادشاه هات  ی برا من

  . به زر داشته باشد از من خواهد گرفت به مصر حمله نخواهد کرداجی موقع که احت و چون او هردیخود نصب نما
ـ  نتواند خود را نگاه دارد و بعنوان ا        گریهب از خشم بر افروخت که ممکن است د           صورت هورم  ی که طور  دمی د من  کـه پزشـک     نی

هـب را از نـزد         حال او را بر هم بزند هورم        ممکن است  رای ز دانمی فرعون مضر م   ی صحبت نامساعد را برا    نیفرعون هستم و ادامه ا    
 است کـه    اطالع ی و جهان ب   ی از وضع زندگ   ی مرد بقدر  نیهب گفت ا     هورم می خارج شد  خناتون از کاخ ا   نکهیفرعون بردم و بعد از ا     

ـ  اتی ح بی که با فرستادن صل    کندی اطالع دارند و فرعون تصور م      ای از او از وضع دن     شی غالمان ما ب   نیتر  چارهیب  کـه   توانـد یر م  ز ای
 در  گرانی د باشدی م ای کشور دن  نی که چون مصر توانگرتر    است نی و غافل از ا    ردیاند بگ    را که چشم بخاک مصر دوخته      ی آنهائ یجلو

  . و گندم مصر را بتصرف در آورندمی زر و سنکهی تا اندی مملکت را تصرف نمانی که اندیĤیصدد بر م
ـ ب ی م رای ز دی آ ی از حرف او خوشم م     دینمای خطا م  دانمی م نکهیا ا  ب زندی فرعون با من حرف م     ی عجب آنکه وقت   و  ی از رو  ی کـه و   نمی

  . و خدعه وجود نداردای و در گفتار او اثر رزندی حرف متیمیصم
  ؟ینمائ ی مراجعت منکهی اای یمانی در شهر افق مای آیکنی اکنون چه مدمی او پرساز

 دارم که بعد از     می ب نی حرفها را بشنوم از ا     نی او ا  یهای و مثل دربار   میایرعون ب  شهر بمانم و روزها بکاخ ف      نی گفت اگر در ا    هب  هورم
ـ  بدهم و بهتر ا ری شوم و از من انتظار داشته باشند که باطفال ش          نهی س ی اخناتون دارا  انی دربار ریچند روز مثل سا    ـ  منی  کـه  دانمی

  .میمراجعت نما
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 کی فرعون   ی دوست خوب و برا    کیهب     هورم ی که برا  دمی متوجه گرد  هنکی ا ی شدم برا  یهب من گرفتار ناراحت      از رفتن هورم   بعد
  .باشمی نمیمی صمزنیرا
 سفر کردم و پادشاه آمورو را که   ی و هات  هی سور ی من که بکشورها   کندی تا او بداند که اشتباه م      می را بفرعون بگو   قتی حق دیبای م من

 بفرعون بفهمانم که آمورو و      دیبای م کنندی جنگ تدارک م   ی چگونه برا  ی و مشاهده کردم که در هات      دمی است د  هیکشورش در سور  
  . مصر را تصرف خواهند کردنندی نبی مقاومتر مخوف هستند و اگی دشمنانیهات
ـ  مـن ته ی و جانوران چهارپا بـرا ی غذاها را از گوشت مرغابنی که خوابگاه من نرم است و آشپز من بهتر  دمیدی م یول  و کنـد ی مهی

  . خود را از دست بدهمی که راحتواستمخ ی راحت دارم و نمیزندگ
 را بـه    قـت ی که اگـر حق    دانستمی و م  بردمی مرفه در دربار مصر لذت م      ی نداشتم از زندگ   می زر و س   یآور   که عالقه به جمع    نی با ا  من

ار مرا که سـبب   رخسگری دنکهی ندارد از فرط اندوه مرا از دربار خواهد راند تا انهی کنکهی خواهد شد و با انی اندوهگ میفرعون بگو 
  .ندی نبشودی میکدورت و

ـ   گـران ی از قـشون د    یری من معالجه امراض است نه جلـوگ       فهی پزشک هستم و وظ    ی که من مرد   کردمی فکر م  نکهی ا گرید  ی و وقت
  رفت؟ی پزشک هستم خواهد پذکی مرا که ی چگونه راردیهب را نپذ  هورمیعنی خود ی فرمانده نظامیفرعون را

 هستم نخواهـد    بی طب کی مرا که    هی نظر ی اول قی و بطر  رفتی او را بپذ   ی است را  ی نظام کمردیهب     که هورم  داندی فرعون م  نکهی ا با
  .ی مداخله نکنستی که مربوط بتو نی و بهتر آن است در کاری اطالع نداریاسی و سی و خواهد گفت تو از فنون نظامرفتیپذ
  .دیب کرد و سرفه نمود و الغر گرد شد و تماریتاتون ب  دختر فرعون باسم مکنی اثنا دومنی ادر
 و جهـت  باشـد ی بـدن م  ی از ضعف عموم   ی او ناش  یماری کردم و متوجه شدم که مرض مخصوص ندارد بلکه ب          نهی او را بدقت معا    من
  .دمی خورانی باو محلول مقوهی بنتیتقو

 بزرگ با   ها یهمانی دوم او اکثراٌ در م      و دختر اول و    داشت ی دختران خود را دوست م     رای شد ز  نیتاتون اندوهگ    مک یماری از ب  فرعون
  .دادی از آن دو دختر میکی لهی بدهد بوسیزی چگرانی بدخواست یفرعون بودند و هر دفعه که فرعون م

ـ ی طبی هم امرنی نسبت بدختر مزبور احساس محبت کرد و ا      شتری شد فرعون ب   ماریتاتون ب    مک نکهی از ا  بعد ـ  اسـت ز یع  پـدر  رای
  . دوست داردادتری خود را زماریفرزند ب
   دخترم خواهد مرد؟ای آگفتی و مدیپرسی چند مرتبه وضع مزاج دخترش را از من می روزفرعون

 گفتی فرعون م  شود ی معالجه م  یماری ب نی است و ا   هی او ضعف بن   یماری و ب  ردی مرض مخصوص ندارد که بم     چی دختر تو ه   گفتمی م باو
  .باشدی مهی از ضعف بنی که آن هم ناشدادمی و من جواب مکند؟ی چرا سرفه مستی مخصوص نیماری بیاگر او دارا

 دختر او و تمام اوقات من صرف یگری فرعون و دیکی کردم  دای پ ضی دخترش الغر شد و من در دربار دو مر         یماری از غصه ب   فرعون
 در  ین کـشور از گرسـنگ      که در آ   ی مصر و تمام مردم    مارانی از تمام ب   شی ب ضی من آن دو مر    ی برا رای ز دیگردیمواظبت از آن دو م    

  . داشتندتیرنج بودند اهم
 با دقت معالجـه  شدندی مماری که اشراف و بزرگان را که ب    توانستم ی و نم  شدی همه اوقات من صرف معالجه فرعون و دخترش م         چون
فکـر   باشـد ی مخصوص فرعون م   بی پزشک مصر بود متکبر شده و چون طب        نیتر  قی که در گذشته خل    نوههی که س  گفتند ی م مینما
 معالجه فرعون و دختـرش      ی که برا  ی نبود و دقت   نطوری که ا  یدر صورت . دی معالجه نما  را آنها   ی ندارند که و   اقتی ل گرانی که د  کندیم
  . مواظبت کنمی بخوبگرانی که از ددیگردی منی مانع از اکردمیم
 سـرم   ی بـزود  دانستمی و م  ختیری فرو م   سرم ی راه بروم و موها    ی مثل گذشته با چابک    توانستم ی ضمن من فربه شده بودم و نم       در
 آن  مودنی پ ی نبود برا  ادی ز ی که از خانه تا کاخ فرعون راه       نی و با ا   کردمی خرخر م  ی بر اثر فربه   دنی خواهد شد و هنگام خواب     مو یب

  .شدم یروان م راه سوار تخت
 شهر افق بـر اثـر       ی کرد و هوا   انیطغ لی که ن  نی نکند حال دختر فرعون خوب نخواهد شد و هم         ریی فصل تغ  ی تا وقت  دانستمی م من

  .افتیی بهبود مزی پدرش نگرفتیتاتون رو به بهبود نهاد و هر قدر دختر قوت م  خنک شد حال مکزیوصول پائ
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 ی در افق کارنکی و من ادیا تاتون سالم شده اند به فرعون گفتم چون تو و مک  که فرعون و دختر او هر دو معالجه شده       دمی د یوقت
  . به طبس بکنمیت کن که من سفرندارم موافق

  . شده بودنی کاپتا غالم سابقم اندوهگی برای حتتی دم تمساح و مرخانهی طبس و می روحم برارایز
 هـستند   ی آتون مشغول کشاورز   ی که در اراض   نی در راه سالم مرا بتمام زارع      ی گفت که من با مسافرت تو موافق هستم ول         فرعون

  .اوری من بی خوب برای خبرهابرسان و در مراجعت از وضع آنها
ـ ی سابق تعلق داشت و فرعون اراضی بود که در گذشته به آمون خدا     ها  نی همان زم  ی اراض آن  تمـام  نی مزبور را از آمون گرفت و ب

  . عازم طبس شدمی کردم و با کشتی کرد و من از فرعون خداحافظمی تقسندی که قصد داشتند زراعت نمایآنهائ
****  

 ی احساس خستگنکهی بدون اپرداختمی بگفتگو مانی و با روستائکردمی توقف ملیچند مرتبه در دو طرف ساحل ن      ی راه من روز   در
 و پختی مذی لذی غذاهائمی و برانمود ی مبی مرا تعقگری دی راحت بود و آشپز من در کشتبان هی ساری زی من در کشت  ی جا رایکنم ز 

  .میتازه داشت خواروبار وستهی پآوردند ی مایچون برای ما هدا
  . آمون تعلق داشتی بود که در گذشته به خدایهائ نی زمکردمی که من از آن عبور میمناطق
ـ  ی او موفق شده بودنـد قـسمت       نی کاهن کردی م ی در مصر خدائ   دی مد ی آمون مدت  ی کتاب گفتم چون خدا    نی در آغاز ا   من  از  عی وس
  . کنندیداری خرلی مصر را در دو طرف رود نی زراعتیاراض
ـ  نمودند ی زراعت م  ی آمون در آن اراض    یای متعلق به معبد آمون بود و رعا       ای مصر   ی زراعت یها  نی زم شتری آمون ب  یدوره خدائ  در  ای
 فقـط در دو طـرف   ی زراعتی و در مصر اراض  پرداختند ی و در آن بکشت و زرع م       نمودند ی را از آمون اجاره م     ی اراض نی که زارع  نیا

  . در آنجا وجود داشته باشدیا  که چشمهنی مشروط بر ای مگر بطور استثنائستی مزروع ننی زمگری است و در نقطه دلیرود ن
ـ          ری کث یا   کرده عده  می تقس نی زارع نی سابق را ب   ی خدا یها  نی فرعون زم  یوقت  سـابق   ی از مردم که شغل آنها زراعت نبود در اراض

  .شدند ی مافتی از آنها مدیدی ملی که من در دو طرف ننی زارعنیآمون مشغول زراعت شدند و در ب
 ی خـال  مـه ی ن یهـا    و کته  نمودند ی م تی شکا شی پستان خود و ضعف کودکان خو      ری ش ی آنان از کم   ی بودند و زنها   فی نح کشاورزان

 و  کنـد ی سابق بما غـضب م     ی خدا نکهی ا گری گندم ما چقدر کم است و د       رهی که ج  دی نگاه کن  گفتندی و م  دادندیخود را بمن نشان م    
  .دینما یعون مها را مل گندم
  . استختهیها فرو ر  گندمی از خون روی قطراتنکهی که لکه دارد و مثل ادمیدی مانداختم ی نظر به گندم آنها می وقتمن
 شکل است   نی ا ی دارا رسد ی بثمر م  نکهی که گندم ما بعد از ا      میدی و د  می ما شروع بکشت و زرع کرد      ی وقت گفتند ی م دی جد نیزارع

  .میاوری گندم بعمل بمیتوان ی نممی و از زراعت سر رشته ندارمی هستی ناش که چونمینمود یتصور م
ـ    میدی محصول ناالن هستند و آنوقت فهم      ی هم مثل ما از خراب     ری بص نی که زارع  می بعد متوجه شد   یول  مـا بـه     یهـا   نی که چون زم

  . کرده استنی سابق تعلق داشته آمون ما را نفریخدا
 و صبح که از خـواب  میا  سابق قرار گرفتهی ما مورد خشم خدادهدی که نشان م رسدیچشم م  ب ی آفت محصول گندم گذشته آثار     از

 آب مـردار کـشف      یاند و در چاهها      جوان را شکسته   یها   که نهال  میکن ی و مشاهده م   مینیب ی پا م  ی در مزارع خود جا    میزیخ یبر م 
 یمـار ی و دام مـا از ب      گـردد ی شن و خاک مسدود م     لهیبوس ما   یاری آب ی و مجار  می را بنوش  اه آب چ  میتوان ی که ما نم   ی بطور شود یم
  .ردیمیم

 را  شی را ترک کردند و بشهرها رفتند که شغل سابق خـو           شی خو ی اراض کنندی م نی او نفر  ی که بفرعون و خدا    ی از ما در حال    یبعض
  .رندی بگشیپ
 فرعـون   ی خـدا  دی که شا  میکنی و فکر م   میا   جا نرفته  نی از ا  می او هست  بی فرعون و صل   ی بخدا دواری هنوز ام  نکهی ما بمناسبت ا   یول

  . سابق نجات بدهدی خدابیبتواند ما را از آس
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ـ  مرد   می خواه ی خواهد آمد که ما از گرسنگ      ی است و روز   دی جد ی از خدا  شی سابق ب  ی خدا یروی که ن  میکن ی حس م  یول  نکـه ی ا ای
  .می و بشهرها برومی ملعون را رها کنیها نی زمنی اگرانی که مثل دمیمجبور

 آن مسافرت من بمدارس جدید هم سر میزدم و آموزگاران که طوق زرین مرا میدیدند و مشاهده میکردند که صلیب حیـات از                        در
توانـستند کـه      نمودند ولی نمی    فهمیدند که من یکی از بزرگان دربار میباشم و نسبت به من تواضع می               گردن من آویخته شده می    

ما برای رضای فرعون و خدای او که خط جدید را رواج میدهد حاضریم که               :  میکردند هارعدم رضایت خود را مسکوت بگذارند و اظ       
متحمل زحمت شویم ولی این خط که خدای جدید آن را دوست میدارد و میگوید که باید از سنین اول کودکی به اطفال آموختـه                         

  .ایم نشان بدهد  ما آموختهکهشود خطی است عامیانه و احمقانه که نه زیبائی دارد و نه میتواند علومی را 
  

 دو هزار سال از زمان ساختمان اهرام تا امروز علوم و معارف ما با خط قدیم نوشته شده و امروز باید همه آنها را رها کنـیم و                             مدت
  .خط جدید را باجبار بیاموزیم تا این که همه دارای سواد شوند

سیله خط قدیم مصر توانست که بزرگترین ملـت جهـان شـود و علـوم و                  صورتی که با خط قدیم بود که اهرام ساخته شد و بو            در
  .معارف او دنیا را منور نماید

.  برای تعلیم این خط نه لوح داریم و نه نی و مجبوریم که با یک چوب روی ماسه اشکال خطوط جدید را برای اطفال رسم نمائیم                          ما
و . از ما ناراضی هستند در صورتی که خدای جدید گناهکار است نه ما     دانند    و والدین اطفال که خط جدید را بدعت خدای نوین می          

نمایند کـه     دهند و پیمانه گندم که بما ارزانی میدارند سرخالی است و دقت می               ما را بقدر کافی نمی     دچون از ما ناراضی هستند مز     
  .روغن زیتون فاسد شده و آبجوی ترش بما بدهند

توانند فرا بگیرنـد      ایم بفرعون و خدای او بفهمانیم این است که خط جدید را فقط اطفال می                ه از چیزهائی که ما هنوز نتوانست      یکی
  .توانستند دارای سواد شوند و در گذشته هم چنین بود و اطفالی که استعداد نداشتند نمی. که استعداد داشته باشند

تی که تعلیم خط به دختران هیچ فایده نـدارد زیـرا             اینکه خدای فرعون میگوید که باید به دخترها نیز خط آموخت در صور             دیگر
  .تواند طبیب شود و نه کاتب و نه معمار و مهندس یک دختر نه می

فهمیدم که معلومات آنها خیلی کم است و حتی خط قدیم را هـم                 گاهی بعضی از آموزگاران را مورد آزمایش قرار میدادم و می           من
  . آسوده زندگی کنند صلیب حیات را پذیرفته خود را پیرو خدای جدید نشان میدهنددانند ولی برای این که بتوانند درست نمی

گفتند سینوهه تو چون نزد فرعون تقرب داری باو بگو کـه مـا را از زحمـت و                      خیلی از آموزگاران ناراضی بودند و بمن می        زارعین
باشـند و   تر مـی  ی رود نیل پرخورتر و شکم پرست  ها  ضرر مدارس جدید نجات بدهد برای این که آموزگاران این مدارس از تمساح            

گویند کم است و اگر یک حلقه مس با فـروش گنـدم                گندم و روغن زیتون و آبجو میدهیم می        اشوند و هر قدر بĤنه      هرگز سیر نمی  
زها که در صحرا    فروشند که شراب خریداری نمایند و رو        کنند و می    گیرند و پوست گاوهای ما را دریافت می         بدست بیاوریم از ما می    

 و پیوسته بهترین و گرانبهاترین چیزها را برای دزدی انتخاب زدندد روند و اشیاء ما را می    های ما می    مشغول زراعت هستیم به خانه    
گویند خدای جدید گفته که همه مساوی هستند و لذا یـک مـرد                دزدید می   کنیم چرا اموال ما را می       نمایند و وقتی اعتراض می      می

  .دیگرکند که مردی که چیزی دارد از آن خود او باشد یا مرد   مرد دیگر است و فرق نمیمساوی با
توانستم اقدامی برای رفع شکایت زارعین بکنم زیرا فرعون بمن گفته بود که اقداماتی جهـت                  شنیدم و نمی     این شکایت را می    من

  .رفع شکایت آنها بنمایم و فقط گفت که سالم او را بزارعین برسانم
کار و حوصله و مبارزه با آفات است و شما از فـرط               گفتم زراعت کردن محتاج پشت       من آنها را مورد نکوهش قرار میدادم و می         لیو

های جـوان شـما را        ها مواظب باشید کسی نهال      شود و اگر شب     کنید و لذا محصول مزارع شما ضایع می         تنبلی با آفات مبارزه نمی    
و شما از این جهـت میـل     .  نخواهند انداخت و مجاری آبیاری شما را مسدود نخواهد کرد          ردارمنخواهد شکست و در چاههای شما       

خواهیـد از وجـود       خواهید مزد آموزگاران را تادیه نمائید و نیز از این جهت که مـی               ندارید که فرزندان شما بمدرسه بروند که نمی       
شـدم زیـرا      و من اگر بجای فرعون بودم از مشاهده شما شرمنده مـی           . فرزندان خود در مزارع استفاده کنید و آنها را بکار وادارید          
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. های مصر است    خیزترین زمین   هائی که فرعون بشما داده استفاده نمائید در صورتی که این اراضی حاصل              خواهید از زمین    شما نمی 
 در تصرف شماست ولی شما بر ها نتر باشد و اینک این زمی    چون خدای سابق پیوسته زمینهائی را تصرف میکرد که از همه مرغوب           

  .رسانید تا از گوشت و پوست جانوران استفاده کنید اید و دام را بقتل می ها را ضایع کرده اثر اهمال زمین
گفتند که وقتی انسان      خواستیم که زندگی ما تغییر کند برای اینکه ما مردمی فقیر بودیم و پدران ما می                 گفتند ما نمی     آنها می  ولی

 نباید خواهان انقالب باشد برای اینکه هر انقالب و تغییر زندگی بسود اغنیاء و ضرر فقرا تمام میشود و پس از هر تغییر                        فقیر است 
  .ها پائین میرود  میشوند لیکن در کته فقرا میزان گندم رو به تقلیل میگذارد و ارتفاع روغن زیتون در کوزهانگرترزندگی، اغنیاء تو

فهمیدم که بعد از      نمودم برای اینکه می     کنم ولی در باطن گفته آنها را تصدیق می          که این حرف را باور نمی      اینطور نشان میدادم     من
  .شود و ضرر فقرا هر تغییر بزرگ زندگی اجتماعی آن تغییر بنفع اغنیاء تمام می

  . را از دست دادند و فقیر شدندای از اغنیاء فقیر شوند مثل اینکه کاهنان معبد آمون اراضی خود  است که بطور موقت عدهممکن
 این واقعه ضرری است که فقط بیک طبقه میخورد و بعد از هر تغییر بزرگ اجتماعی باز تمام منـافع و مزایـا نـصیب اغنیـاء                            ولی
  .شوند مانند یا فقیرتر می گردد و فقراء همچنان فقیر می می

ولی امـروز  . تقسیم کرد تا اینکه تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود          های او را بین زارعین         خدای قدیم را از بین برد و زمین        فرعون
انـد و     اشراف و درباریهای فرعون و یک مشت افراد طفیلی که خود را هواخواه آتون نشان میدهند جای کاهنین سـابق را گرفتـه                      

یرا من هم ماننـد آنـان کـاری مفیـد     ام ز نمایند و من هم مثل آنها یک طفیلی شده بدون اینکه هیچ کار بکنند براحتی زندگی می   
سواد و تمام اشراف که امروز خود را معتقد به آتون حلـوه               دهم و  همه کاهنین جدید طرفدار آتون و تمام آموزگاران بی             انجام نمی 

  .هائی که در پشم سگ وجود دارد میدهند موجوداتی هستیم طفیلی شبیه به کک
نمـائیم    دون اینکه کاری بانجام برسانند و ما هم پیوسته از خون ملت مصر تغذیه می              ها دائم از خون سگ تغدیه میکنند ب          کک این

  .ای برای مصریها داشته باشیم بدون اینکه کاری بانجام برسانیم و فایده
 که در پشم سگ زندگی میکنند ممکن است تصور نمایند که نسبت بسگ مزیت دارند و سگ برای این بوجود آمده کـه                        هائی  کک

 میباش ی می که موجودات برجسته و اصلمیکن یو ما هم فکر م  . ی هستند و سگ موجود فرع     ی تغذیه کنند و آنها موجود اصل      آنها را 
 اسـت اگـر ملـت مـصر از          تـر   بخت  کیها ن    همانطور که سگ بدون کک     یول.  کند هی تغذ را بوجود آمده که ما      نی ا یو ملت مصر برا   

  . خواهد بودتر تبخ کی آسوده شود نیلیمزاحمت ما موجودات طف
  . در نظرم قابل اغماض جلوه کردنی زارعی و مفت خور هستم ملول شدم و آنوقت تنبلیلی موجود طفکی فکر که من هم نی ااز

 طـبس هـستند آشـکار شـد و عمـارات و             یگانه که نگاهبان دائم      سه یهائ   کوه نکهی من در راه طبس بحرکت ادامه داد تا ا         یکشت
  .دی آن بنظر رسیها باغ
 که از مناطق دور به طبس مراجعـت         یانیمایاپی از آنجا خوشوقت شدم که مانند در       ی از مشاهده طبس بعد از سالها دور       ی بقدر نم
  . و با آن شستشو کردمختمی خود ری شراب رومانهی دو پلی در رود نندینما یم

ـ  ادو حهیا مخصوص بندر و آب راکد و ر       ی و بو  دی گرد کی طبس نزد  ی بزرگ سنگ  یها   من باسکله  یکشت ـ  و رز  هی ـ ی نی ـ  روا یعن  حی
  .دی طبس به مشام من رسیشگیهم
 آمـد  ادمی و بدمی دشد ی را که در آن خانه مشاهده می مسگر بود رفتم و درخت نارون   کی بخانه خود که قبل از من خانه         ی وقت یول

ـ  که به مثابـه      یا  نه من در شهر افق در خا      رایام آن خانه در نظرم محقر جلوه کرد ز          که من خود آن درخت را کاشته        کـاخ بـود     کی
ـ  ز ام  دهی دانستم که فاسد گرد    رای و آنوقت شرمنده شدم ز     کرد ی گذشته مرا شادمان نم    ه جهت خان  نی و بهم  کردمی م یزندگ  تـا   رای

ـ ری بوده در نظرش حقیپرور  و نوعتی و فعال  یاش که توام با سع       ساده گذشته  یانسان فاسد نشود زندگ    ـ نما ی جلوه نم ـ . دی  یو وقت
ـ  بر آن است کـه تجمـل و ثـروت روح را ت             لی دل دینما ی م ه جلو ری در نظر انسان حق    مارانی از فقراء و ب    یریکز کار و دستگ   مر  و  رهی

  .سرچشمه عاطفه را خشک کرده است

ebook2009.blogfa.com



 
۱۰۴

ـ      نی گفت مبارک باد ا    دی مرا د  ی حضور داشت و وقت    ری زن خدمتکار پ   ی موت ی غالم من در خانه نبود ول      کاپتا  نی روز که اربابم در چن
 مردهـا   یام ول   ها را نشسته     بدان که من چون منتظر مراجعت تو نبودم اطاقت را مرتب نکردم و رخت              یروز مراجعت کرده است ول    

  .ندینما ی بازگشت مستی در انتظار مراجعت آنها نی کسکهی و هنگامروندی ماگهان هستند و نهیدر همه جا بهم شب
ـ یب ی کاپتا را م  ای خانه آماده شود آ    نکهی تا ا  کنمی منزل م  ی من در کشت   ستین من آماده    یرائی پذ ی چون خانه برا   ی موت گفتم  و از ین

  ؟یحال او خبر دار
 تـوانگر شـده و   ی امروز مـرد ی وی ولدیآ ی بتو تعلق دارد مداندی خانه که منی بای سرکشی بندرت برای ولی گفت کاپتا گاه یموت

 دم تمـساح    خانـه ی بـه م   ینی  او را بب    یخواهی با من فرق دارد و اگر تو م        یلی که خ  فهماند ی بمن م  کند ی که با من صحبت م     یهنگام
  ...برو
  . نرفته استنی او از بیبائی زی فربه شده ولی که ودمی بطرف من آمد و من دتی دم تمساح رفتم و مرخانهی بطرف ممن

 ای مرا نشناخت و گفت آ     تیاده بودم مر   بر سر نه   هی عار ی برگردن داشتم و مو    اتی ح بی من لباس گرانبها در برو طوق زر و صل         چون
  . کنمیرائی جا پذنی از تو در اتوانمی من نمی خود را اجاره نکرده باشی نه؟ چون اگر جاای یا  اجاره کردهخانهی خود را در میتو جا
 را در   اری بـس  ی دور بوده و در آن مدت مردهـا        ی از مرد  ی طوالن ی که مدت  ی زن رای ز ی که مرا نشناس   دهمی من بتو حق م    تی مر گفتم

 اوری بهی چهار پاکی خنک دارم و یدنی نوشمانهی پکی به اجی و احتام دهی من از راه رس ی ول کندیآغوش گرفته آن مرد را فراموش م      
  . بمن بنوشانیدنی آشاممانهیک پی و بعد نمی آن بنشیکه من رو

  . دی جا بازگرداننیوز که تو را بامبارک باد امر.... ی تو هستای آنوههی بر آورد و گفت سرتی از حی ندائمریت
 یهـا    و چشم  یا   تو فربه شده   نوههی و گفت س   ستی و بدقت مرا نگر    ستادی و مقابلم ا   دی آورد و مرا نشان    یا  هی با شتاب چهار پا    تیمر

 هـر   ی که از زنـدگ    ی هست ی و مانند مرد   شود ی م دهی خاطر د  تی تو اثر آرامش و رضا     افهی در ق  ی ندارد ول  یتو مثل سابق درخشندگ   
  .ندیب ی نمگری دزی محتاج چرا کرده خود افتی بوده درلیچه ما
ـ  ی دارابای جوان و زی اکنون مثل زنهانوههی را از سر برداشت و سر طاس مرا نوازش داد و گفت س           ام  هی عار ی مو سپس  مـو  ی سـر ب
  .اورمی بیدنی تو آشامیتا برا صبر کن نکی دوست دارم اشتری بگری دی مردهای پر از موی سر را از سرهانی من ای ولیا شده
  . مشروب است و نه سرمنی نه معده من قادر به تحمل ارای زاوری من دم تمساح نی براتی مرگفتم
 در فکـر معـده و سـرخود         یرسی بمن م  یام که تو وقت      و فربه شده   ری پ لیی مگر من خ   نوههی صورت مرا نوازش داد و گفت س       تیمر

 رفت آنوقـت    نی که محبت از ب    ی هنگام کنی و نه فکر سر را ل      کندی نه فکر معده را م     داردی را دوست م   ی زن ی مرد ی وقت رایز. یهست
ـ ام ضرر دارد و تول    معده ی برا یدنی است و آن آشام    نی سنگ ای ستی ن ذی غذا لذ  نی ا دیگویم و   ردیگی م رادی ا یدنیمرد بغذا و آشام     دی

  .کندیسردرد م
 سـرم  ی جاد افتاده کرده و موهای و مرور سنوات مرا مبدل بمردستمی ن کن که من مرد جوان سابق     قی تصد تی و گفتم مر   دمیخند
 قـوه   ی دارا رمردی پ کی در دهان بگذارم و معده       هی دندان عار  دی و با  زدیری من هم فرو م    ی که دندان ها   کشد ی نم ی و طول  ختهیفرور

  .ستی جوان نکیمعده 
ـ  ا ی بود ری کنم و اگر مرد پ     حیشدم که با تو تفر     لی تو من ما   دنی به محض د   نکهی ا ی برا یستی ن رمردی گفت تو پ   تیمر ـ  تما نی  در  لی

 فلـز   ی و در باطن نه فقـط بـرا        دی را د  ی و اگر زن مرد    بردی نم ی پ کمردی یری و پ  ی کس مانند زن به جوان     چی و ه  آمد یمن بوجود نم  
 بگو که   نکی ا کند یصوص اشتباه نم   خ نی زنها در ا   قهی که آنمرد جوان است و سل      باشدی م نی بر ا  لی دل دی نما حی شد که با او تفر     لیما
  .گری دیدنی آشامای ارومی تو دم تمساح بی براایآ

ـ  بعد از ا   رای ز اوری گفتم دم تمساح ب    ی بعد بر اثر اظهارات و     ی دم تمساح بنوشم ول    خواستم ی که به آنزن گفتم اول نم      ی بطور من  نی
  . کنمدیجد که شوق و نشاط گذشته را در خود تخواهم یمدت که از تو دور بودم م

آلود شـد      اشک می سوخت و چشمها   می و گرچه گلو   دمی دم تمساح آورد و در کف دست من نهاد و من نوش            مانهی پ کی رفت و    تیمر
 کـه مـن     ی تو راست گفت   تی نهادم و گفتم مر    تی دست مر  ی که دست را رو    افتمی نشاط   ی خود را دارا   ی طور گری چند لحظه د   یول
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 که  می بتو بگو  دی حس کردم که مثل گذشته خواهان تو هستم و با          دمی و تا تو را د     تمن جوان اس   قلب   نکهی ا یام برا    نشده ریهنوز پ 
ـ نمای بطرف طـبس پـرواز م     یا   چلچله دمیدی سالها که از تو دور بودم هر دفعه که م          نیمن هرگز تو را فراموش نکردم و در ا          بـاو  دی

  . برسانتی سالم مرا به مرگفتمیم
 نهاد ی دست من م   ی و دست خود را رو     دیآرم ی کنار من م   ی در فکر تو بودم و هر دفعه که مرد         هوستی من هم پ   نوههی گفت س  تیمر

 بخـود   یگـاه .  کردن با تـو را نـدارد       حی من لذت تفر   ی مرد برا  چی ه حی که تفر  دانستم ی م رای ز شدم ی م نی و غمگ  کردمیبتو فکر م  
 حی بـا آنهـا تفـر      یتوانـست ی فراوان هستند و تو م     بای ز ی زنها  در کاخ فرعون در شهر افق      رای ز یا   که تو مرا فراموش کرده     گفتم یم

  .ینمائ
ـ     ی دوست من هـست    گانهی تو   ی فراوان هستند ول   بای ز ی راست است که در کاخ فرعون زنها       تی مر گفتم  زن را بعـد از      چی و مـن ه

  .خروج از طبس دوست خود نکردم
 تو  یها ی و کاپتا خوب   میکرد ی من و او راجع بتو صحبت م       تنشس ی و در دکه م    آورد ی بدست م  ی گفت هر زمان که کاپتا فرصت      تیمر

ـ               ی و اگر او در کشورها     یدل هست    ساده ی که مرد  گفت ی و م  کرد یرا وصف م    داد ی دور دست با تو نبود و تو را از خطرهـا نجـات نم
  .یشد یکشته م

 و وفادار من کجاست کـه مـن او را در          یمیدکاپتا خدمتگزار ق  ...  آمده بودم گفتم آه    جانی که از حرارت دم تمساح به نشاط و ه         من
ـ  ن دهی چون من پـسند    ی از طرف مرد   نیری غالم د  کی که امروز در آغوش گرفتن       نی با ا  رای ز رمیآغوش بگ   بـاز او را دوسـت       ستی

  .دارمیم
ـ   که مرکز معامالت     یهائ  خانهی اوقات او هنگام روز در بورس گندم وم        رای ز دیآ ی نم خانهی گفت کاپتا روزها بم    تیمر  باشـد  یبزرگ م
 ارباب و کی فراموش کرده که در گذشته غالم بوده و امروز خود را ی کاپتا بکلرای کرد زی خواه رتی ح ینی و اگر تو او را بب      گذرد یم

 در شـهر   ی و قدر  می که برو  ی دار لی م ای گفت آ  تی آمده بودم مر   جانی دم تمساح به   دنی چون من بر اثر نوش     و داندی م یتوانگر واقع 
  . کرده استریی تو چه اندازه تغابی که طبس در غینی باد بصورت تو بخورد و در ضمن ببنکهی تا امیگردش کن

بنـد    رفت و صورت خود را آراست و گردنتی لذت دارد مریلی گردش کردن با تو خ   رایحاضرم که با تو بگردش بروم ز      ... ی آر گفتم
  .رسدی از او بمشام مشودی مافتی که فقط در طبس یبخش طر روح شده و عباتری زدمی مراجعت کرد من دی و وقتختیزر بگردن آو

 بر  دمی و من د   میدی معبد سابق آمون رس    کی قوچها نزد  ابانی بخ نکهی تا ا  می و براه افتاد   می سوار شد  تی آوردند و من و مر     روان  تخت
 ننموده و تازه در     ریها را تعم   آن ی است و کس   ی بوضع سابق باق   ی جنگ داخل  یهای کرده خراب  ریی که گفت طبس تغ    تیخالف گفته مر  

  . هستندرانی منازل وی بجادی جدیاه چند نقطه مشغول ساختن خانه
 آن پرندگان شوم پس از جنگ       رای ز کنندیها آنجا پرواز م      من با شگفت مشاهده نمودم که کالغ       میدی به معبد سابق آمون رس     یوقت
  .ندیبق پرواز نما عادت نمودند که در معبد سارای از آنجا کوچ نکردند زیداخل
  .شوند ی مدهی دیا  و خانه مرگ عدهاتی و فقط مقابل دارالحباشد ی که معبد خلوت ممیدی و دمیروان فرود آمد  از تختتی و مرمن
ـ ی خ گـر ی د ی دو موسسه بجا   نی انتقال ا  نکهی ا ی برا باشدی و خانه مرگ هنوز در معبد سابق آمون م         اتی که دارالح  دانستمی م من  یل
  .کرد ی منهیو هز زحمت دیتول
 از اطبـاء کـه   ی فرعون نسبت بĤن توجه ندارد از جلـوه افتـاده و بعـض         گری است چون د   ی باق اتی که دارالح  نی بمن گفت با ا    تیمر
  .اند  بودند از آنجا خارج شده در شهر منزل کردهاتی در دارالحوستهیپ

ـ  مـن د ی کهن سال را انداخته بودند و وقتی از درختها  ی بزرگ معبد آمون بر اثر عدم مراقبت خشک شده و بعض           یباغها  کـه  دمی
 در  یعنی خود را در آن معبد       ی دوره جوان  رای متاسف شدم ز   اری جهان بود به آن شکل در آمده بس        ی مرکز علم  یمعبد مزبور که روز   

 رانی که و  ندیب ی م  آنجا بسر برده و در سن کهولت       ی که در جوان   ی هر کس از مشاهده نقاط     کنمی بودم و تصورم   دهی گذران اتیدارالح
  .گردد ی متاسف مدهیگرد
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 که آنجا   ی کسان دمی د دمی رس اتی دارالح کی نزد ی اسم آمون را حذف کرده بودند و وقت        وارهای د ی و رو  دهی سرنگون گرد  ها  مجسمه
  .نگرندی مرا منی خشمگیهستند با نظرها

 فکـر  ننـد یب ی تو را مبی اشخاص که صلنی ارایشان ز آنرا بپوی روای اوری برونی را از گردن ب اتی ح بی صل نی ا نوههی گفت س  تیمر
  . با کارد تو را بقتل برسانندای ندازندی و ممکن است که بطرف تو سنگ بی که تو طرفدار آتون هستکنند یم
ـ    دی کاهن با لباس سف    کی من بخشم در آمده بودند خاصه آنکه         بی و مردم از صل    گفتی راست م  تیمر  و روغـن زده  دهی و سر تراش

  .کردی سابق آمون در آنجا گردش منیاهنمثل ک
 بپوشند و سر بتراشند و روغن بر سر بمالند و بـه معبـد آمـون                 دی لباس سف  دی سابق نبا  ی قدغن کرده بود که کاهنان خدا      فرعون

کوچـه   و مردم هنگام عبور او    نمود ی مردم گردش م   نی سابق ب  ی با لباس کاهنان خدا    نی قابل تحس  ی کاهن مزبور با جرئت    یبروند ول 
 و اشاره کند که مردم مرا بقتـل برسـانند   ندی مرا بب بی من متوجه شدم که اگر کاهن مزبور صل        کهی بطور کردند ی و رکوع م   دادندیم
  . ولو آنکه بدانند که من پزشک مخصوص فرعون هستمزندیر ی خونم را مدرنگ یب
 رسانند ی فرعون را بقتل نم    کی جهت مردم هرگز     نی و بهم  باشدی مقدس و پسر خداست و او هم فرعون م         کنفری در مصر فقط     رایز
  .شمارندی متیاهم ی و قتل آنها را بدانندی می عادی او را افرادانی اطرافیول
ـ  دور شدم و نزد    اتی از دارالح  تی و باتفاق مر   نندی بود نهادم که مردم آنرا نب      ختهی که بگردنم آو   اتی ح بی صل ی دست را رو   من  کی
ـ     ی اطرافش را گرفته بعض    ی مشغول قصه گفتن است و جمع      ی نقال  که دمی و د  دمی معبد رس  وارید ـ  ا ی نشـسته و برخ و . انـد   ستادهی

ـ  از کثکـه ی و آنهائدادندی کنند جلوس کرده سخنان نقال را گوش م فی را کث  خود لباس   ای لنگ   دندیترس ی که نم  یآنهائ  کـردن  فی
  .دندیشن ی اظهارات او را مستادهی داشتند امیلباس ب
 مـن  ی مصر را بـرا ی مادرم تمام داستانهای در کودکنکهیبا ا.  داشتی در گوش من تازگکردی متی مردم حکا  ی برا  نقال کهیداستان
  . بودمدهی کرده بود من تا آنروز آن داستان را نشنتیحکا

ـ   میست در مصر قد    (گرفتی که از ست الهام م     اهپوستی زن جادوگر س   کی می بود که در قد    نی داستان نقال ا   خالصه  انطی چون ش
 ست شـد و  عی مطدی بسلطنت رسنکهی فرعون بعد از انی فرعون کذاب بوجود آورد و اکیاز بطن خود    ) مترجم –در ادوار بعد بود     

 مصر را سرنگون کرد و آنوقت خدا بر ملت مصر غضب نمود و ی خدایها  ست مجسمهور و طبق دست دادی انجام م  گفت یهر چه او م   
 کند  تی را تقو  ی زراعت ی که اراض  نی ا ی بجا لی ن انی و طغ  Ĥمدی گندم نامرغوب بدست م    نکهی ا ای دیروئ ی از مزارع مصر گندم نم     گرید

  .دیگرد یها چون خون م  آب در برکهو خورد ی و هر سال ملخ محصول مزارع را منمودی مرانیها و قراء را و خانه
 سـابق   ی خود دست بر نداشتند و بخدا      دهیق مصر را سرنگون کرد مردم مصر از ع        ی فرعون برحسب دستور ست خدا     نکهی با ا  یول

 سـابق   ی فوت کرد و خـدا     زی که او را بوجود آورده بود ن       اهپوستی س ی مرد و زن   ی و بدبخت  یمومن بودند و آن وقت فرعون با خوار       
  . وفادار مانده بودند دادی خود که نسبت بوروانی او را به پروانی و پرعون فمی و زر و سیمراجعت نمود و تمام اراض

 ی وفادار خود پاداش داد طور  روانی سابق برگشت و به پ     ی و مردم دانستند که خدا     دی باتمام رس  ی بود و وقت   نیری ش یلی قصه خ  نیا
ـ  خود را در     یها   مس دادند و او مجبور شد که حلقه        یها   زدند و به نقال حلقه     ادی کردند و فر   زی که جست و خ    دندیشادمان گرد   کی

  .پارچه جا بدهد و با خود ببرد
 با  بی عج ی بطرز ی بود ول  یدنی شن یلی داستان خ  نی گفتم ا  تی من به مر   می مراجعت کن  می مردم متفرق شدند و ما هم خواست       یوقت

  .دی داستان را بگونی نقال جرئت کرد که انی که چگونه ارمی و من متحکندی مقیاوضاع حاضر تطب
 می قـد یهـا   بلکه کاهنان معبد سـابق آمـون آن را در کتـاب            نقال آن را از خود نگفته      نی و ا  ستی داستان دروغ ن   نی گفت ا  تیمر

ـ  که ا  دیگوی فرعون بخواهند مانع شوند نقال م      نی و اگر مامور   اند  افتهی نیمسبوق به هزار سال قبل از ا        داسـتان کـه در کتـاب        نی
  . مجازات کندیتواند او را بجرم دروغگوئ ی نمی دارد و کستینوشته شده واقع
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 دهی و عقری است سخت گی مردی که ودانمی و مشناسم ی حفظ انتظامات در مصر است منی فرمانده مامور هب را که     من هورم  گفتم
ـ  ی جلـو تواند ی باشد نمریگ هب هر قدر سخت    گفت که هورم   تی مر گذاردی اوامر فرعون را بموقع اجراء م      ی ندارد ول  انیبه خدا   کی

  . است که در کتاب نوشته شده استی نگفت و هرچه بر زبان آورد مطالب نقال دروغنی و ادیبگو دروغ ی ونکهی مگر اردینقال را بگ
ـ  حکا گریکـد ی ی بـرا  شود ی را که م   یهائ ی گوئ بی بلکه غ  کنند ی قصه را گوش نم    نی مردم فقط ا   یول ـ  تی  و اگـر تـو از      نـد ینما ی م
ـ  یا  هی آت ها یگوئ  بی غ نی ا  و کنندی صحبت م  یگوئ  بی دربارۀ غ  رسندی دو نفر بهم م    ی وقت ینیب ی م ی طبس عبور کن   یها  ابانیخ  اهی س

ـ  وصول مال  نی و مامور  ابدیی م شی گندم افزا  ی بها رای ز شودی م ها یگوئ  بی غ نیا ی و اوضاع مصر هم مود     دهدیرا خبر م   ـ  اتی  از  شی ب
گنـدم   آن توانند ی نه منی و زارعدیروی ملعون شده و گندم فاسد از آنها م  ی از نقاط اراض   یاری و در بس   کنند ی م تی مردم را اذ   شیپ

  .را بفروشند و نه خود بخورند
 نگذشـته بـود کـه چـراغ         خانهی از ورود ما بم    زانی م می از ن  شی و ب  می دم تمساح مراجعت کرد    خانهی بم تیها من و مر      صحبت نی ا با

  . شدخانهیافروختند و پس از افروختن چراغ کاپتا وارد م
 خانهی شکم بزرگ او از درب تنگ م       رای شانه وارد شد ز    کید از    بگذار خانهی خواست قدم بم   ی فربه شده بود که وقت     ی کاپتا طور  یول

  .دیگرد یوارد نم
 رنگ بر سر داشت و بـر        ی آب هی عار ی خود نهاده بود و مو     ینای چشم ناب  ی قطعه طال رو   کی و   دیرسی چون ماه مدور بنظر م     صورتش

  .شد ی مدهی دست او طوق و دستبند طال دیها گردن و مچ
  .داشت ی قدم بر مهی که به عظمت خود اعتماد دارند با طمانی بزرگ طبس در بر کرده مثل کسان مانند اشرافی لباسکاپتا

  .نمیب ی روز ارباب خود را منی روز که من در چننی زد و گفت مبارکباد ای از شادیادی فردی مرا دی وقتیول
 مرا گرفـت و  ی نشست و پاهانیعوض بر زم و در دیرس ی شکم دو دستش بزانوها نمی بمناسبت بزرگ ی خواست رکوع کند ول    آنگاه

  . کردستنیشروع بگر
 صـورت و    ی خود را رو   ینی نهادم و او هم ب     شیها   صورت او شانه   ی خود را رو   ینی بلند کردم و در آغوش گرفتم و ب        نی او را از زم    من

ـ  مـن اسـت و ب      ی شـادمان  ی از روزها  یکی بانگ زد امروز     خانهی م انی من نهاد و خطاب بمشتر     یها  شانه ـ  جهـت بهـر      نیهم  از  کی
 آن ی بهادی دوم را بنوشند بامانهی اگر خواستند پکنی لنوشانم ی مگانی شراب برامانهی پ کی هستند   خانهی در م  نکی که ا  یانیمشتر

  .را بپردازند
 داردیوست م  تو را د   ی و رای گفت تو هم نزد ارباب من باش ز        تی برد و به مر    خانهی م ی خصوص یها   از اطاق  یکی کاپتا مرا با خود ب     بعد

  .دی ملول خواهد گردیو اگر از او دور شو
 ی مرغـاب گـر ی دکمرتبهی و بعد از سالها من اورندی شده بانی بری ما مرغاب ی کنار من و کاپتا نشست و کاپتا دستور داد که برا           تیمر
  . وجود ندارد صرف کردمذی آنطور لذی نقطه غذائچی طبس را که در هانیبر
 چند سـال از     نی که من در ا    یهائ  ها و وصورت حساب      که تمام نامه   دانمی من م  زمیشد کاپتا گفت ارباب عز     غذا خورده    نکهی از ا  بعد

 ندارد که مـن اکنـون در        ی و لزوم  ی خود اطالع دار   ی کارها ی و تو از چگونگ    دهی تو فرستادم در شهر افق بدست تو رس        یطبس برا 
 را کـه امـشب      ی غذا و شـراب    نی ا ی که بها  ی بمن اجازه بده   ارمدوی ام ی ول می صحبت نما  ته گذش یخصوص کارها و صورت حسابها    

ـ  در حـساب مال    ی من بقدر  رای تو حساب کنم و دغدغه نداشته باش ز        ی پا دمی نوشان خانهی م انی ورود تو به مشتر    مهیبعنوان ول   اتی
  .دارد نتی تو اهمینه امشب برایام که هز  را اغفال نمودهاتی وصول مالنی کرده، ماموریجهت تو صرفه جوئ

 من کـه    یها و بخصوص صورت حسابها       از نامه  ای نگرفتم و کاپتا گفت آ     رادی ا باشد ی م سی فطرت خس  ی کاپتا از رو   دانستمی که م  من
  ؟ی شدی راضدیرسیبتو م
  ارقامی بقدرنکهی ای از صورت حسابها بفهمم برا   یزی نتوانستم چ  ی کردم ول  افتی تو را در   یها و صورت حسابها      کاپتا من نامه   گفتم

  .رفتی مچی سرم گانداختم ی که نظر به صورت حساب منی و من به محض اشدی مجیدر آنها بود که انسان گ
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 مـن   زمی گفت ارباب عز   ستادی باز ا  دنی که از خند   نیکاپتا بعد از ا   .  هم به خنده در آمد     تی و مر  دی بود خند  دهی که شراب نوش   کاپتا
 هی تو را شـب    خواهم ی نم نکهی و با ا   یآور ی سر در نم   ی و اساس  ی جد ی کارها  و از  ی تو مثل گذشته ساده هست     نمیب یخوشوقتم که م  

 با طوق زر چه بکند تـو        داند ی طوق زر مقابل او بگذارند و همانطور که خوک نم          کی که   ی هست ی تو هنوز مانند خوک    میبه خوک نما  
 چون من بتـو     ی که خدمتگزار  یصر شکرگزار باش   م انی نسبت به خدا   دی با زمی و تو ارباب عز    یدان یهم طرز استفاده از زر خود را نم       

  .ام  که من تو را توانگر کردهی در صورتدینشان ی را بخاک  مو در اندک مدت تشد ی دزد خدمتگزار تو می اگر مردرایداد ز
را بخدمت   که من تو     دی آنچه سبب گرد   رای ز می نما ی مصر سپاسگزار  انی داشته باشد که من از خدا      ی لزوم کنمی کاپتا تصور نم   گفتم

فروشان تو را بستون بـسته بودنـد و تـو              برده دانی که در آن روز در م      ی بخاطر دار  ای خود من بود و آ     صی حسن تشخ  رمیخود بپذ 
ـ  بتـو آبجـو نم     ی و کـس   یخواستی و از مردها آبجو م     یکردی م کی رک یها یشوخ نمودند ی که عبور م   ینسبت بزنهائ   و چـوان    دادی

فروشـان شـدم تـو را          من وارد بازار برده    ی وقت ی ول نمود ی نم یداری و تو را خر    کردیتو توجه نم   کس ب  چی ه ی و الغر بود   نیواحدالع
  . کنمیداری غالم گرانبها را خرکی توانستم ی بودم و نمبضاعت ی پزشک جوان و بکی در آن موقع رای کردم زیداریخر
 دی را تجد  می که تو خاطرات قد    ستیباب من خوب ن    و گفت ار   دهی ملول شد و چهره درهم کش      یلی خ دی کاپتا اظهارات مرا شن    یوقت
 ی ندارد و اما در خصوص ثروت تو بطور        گری د ی مرا متزلزل کند سود    تیثی و ح  دی که مرا تلخ کام نما     نی خاطرات جز ا   نی ا رای ز یکن

 یم کـردم کـه بـرا    را استخدایانی من تو را ثروتمند نمودم و دو کاتب سراتی وصول مال  نیمور ما یکه گفتم با وجود مزاحمت دائم     
 بحساب آنها اعتماد دارد و      یلی خ هی را استخدام نمودم که اوالٌ مال      یانی جهت کاتبان سر   نی حساب ثروت تو را نگاهدارند و از ا        هیمال
 را بفهمد ولـو     یانی کاتب سر  کی حساب   تواند ی ست هم نم   ی حت اوردیم سر در ن   هی مامور مال  چی ه یانی کابت سر  کی از حساب    اٌیثان

  .ندی تو با او کمک نمایمیهب دوست قد  هورمنیمورتمام ما
ـ        می باو زر و س    ی تو مقدار  هی که بر حسب توص    می بگو دی آمد با  انیهب بم    چون اسم هورم   یراست  تـو   هی قرض دادم و باز طبـق توص
  . خواهد شدرهی کنم مناسبات دوستانه تو و او تی که اگر پافشاردانستمی مرای نکردم زی وصول حساب پافشاریبرا
 من تو امروز    ی و خدمتگزار  یشیاند   که بر اثر مĤل    می بتو بگو  دی با یباش ی م اطالع ی که از ثروت ب    ی هست ی که تو مرد   دانمی م نکهی ا با
  .می است نه زر و سی و ثروت تو ثروت واقعیباشی از توانگران بزرگ مصر میکی

 و هـر قـدر      شودی نم متی ق ی و غالم هرگز ب    یانه و کشت   و دام و خ    نی زم ی بر اثر مرور زمان ممکن است کم ارزش شود ول          می و س  زر
  .شودی مادتری و غالم زی و خانه و دام و کشتنی زممتی قابدی کاهش میارزش زر و س

 و منازل تو را باسم خـدمتگزاران و         ی قسمت از اراض   کی من   نکهی ا ی برا ی اطالع ندار  شی ثروت خو  زانی که تو خود از م     دانمی م من
  . پنهان بمانداتی وصول مالنی که ثروت تو از نظر مامورنیام تا ا  خود ثبت کردهنیکاتب
ـ   اتی پنجم گندم خود را مال     کی دی و فقراء با   دهدی توانگران را در فشار قرار م      یلی که فرعون وضع کرده خ     یاتی مال رایز  ی بدهند ول

  .شودی مافتی در و نسبت بمازاد نصف محصولکنند ی مافتی دراتی سوم محصول را بعنوان مالکی اءیاز اغن
 توانگرتر و فقـراء درمانـده تـر    اءی اغنشودی مری هر قدر مصر فقی کرده ول  ری مصر را فق   نی سنگ اتی مال نی و ا  هی دست رفتن سور   از
  .شوندی است که مبتال به فقر می از مختصات کشورهائنی و اگردندیم
 ثروت از راه احتکار گندم      نی از ا  ی که قسمت  می بگو دی و با  شود ی و روز بروز ثروت تو افزون م       ی هست اءی در زمره اغن   نوههی تو س  یول
  . استدهی تو گردبینص

 همانطور  ماندی م زرعی  لم ی از اراض  ی چون قسمت  رودی م یرانی که رو بو   یارباب من در کشورهائ   :  و آنگاه گفت   دی جرعه نوش  کی کاپتا
 کـه   افتمی قسمت شدم و در    نیمن زود متوجه ا   . دینما ی م ی گندم ترق  متی مانده ق  زرعی  آمن لم  ی از اراض  یکه امروز در مصر قسمت    

  .شودی هر سال نسبت بسال قبل گرانتر منکهی ای براکندی است که هرگز ضرر نمیگندم کاالئ
 که فروش گندم در سال بعد ام  دهیو اکنون فهم  . فروختمی گندم برآمدم و بعد از هر سال گندم را با سود م            دی بود که درصدد خر    نیا

 کـه امـروز گنـدم خـود را          ی و کـس   کندی م ی گندم ترق  ی هر ماه نسبت بماه قبل بها      رای گندم را احتکار کرد ز     دیو با اشتباه است   
  .شودیتر م  گندم از امروز گرانی فردا بهانکهی ای برادهی مغبون گرددبفروشد هر قدر گران فروخته شو
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 که باز   دانمی م رای آنها را نخواهم فروخت ز     یر از غله است ول     تو پ  ی و اکنون انبارها   کنمی م یداری است که من تا بتوان گندم خر       نیا
  . خواهد کردی گندم ترقمتیق

 بـار   کـصد ی که بـاو     مینما ی درخواست م  انی از فرعون متشکرم و از خدا      یلی و گفت من خ    ختی ر یدنی آشام تی من و مر   ی برا کاپتا
ـ  شـوند ب   رتـر ی و هر قدر مردم فق     شوندی م رتری عمر کند مردم فق    شتری سال عمر بدهد چون هر قدر فرعون ب        کصدی  مجبـور   شتری

ـ  گانی گندم بفروش برسانند و لذا ما برا       مانهی چند پ  ی برا را و زن و پسر و دختر خود         نیخواهند شد که زم     مـردم را تـصرف      نی زم
  . نمودمی خود خواهزی آنها را غالم و کنی کرد و پسران و دختران و زنهامیخواه
 و فقراء را فصل     تر ی او آتون که توانگران را ماه بماه غن        ی باد فرعون و خدا    ندهیه نشاط آمده بود گفت پا      حرفها ب  نی که بر اثر ا    کاپتا

ـ  مصر را خر   یها   مزروع و باغها و خانه     ی تمام اراض  می که بتوان  دهدی و بما وقت م    کندیتر م   به فصل درمانده   ـ  یداری  و مردهـا و     می کن
 کنم ی و از تو پنهان نمدزدمی از گذشته از تو مشی که من امروز ب  ی تصور کن  دیارباب من نبا  و اما تو    . می خود نمائ  زیزنها را غالم و کن    

 بطور حتم مـرا مـورد مـذمت قـرار           داشتمی و درستکار هستم و اگر من زن و فرزند م          نی قدر ام  نی چرا ا  شومی متاسف م  یکه گاه 
 تـو   ی بسادگ ی مصر ارباب  انی بزرگ من هنوز خدا    نوههی و س  زی ارباب عز  ی ا رای ز مینما ی اموال تو را سرقت نم     شتری که چرا ب   دادندیم
  . بوجود آوردند که انسان از تو بدزددنی ای تو را براانی و خدااند دهیافرین

 سود خالص بعد از وضع      ی که تو امروز دار    یو کاپتا گفت ارباب من ثروت     . دیخند ی هم م  تی و مر  دمیخند ی کاپتا م  یها   از صحبت  من
  . متفرقه استیاه نهی و هزاتیمال
...  که آنها را نسبت به تـو مـساعد کـنم           نی دادم تا ا   اتی وصول مال  نی که من به مامور    یهائ   از رشوه  باشد ی متفرقه عبارت م   نهیهز

 ی که صورت حـسابها    ی تا وقت  دمی خوران اتی وصول مال  نی که من بمامور   یهائ   متفرقه عبارت است از شراب     نهی از هز  گری د یقسمت
  .نندی گردد و صورت حساب را درست نبرهی آنها خی سرشان گرم شود و چشمهادهندی مر قرایدگیمورد رس را ی مصرنیکاتب
 مـست   نکهی شراب بنوشند بدون ا    توانند ی چقدر م  اتی وصول مال  نی مامور نی که ا  یدان یتو نم :  ادامه داد  نی بسخنان خود چن   کاپتا

 ی از فقراء و بخصوص آنهائ     ی از اوقات به بعض    ی که من گاه   یاز گندم  متفرقه عبارت است     نهیهز.  گردد رهی خ شانیها  شوند و چشم  
 تمام امـوال    نوههی که س  ندی آنها همه جا ثناخوان تو باشند و بگو        نکهی تا ا  دهمی م زنندی حرف م  وستهی و پ  روندی همه جا م   دانمیکه م 

 توانگر هر سال صدها خانواده را از        کی شدبا ی م ی از فنون توانگر   یکی است و    ی کار ضرور  نیو ا . بخشد یو گندم خود را به ملت م      
 ارزاق ری و بـا احتکـار گنـدم و سـا    کندی خود مزی خانواده را غالم و کنیها مردها و زندینما ی آنها را تصاحب م ی و اراض  بردی م نیب

  .دینما ی ممی خود را پر از زر و سیها  هالک و در عوض اطاقی و صدها نفر را از گرسنگبردی را باال مها متی قیعموم
 حرف وستهی و پروندی همه جا م   داندی به چند نفر که م     ادی ز یاهوی با ه  می زر و س   ی قدر ای مشت گندم    کی همه استفاده    نی ا ی ازا در
 فقـراء   شی آسـا  لی وسا نی تام ی خود را بفقراء داده روز و شب برا        زی که توانگر مزبور همه چ     ندی آنها بگو  نکهی تا ا  بخشد ی م زنندیم

  .بردیرنج م
 بتو  گریاند و ثروتمندان د      شده زی بدست من مستمند و غالم و کن       یعنی که بدست تو     ی است که اوالٌ فقراء و آنهائ      نی فن ا  نی ا هدیفا

 کـه   دیآ ی در صدد بر نم    ی رفت کس  نی آتون از ب   ی که وضع مصر برهم خورد و خدا       ی روز اٌی و ثان  یا   چرا توانگر شده   برند یرشک نم 
 کوکـار یپـرور و ن      مرد نوع  کی ملت تو را     نکهی ا ی و تو را بقتل برساند برا      دی نما رانی تو را و   یها   و خانه  بزند غله تو را آتش      یانبارها

  .داندیم
  . من استدی نهاد و معلوم بود که منتظر تمجنهی سی کاپتا صحبت خود را تمام کرد دستها را رونکهی از ابعد
  . خود دارمی در انبارها فراوان گندمی قرار من اکنون مقدارنی گفتم کاپتا از امن

  . یداران مصر هست  گندمنی از بزرگتریکی تو امروز ی گفت بلکاپتا
  .باشدی مرغوب ماری جهت گندم بسنی و بهمی کاپتا اکنون موقع کشت گندم است کاپتا گفت بلگفتم
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 آنهـا کـه محتـاج بـذر     نیا ب  و گندم مر   ی هستند برو  ی سابق آمون مشغول کشاورز    ی که در اراض   ینی نزد زارع  ی فور دی تو با  گفتم
 سـرخ   یهـا    لکه ی که دارا  دمی گندم آنها دچار آفت شده و من خود د         رای کشت گندم ندارند ز    ی آنها برا  رای ز ی کن می تقس باشندیم

  .رنگ مثل خون است
 در آغاز   رمیبگ می تو فکر کنم و تصم     ی مضر خسته نکن و بگذار که من بجا        یها   نقشه نی تو فکر خود را با ا      زمی گفت ارباب عز   کاپتا

 آنان تا سر خـرمن غلـه بـوام          ی کشت و هم غذا    ی برا نی آمون شروع به کشت و زرع کردند انباردارها بزراع         ی در اراض  نیکه زارع 
ـ  قادر به تاد   نیو چون زارع  . رندی بگ نی از زارع  مانهی گندم در سر خرمن دو پ      مانهی پ هر ی و قرار شد که در ازا      داندیم  وام نبودنـد    هی

  .شدی ساقط می وام نداشت از هستگری و زارع که دنمودند یم آنها را تصرف مطلبکارها دا
ـ  فاادی باز زی دام او را ضبط کنیدهی که بزارع وام می گندمی گران است که اگر تو در سر خرمن در ازا     ی امروز گندم بقدر   یول  دهی

ـ از ا . یدام زارع را تصرف نمائ     از آن خواهد شد که       شی سود تو ب   ی برد و اگر گندم را در بازار بفروش        ینخواه  گذشـته وام دادن     نی
 که  نی کشت نشود تا ا    ی از اراض  ی که امسال قسمت   کندی حرفه ما اقتضاء م    رای اشتباه است ز   ی بازرگان نظر از   نی کشت زم  یبزارع برا 

 بکارنـد چـون اوالٌ      نیدر زم  که به مصرف بذر برسانند و        نی تا ا  می گندم بده  نی بزارع دی است که ما نبا    نیا.  کند ینرخ گندم باز ترق   
 نی زم ی از نظر عقالئ   اٌی ثان ستی بسود ما ن   نی و ا  می دام آنها را ضبط نمائ     دی و ما با   نند ک هی در سر خرمن طلب ما را تاد       توانند یآنها نم 

 وام  نیع با ما دشمن خواهند شد کـه چـرا بـزار           گری د ی خواهد کرد ثالثاٌ انباردارها    ی گندم ترق  متیاگر کشت نشود بهتر است و ق      
  .میا داده
 او  ی گندم را بنام اخناتون و خـدا       نی کن و بĤنها بگو که ا      می تقس نی زارع نی و گندم مرا ب    ری بپذ میگوی جواب کاپتا گفتم آن چه م      در

ـ  او را محترم م    ی جهت خدا  نی و بهم  دارمی من فرعون را دوست م     رای ز دهمیآتون بشما م   ـ    . شمارمی ـ  را د  نیو مـن زارع  کـه   ام  دهی
ـ ام دهیو من د.  آمده استرونی ب کردندی که در معادن کار م     ی استخوان غالمان  مثل پوست   ری آنها از ز   یاستخوانها  ی زنهـا نهی که س

ـ دی بدهند و م   ری که باطفال خود ش    توانستند ی شده و آنها نم    ختهی آو آب ی مشک خشک و ب    کی مانند   نیزارع  یهـا    کـه بچـه    دمی
  .ست گود افتاده ایرسنگ آنها از فرط گیبزرگ آنان گرسنه هستند و چشمها

 از آن بهره    نکهی تا ا  دهدی گندم را بشما وام م     نی او آتون ا   ی که فرعون و خدا    ی و بگوئ  ی بده نی گندم مرا بزارع   دی است که تو با    نیا
  .دی خود بکارنی و در زمدیمند شو

 قدر آن   آورند ی بدست م  گانی را برا  یزی مردم چ  ی تجربه شده که وقت    رای بĤنها داده شود ز    گانی گندم برا  نی ندارم که ا   لی من م  یول
 در نـد ی بـه آنهـا داد اسـتفاده نما   گانی و دام آمون که فرعون به رای نتوانستند از اراضی مصر نی جهت زارع  نی و بهم  دانند یرا نم 
 مجبـور    کـشاورزان  گرفـت  ی آن را باقساط از آنها م      ی و بها  فروختی م نی عادله بزارع  ی را با نرخ   یاراض نی که اگر فرعون ا    یصورت

 وام بدون ربح باشد و به آنها        دی با یدهی م نی که تو بزارع   یو وام .  را کنار بگذارند   ی و دام استفاده کنند و تنبل      نی که از زم   شدند یم
  . بکارندنی گندم بدهند و نظارت کن که گندم را در زممانهی پکی دی گندم در سر خرمن بامانهی هر پیبگو که در ازا

چگونه من  . ی کرد ی و مرا گرفتار بدبخت    ی را پاره کرد و گفت ارباب من باز تو آمد          انی زد و گرب   حهی ص دی شن  حرف را  نی کاپتا ا  یوقت
ـ  گنـدم    مانـه ی و اگر من در قبال هر پ       رم؟ی از او بگ   مانهی پ کی در سر خرمن     دهمی گندم که بزارع م    مانهی هر پ  ی در ازا  توانم یم  کی
  . برداشت کنمگرنی از اموال ددی و بامی از اموال تو سرقت نماتوانم ی من نمرای بدزدم؟ زه کنم از کافتی درمانهیپ

  . و لعنت قرار خواهد دادنی آمون مرا مورد نفرنکهی ای وام بدهم برانی او آتون بزارعی که گندم را بنام فرعون و خداتوانمی نممن
ـ  ن گانهی جا ب  نی ا  چون در  ی ول می بگو ی حرف را علن   نی که ا  توانمی او نم  نی از ترس فرعون و مامور     من ـ  ا ستی ـ  حـرف را م    نی  و  زنمی
ـ   ی اکنون تمام اراض   ی است و کاهنان او گرچه بظاهر قدرت ندارند ول         ی قو یلی سابق خ  ی که آمون خدا   میگویم  آتـون را    نی و زارع

  .دیآ ی آنها گندم آفت زده بدست می هانی آتون گرسنه هستند و از زمنی است که زارعت جهنیاند و بهم مورد لعن قرار داده
 را از سر برداشتم و چشم کاپتا که بسر طاس مـن افتـاد گفـت آه                  هی عار ی که کاپتا مشغول صحبت بود من بر اثر گرما مو          یهنگام

 از گذشـته    باتری ز ی و موهائ  اندی سرت را برو   ی بتو بدهم که موها    ی که من داروئ   ی دار لی م ایآ...  سر تو هم طاس شد؟     ایارباب من آ  
  ؟ی کندایپ

ebook2009.blogfa.com



 
۱۱۱

 دارو  نی از آن اطالع ندارند و هرکس که ا        اتی دارالح ی است که در مصر بوجود آمده و هنوز اطبا         ی داروهائ نی از بهتر  یکی دارو   نیا
 دارو  نی کرد و گفت که بر اثر بکار بردن ا         تی نفر شکا  کی قرار داده و فقط      ی گرفته و مرا مورد قدردان     کوی ن جهیرا بکار برده از آن نت     

  . مجعد استاهانی سی و مانند موباشدی به پشم جانوران مهی که شبدهیوئ از سرش ریموهائ
ـ  من باو فهمان   ی ول می خود را فراموش نما    می آورد که من تصم    شی جهت صحبت متفرقه را پ     نی از ا  کاپتا  شی کـه در عـزم خـو       دمی

  . شودمی تقسنی زارعنی بدیمصمم هستم و گندم من با
 عقرب در تن تو فرو رفتـه        شی که ن  نی ا ای دهی تو را گز   وانهی سگ د  کی ای گفت ارباب من آ    کنم ی نم ی که متوجه شد من شوخ     کاپتا
 نـان دچـار     ی قطعـه ا   لی تحـص  ی برا دی ما را ورشکسته خواهد کرد و باز با        یری بگ یخواهی که تو م   می تصم نی ا ؟یا   شده وانهیکه د 

  .میزحمت شو
 ی من بجائکنی ناراحت هستم ل  کندی م دای پ یت برجستگ  پوس ری آنها از ز   ی الغر اندام که استخوانها    نی زارع داری هم مثل تو از د     من
ـ   یزهائی چون انسان فقط از چ     گردانمی بĤنها برخورد کنم رو بر م      ی و اگر در مکان    نمی گونه اشخاص را بب    نی که ا  رومینم  نـد یب ی که م

 اسـت   نی اندوه من شده ا     که سبب  یزهائی از چ  یکی و   دی دچار اندوه نخواهد گرد    فتدی تاثرآور ن  یزی چ به و اگر نظرش     شودیمتاثر م 
ـ  مزارع مصر کنار نرای خسته کننده است زی کارنی کنم و امی گندم تقسنی زارعنی بروم و بدی که من با یگوئیکه توم   ی بـاطالق لی

 غرق خواهم شد چون امروز      یاری بزرگ آب  ی از مجار  یکی که در    نی ا ای د خواهم افتا  نی من در گل فرو خواهد رفت و بزم        یاست و پا  
  .می گذشته را تحمل نمایها ی که بتوانم خستگستمین نمن جوا
 کـه  ی در صـورت   ی دروغ گفتن را ترک کـرد      یا   که توانگر شده   نکی ا نمودم ی و من تصور م    یگفتی کاپتا تو در گذشته دروغ م      گفتم

ـ رزلی تـو م   ی در گذشته دست و پـا      رای ز یرس یتو امروز جوانتر از سابق بنظر م      . ی مثل گذشته دروغگو هست    نمیب یم  و اکنـون    دی
ـ و من چـون طب    . ی که مشروب بنوش   ی مگر موقع  شود ی امروز سرخ نم   کنی ل شدیم و در گذشته چشم تو سرخ        لرزد یدستت نم   بی

ـ  آورد ی بقلب تو فشار مادی زی چون فربهدانمی می ضروریا  فربه شدهیلی تو که خی مسافرت را برا  نیهستم ا  ـ  ی به نفـس م . یافت
 یهـا    در جاده  ی وقت ی بخاطر دار  ایآ. ی برو راه ی توانست با چاالک   ی تو کم خواهد شد و مثل ما خواه        ی فربه یمائی بر اثر راه پ    کنیل

 و  کـردم ی و من اگر پزشک مخصوص فرعون نبودم بـا تـو مـسافرت م              یرفتیها باال م     با چه سرعت از کوه     میکردی م یرو  ادهیبابل پ 
 مـن   ا مخصوص فرعون هستم هر روز ممکن است که او ب          بیچون طب  ی ول نمودم ی م می آنها تقس  نی و گندم را ب    زدمی سر م  نیبزارع

  . که از طبس برومتوانم یکار داشته باشد و نم
ـ       ی شد و موافقت کرد که طبق دستور من رفتار کند و آن وقت ما تا مـدت                 می کاپتا تسل  باالخره  و کاپتـا    میدی از شـب گذشـته نوش

 کرده که من بتوانم دسـت را        انی خود را عر   نهی س تی و مر  دیخندانیرا م  تی من و مر   ی کرد و گاه   دی سابق را تجد   یخاطرات سفرها 
ـ  خوابی بمن گفت نخواهد گذاشت که براتی برود و بخوابد مر    خواستی خسته شد و م    تا که کاپ  ی او بگذارم و هنگام    نهی س یرو  دنی

  .میمن مراجعت نما
 در آن شب آنقدر نسبت بمن ابراز محبت کـرد کـه             یلو) مترجم – من نشده بود     ی زن قانون  یعنی( با من کوزه نشکسته بود       تیمر

  .کردی نمی آنطور نسبت بمن ابراز مهربانشکست ی با من کوزه می که هرگاه زنمینما یتصور م
 تـو کـه پزشـک       ی من برا  نوههی آن زن جواب داد س     ی با من کوزه بشکن    ی تو حاضر هست   ای آ تی مر دمی از او پرس   ی آن شب وقت   در

 باشد که   ی زن دیبا) مترجم – زوجه تو    یعنی( و خواهر تو     میآ ی بشمار م  کدهی خدمتکار م  کی من   رای ز باشم ی م قی ناال یفرعون هست 
  . باشنددهی بمردها ندمودنی پده و بای هنگام خدمتکارکدهیاو را در م

کـاخ او شـوم بـه        که عـازم     نی بروم و قبل از ا     دندیترسی م یلی که نزد مادر فرعون که در طبس از او خ          دیبای من م  گری روز د  صبح
  .زمیاوی برگردن باتی حبی و صلنی جامه طوق زری و آنگاه رومی از کتان در بر نمایا  جامهنکهی مراجعت کردم تا ایکشت

 شبی دی ولی که تو به طبس مراجعت کردی وارد شد و گفت ارباب من مبارک باد روز       ی جامه بودم موت   ضی که مشغول تعو   یهنگام
 کـده ی بـه م ی تو فراهم کرده بودم بخـور ی را که من برا ذی لذ ی و غذائ  یائی به خانه ب   نکهی ا ی و بجا  یودتو مثل همه مردها رفتار نم     

  .یدیگذران) ت بودی مریمقصود و( زن نی و با ایرفت
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و تو   که خانه زودتر رفته شود       نی تا ا  زدمی شالق م  کردندی م ی را که کاهل   ی بعد از رفتن تو غالمان را بکار واداشتم و آنهائ          روزی د من
ام و قصد دارم که تو را بخانـه ببـرم تـا از                 جهت من اکنون عقب تو آمده      نی و بهم  یامدی تو ن  کنیل. یائی هنگام شب بخانه ب    یبتوان
  .یاوری خوب است که او را هم بخانه بی زن دور شونی از ایتوانی و اگر نمی نمائلی کردم مهی تهتی براح که امروز صبیغذائ

 اسـت   شی آسـا  ی تو جا  ی و زا خانه که برا     ی برو کدهی او بم  دنی د ی است که تو برا    نیه از طرف تو بهتر از ا       زن بخان  نی آوردن ا  رایز
  .یدور بمان

 نطـور ی عادت کـرده بـود کـه ا   یول. داندی می زن در خور دوست   کی و او را     کندی م نی را تحس  تی مر یبائی ز ی که موت  دانستمی م من
ـ  را به دکه فرستادم که به مر       ی جهت شخص  نیبهم.  بدهد ریی سبک تکلم خود را تغ     توانست یحرف بزند و نم    ـ  بگو تی  زود بـراه    دی

  . کوچک بمناسبت بازگشت من به طبس اقامه کرده استی من در آن خانه جشنکار خدمتی موترای زدیای و بخانه من بفتدیب
 بعـد   کردمی ارباب، من تصور م    گفتیو م  مودیپ یروان من راه م      کنار تخت  یروان شدم و بطرف منزل براه افتادم و موت           بر تخت  سوار

ـ  که تو ماننـد گذشـته ع      نمیب ی م ی بود ول  ی آرام خواه  ی مرد دی و مسکن تو دربار گرد     ی تو در شهر افق سکونت کرد      نکهیاز ا   اشی
  .ی که خود را بزنها برساننی تا ای گرفتشی را پخانهی که به محض ورود به طبس راه می و آنقدر نسبت بزنها عالقه داریهست

 زن بـسر    نی با ا  کشبی که   نی بر اثر ا   ی مدور است ول   تیها   درخشان و گونه   تی که چشمها  دمی من د  ی که تو از افق وارد شد      روزید
 ریناپـذ   نی تسک لی تما ی که تو نسبت بزنها دارا     دهدی موضوع نشان م   نیو ا .  شده است  رهی ت تی فرو رفته و چشمها    تیها   گونه یبرد
ـ  هستند و م   نطوری اکثر مردها ا   یول. دهد ی نم افهی ق ریی تغ نطوری ا کشبی کند در    حی تفر نهاز که با اعتدال با      ی چون مرد  یهست  لی

  . کنندحی با زنها تفروستهیدارند که پ
 ساکت  باشد،ی در گوش من مثل وز وز مگس م        یگوئی زن آنچه تو م    ی باو گفتم ا   نکهی تا ا  زندی حرف م  نطوری هم ی خانه موت  کی نزد تا

  .باش
 نیی و غالمان خانه را بـا گـل تـز          ی توانست که مرا بخانه برگرداند موت      رای که خوشوقت است ز    دانستمیمن م  ی ساکت شد ول   یموت

ـ          هی گربه مرده را مقابل خانه همسا      کی الشه   ای دور کردن بال   ی برا یکرده بودند و موت     ی انداخت و چند طفل استخدام کرد کـه وقت
  ).کندی که ارباب ما مراجعت میاد روزمبارک ب (ندی بگود بلنی با صداشوم یمن وارد خانه م

 که طفل نباشد یا  در خانهگفتی فرزند باشم و می بود من دارالی استخدام کرد که مانکاری ای جهت اطفال مزبور را برا     نی از ا  یموت
  .نشاط وجود ندارد

ـ     توانست ینم ی چون موت  اورمی را بخانه ن   ی زن نکهی فرزند شوم و آن ا     ی که دارا  کردی شرط آرزو م   کی او ب  یول  را در   ی که حـضور زن
  . را برآورمی موتی فرزند شوم و آرزوی داراتوانستمی من نمدیآ ی و چون بدون زن فرزند بوجود نمدیخانه من تحمل نما

 من به آنها چند حلقه کندی که ارباب ما مراجعت میمبارک باد روز:  بلند و آهنگ مخصوص چند مرتبه گفتندی اطفال با صدا یوقت
  . رفتندکنان ی کرد و کودکان شادعیها توز  بچهنی که با عسل طبخ کرده بود بینیری چند نان شیم و موتمس داد

  . کرده و عطر بر بدن زده استنی که خود را با گل مزدمی ورود نمود و من دزی نتی من وارد خانه شدم مرنکهی از اپس
ام    نخورده گری د ی از کشورها  چکی آن را در ه    ری و من نظ   شودیخ م  که فقط در طبس طب     هی از آن نوع اغذ    ذی لذ ی ما غذائ  ی برا یموت
  . کرده بودهیته
 اری که آن زن بـس     ی قرار داد بطور   نی را مورد تحس   ی موت ی غذا تیمی دو مرتبه با صم    تی و مر  می شروع بصرف غذا کرد    تی و مر  من

  . او نفرت داردنینشان داد که از تحس طور نی و ادی خود را پنهان کند چهره درهم کشی خرسندنکهی ای برایخرسند شد ول
 کـه خطـاب     گذشـت  ی خوش م  تی بمن کنار مر   ی مسگر بود طور   کی صرف غذا در آن خانه که منزل من و قبل از من خانه               هنگام

 کـه هرگـاه     دانمی نرود چون م   نی بماند و از ب    ی حال باق  نی لحظات بهم  نی خود را متوقف کن تا ا      انی جر ی آب زانی م ی گفتم ا  زانیبم
  .دیای آن بدست نریظ برود ممکن است که ننی لحظه ها از بنیا
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 کـه   میگوی جهت موضوع را م    نی از ا  ی راجع بĤن بحث کنم ول     ادی که من ز   ستی واقعه مهم ن   کی تی غذا در خانه من باتفاق مر      صرف
ـ  گرددی بخانه بر م   ی و وقت  گذاردی پا م  ری و اقطار جهان را ز     افتدی سعادت براه م   لی تحص یانسان برا   در  ی کـه و   ی سـعادت  فهمـد  ی م
  .مودیپ ی سعادت جهان را مافتنی ی براهودهی آن بود در خانه است و او بیجستجو

 بودنـد   ری سابق من که آنها هم در گذشته فق        مارانی از ب  ی محله ما و بعض    ی از فقرا  یا   که عده  دمی که غذا صرف شد من د      نی از ا  بعد
  .اند  گرد آمدهاطی در حدهیاند البسه نو خود را پوش  بضاعت شدهی از آنها دارای که برخنی مثل ایول
 ما قدر تـو     یکردی ما را معالجه م    گانی و برا  ی محله بود  نی که تو در ا    ی تا وقت  نوههی گفت س  گرانی از طرف د   یندگی از آنها بنما   یکی

 از  یا   کـه مراجعـت کـرده      نـک یا و مغتنم بود و      دی که وجود تو چقدر مف     میدی فهم ی رفت نجای از ا  نکهی بعد از ا   ی ول می دانست یرا نم 
  .میدانی مبارک مباشدی روز را که روز بازگشت تو منیم و ای خرسند هستاری بسدارتید

 کردی مرا مسرور م   شد ی ادا م  تیمی صم ی چون از رو   ی بود ول  متی کم ق  ایآن هدا .  من آورده بودند بمن دادند     ی که برا  یائی هدا آنگاه
 آنها بوجود آورده    ی برا ی فرعون مشکالت  دی جد ی خدا رای از سابق شده اند ز     رتریله ما فق   مح ی از فقرا  یا  و من متوجه شدم که عده     

  .که بشغل و کسب آنها لطمه زده است
ـ فق.  گندم را ندارند   دی خر ی است که توانائ   ی کسان ی سبوس آورد و سبوس غذا     مانهی پ کی من   ی از فقراء برا   یکی ـ  گـر ی د یری  کی

ـ  ری جوان فق  کی خشک مقابل من نهاد و       ی چند خرما  یمرد.  داشت ید بمن ارزان   کرده بو  دی سنگ ص  لهیپرنده را که بوس     گـل   کی
  .بمن داد

و سر را خم کرده ) مترجم – خوانند ی ورم را امروز گواتر منیا( را که ورم در گلو داشت یا  خود من کاتب سالخورده    مارانی ب نی ب در
 دمی که انگشتان او را معالجه کرده بودم د        ی غالم زیو ن .  زنده باشد  یه و  انتظار نداشتم ک   رای کردم ز  رتی و از مشاهدۀ او ح     دمیبود د 

 بود کـه خـود را       ی من دختر  می قد مارانی از ب  گری د یکی.  معالجه شده است   ی بکل ی را نشان داد که بدانم که و       د انگشتان خو  یو و 
 آنها  ی جسم وبینزد من فرستاد که من ع      را   شی را معالجه کردم و او تمام همکاران خو        ی و من در گذشته چشم و      فروختیارزان م 

  .را رفع کنم
  .دمید ی را با بضاعت می که من وآمد ی من بشمار ممی قدمارانی کامل و فربه شده بود از بی زنری دختر که چند سال اخآن
ـ  دکه خر   جمع کرد و چند    آورد ی بدست م  شی را که از راه ارزان فروختن خو       ی داشت و فلزات   یشی آن زن مزبور مال اند     رایز  یداری

 را کـه    بـا ی ز ی زنها ی نشان فروختی که عطر م   نی ا نی گشود و در ع    یها خود دکان عطر فروش       از آن دکه   یکینمود و اجاره داد و در       
 از فقراء که آن روز      یا   و چون عده   رفتمی پذ ی همه را با خوشوقت    یایمن هدا . دادی م های بمشتر ند را ارزان بفروش   شیحاضر بودند خو  
  .  به معالجه داشتند من جامه کتان را از تن کندم و شروع بدرمان آنها نمودماجی و احتماریند ببخانه من آمد

ـ  تطه نکهی ا ی و کارد مرا برا    شست ی را م  مارانی هم لباس از تن کند و در معالجه بمن کمک نمود و زخم ب              تیمر  شـود در آتـش      ری
  . دندان را حس نکننددنی درد کشنکهی تا اکردی مشدی مدهیش دندان آنها کدیبای که می را وارد رگ کساناکی ترای گذاشتیم

ـ  خوشـوقت هـستند ز     دندیدی را مشغول کمک کردن بمن م      تی که مر  نی زنها از ا   ی من حت  مارانی متوجه بودم که ب    من ـ  مر رای  تی
  .شدی اندام او نمیها یبائی زنی پوشش مانع از دچی داشت و هبای زیاندام
ـ  و از ا   نمودی بود و فقراء را معالجه م      ری فق می که در قد   افتمی نوههی خود را همان س    مرتبهکی شدم   مارانی گرم معالجه ب   یوقت  کـه   نی

ـ  که مر  نی و نظر با   افتمیام خود را سعادتمند       من هنوز بر اثر ثروت و مقام و سکونت در دربار فاسد نشده              ی مـداوا  ی بـرا  بـا ی ز تی
 آب خـود را     انی جر زانی م ی ا گفتم ی م زانیز در دل خود خطاب بم      و با  نمودم ی احساس سعادت م   شتری ب کردی بمن کمک م   مارانیب

  .دیای اگر برود دوباره بدست نیبخت کی لحظات ننی که اترسمی و منمیب ی مبخت کی اکنون خود را نرایمتوقف کن ز
 کـه   یر صـورت   د شودی م کی بافق مغرب نزد   دی تحت مداوا قرار گرفت و از خانه من رفت متوجه شدم که خورش             ماری ب نی آخر یوقت

  .ام هنوز بمنزل مادر فرعون نرفته
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 بمنزل مادر فرعون بروم آب آورد و من خود را شستم و کمک نمود کـه لبـاس بپوشـم و طـوق زر و                        دی که دانست که من با     تیمر
و بکوش   توقف نکن    ادی در خانه مادر فرعون ز     نوههی بروم گفت س   رونی از خانه ب   خواستمی م ی و وقت  ختی را بگردنم آو   ابی ح بیصل

  .باشدی خانه منتظر تو مری حصرای زیکه زودتر مراجعت نمائ
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   و چهارمیفصل س
   فرعونمادر

  
  . سوار زورق شومدیبای وصول به کاخ مادر فرعون میبرا

ن ستارگان مرا بکاخ مادر فرعون       و اگر قبل از روشن شد      دی و با قوت و سرعت پارو بزن       دی نشستم و بپاروزنان گفتم همت کن      بزورق
  . بشما زر خواهم داددیبرسان

 نی و هنوز اول   آورد ی در دو طرف زورق بوجود م      واری که دماغه زورق هنگام شکافتن آب دو د        زدندی با سرعت پارو م    ی طور پاروزنان
  .دمیستاره در آسمان روشن نشده بود که من بکاخ مادر فرعون رس

 در ی دو مرتبه از طبس بشهر افق آمد ولی تذکر بدهم که ودی و چه گفت با    رفتی فرعون چگونه مرا پذ     که مادر  می بگو نکهی از ا  قبل
ـ  جد ی که خدا  گفت ی و م  دیپسند ی نم دی جد یافق توقف نکرد چون از آن شهر نفرت داشت و روش فرزند خود را در مورد خدا                  دی

  .  کرده استی را ناراضدمنظم زندگی را در مصر بر هم زده مر
  .کردی هرگز با مادرش مشاجره نمداشتی دوست میلی مادرش را خنکهی فرعون به مناسبت ایول

 را ی و زن او چشم و گـوش و ردی که زن بگی تا روزباشدی در قبال مادر کور و کر مرسد ی برشد می پسر وقتکی است که  نی ا رسم
مناسبت پدرش در صدد گشودن چشم و گوش فرعون بر     کاهن بزرگ آتون بود ب     ی زوجه فرعون که دختر آم     یت ی نفرت یول. باز کند 

 دارد و هر دفعه که کاهن بـزرگ بکـاخ مـادر             ی و خواهر  ی مناسبت برادر  یئ ی با ت  زرگ که پدرش کاهن ب    دانستیچون م . آمد ینم
  .ندی به گفت و گو بنشیئ ی است که با تنی ای برارودیفرعون م

 و فقط فرعـون در      دانستندیم)  که مادر فرعون در آن سکونت داشت       یکاخ (ی نگهبانان درب کاخ سلطنت    ی موضوع را همه حت    نیا
  . فرزند کاهن بزرگ است نه فرعوندهی زائیئ ی که تی دخترنی آخرگفتند ی می بعضی بود و حتخبر ی موضوع بنیشهر افق از ا

 داشته و صـاحب     ی رسم نی چن کی گذشته مادر فرعون     ی که مصر و فرعون بوجود آمده از موارد استثنائ         ی از روز  کنمی تصور م  من
  .رسد ی نمندگانی موضوع باطالع آنی ای شده ولیفرزندان

 باطالع مـردم برسـانند      ندهی در آ  نکهی تا ا  سندینو ی نم روسی پاپ ی موضوع در هر دوره مطلع هستند آن را رو         نی از ا  کهی کسان رایز
 اسـت و شـرح اعمـال    نی دوره چننیدر هر دوره از جمله در ا و   رودی م نی مردند راز آنها از ب     ی و وقت  کنند ی راز را حفظ م    نیبلکه ا 

 از  کننـد ی م ی که در دربار مـصر زنـدگ       ی در هر دوره کسان    ی برسد ول  ندگانی باطالع مردم و آ    نکهی تا ا  شود یمادر فرعون نوشته نم   
  . باشمی مطلع منموضوعی اطالع دارند و معلوم است که من هم که پزشک فرعون هستم از انموضوعیا
 خود اخناتون هم فرزنـد پـدرش   ی که حتندیگو ی ممی قدی کرده کاهنان خدالی را بر مردم تحم   دی جد ی که اخناتون خدا   یروز از
  . صورت به وجود آمده استنی و اخناتون هم به اکرده ی می زندگوهی شنی پدر اخناتون هم به ااتی در مزان حیئ ی و تستین

 عهی است و سلطنت مصر عبارت از ودانی دارم که فرعون فرزند خدادهی من عقرای زمیما ندیی را تا  عهی شا نی که ا  کنم ی جرئت نم  من
  .دهندی به فرعون مانی است که خدایو موهبت

 که کاهنان آمـون     نی بود تا ا   امدهی ن انی بم دی جد ی هنوز موضوع خدا   کهی فرعون سابق در صورت    اتی بخاطر دارم که در زمان ح      یول
  .ستی پسر فرزند پدر خود ننی که ادشیبا فرعون شمن شوند گفته م

 آن  یوارهای بد ادی ز ی که قفسها  رفتی پذ ی مادر فرعون مرا در اطاق     یئ ی شدم ت  ی وارد کاخ سلطنت   نکهی هر حال در آنروز بعد از ا       در
  .کردندی از آنها پرواز می که بعضشدندی مدهی دی بود و در هر قفس پرندگانختهیآو
 ی تا وقت  دیمالی شاخه درختها صمغ چسبنده م     یبود عالقه بگرفته پرندگان داشت و هر روز رو         کوچک   ی که دختر  یا   از دوره  یئ یت

  .شودی مشغول می بازنی بای و در قفس جا بدهد و امروز هم گاهردی شاخه نشستند نتوانند پرواز کنند و او آنها را بگیپرندگان رو
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 چـرا   نوههی وبمن گفت س   باشدی م نی نقوش رنگ  ی است که دارا   یری که مشغول بافتن حص    دمی شدم د  یئ ی که من وارد اطاق ت     یوقت
  ؟یائی بنجای مگر قرار نبود که تو امروز صبح ا؟ی آمدرید

 بمن داد و گفته بود که بعد از ورود به طبس آنها را بانجام برسان و بعد نزد مادرم برو و مـن اگـر امـروز              یتهائی پسر تو مامور   گفتم
  .ستی ندهی پسندری تاخنی که ایدانی و تو ماندازمی بری اوامر پسرت را بتاخیه اجرا مجبور بودم کآمدم ی منجایصبح ا

   است؟وانهی مثل سابق دنکهی اای پسر من معالجه شده ای گفت آیئ یت
ـ  در اطراف آتون هنطوری اوانهی دکی فقط   رای ز باشدی م وانهی که او هنوز د    کنم ی گفت من فکر م    یئ ی ت ست؟ی منظور تو چ   گفتم  اهوی

 چـه سـر او را   ی بـرا ی هـست  ی تو که سـر شـکاف سـلطنت        نوههی س دیآنگاه پرس . شودی مردم م  تی و سبب عدم رضا    اندازدیه م را
  ؟یکن ی را از سرش خارج نمیوانگی دنی و ایشکاف ینم

ـ  ی صحبت را دنبال نکند راجع بوضع زنـدگ        نی ا یئ ی ت نکهی ا ی سرش را بشکافند و برا     نکهی تا ا  ستی ن ماری فرعون ب  گفتم ون و   فرع
 ی براگری دیزهای مقدس آن شهر و چ     اچهی در ی رو یران   و زورق  قی در افق و قا    ی کاخ سلطنت  یها   دخترانش و آهوان و سگ     یهایباز

  .او صحبت کردم
 و گفـت    نمی بنش نی او بر زم   ی باف ری مسئله جنون فرعون را فراموش کرد و آنگاه اجازه داد که من مقابل کارگاه حص               یئ ی ت کهیبطور
  .اورندین آبجو ب میکه برا

 ی و ی آب جو بنوشاند ول    نی خست بوارد  ی که از رو   ستی ممسک ن  یاش بمن شراب بنوشانند و زن        که خدمه  دی بگو توانستی م یئ یت
 آبجو  دنی از آن موقع بنوش    یئ ی و ت  کردهی گرفتن پرندگان امرار معاش م     لهی زن از طبقات عوام بوده و پدرش بوس        کی یاز نظر نژاد  

ـ  جثه و صورت او متورم گرد      کندی و چون در صرف آبجو افراط م       نوشد ی هنوز آبجو م   عالقه مند شده و     از نـژاد    نکـه ی و نظـر با    دهی
ـ نمای تـصور م   ندیب ی را م  یئ ی هر کس که ت    دهی هم متورم گرد   نکی بود و ا   اهی و مادرش س   دی پدرش سف  یعنی باشدیدورک م   کـه   دی

  . عالقه دارددو بجایلی خرای زندخوانی ماهپوستی است و در طبس او را جادوگر ساهپوستیس
ـ  چون فرعون را جلب نما     ی خود توجه مرد   ی زن توانسته در جوان    نی که چگونه ا   کنمی م رتی ح نمی ب ی را م  یئ ی هر مرتبه ت   من  و  دی

 فرعون را   ی جادوگر لهی که بوس  ندیگوی زشت است مردم م    یلی و برعکس امروز خ    ستی ن بایفرعون او را خواهر خود بکند و چون ز        
  . را که شغلش گرفتن پرندگان بود خواهر خود بکندی مرد عامکی تر فرعون دخکی است که دی بعرای زفتیفر
 زنهـا بـا اطبـاء بـون         نکهی ا ی برا کرد ی بودم بدون مالحظه با من صحبت م       بی من طب  نکهی نظر با  دینوش ی آبجو م  یئ ی ت کهی حال در

  .گذارندی منی با آنها در بندیگو ی نمگرانی را که بدیزهائی و چکنندیمالحظه صحبت م
 در شهر افـق  رای زیکنی محی تفرکزنی دارم که هر شب با نیقی و   ی که تو خواهر ندار    دانمی من م  نوههی س گفتی فرعون بمن م   مادر
ـ    یمن تو را مـرد    .  کنند حی که با تو تفر    شوند ی و حاضر م   ستندی ن ریگ   شهر افق سخت   ی فراوان است و زنها    بای ز یزنها  نی آرام و مت
 سوزن در بدن تـو      کی خوب است که     کنمی و فکر م   شومی من ناراحت م   ی است که گاه   ی تو بقدر  نت آرامش و متا   نمیب ی و م  دانمیم

 کـه تـو     مینما ی م رتی ح نکهی گو ا  ی خوب هست  ی قبول کنم که تو مرد     دی با ی ول یکنی م زی تو چگونه جست و خ     نمی که بب  میفرو نما 
 تجربه به مـن     رای ندارد ز  ی به خوب  اجی است احت  انشمند که د  ی کس رای ز ینمائ یاده م  چه استف  ی خوب نی از ا  ی دانشمند هست  کیکه  

 شوم ی تو خوشوقت م   داری از د  یول. شوند ی خوب م  ستی کار از دستشان ساخته ن     چی که ه  یآموخته که فقط اشخاص احمق و کسان      
  . کردی نخواهی بد هرگزی نکنی که اگر بمن خوبی هستی که تو مردفهمم ی منمیب ی تو را می وقترایز

  .باشدیام و آن مربوط به آتون م  نگفتهگری که هنوز بمرد دمیگوی را بتو می جهت مطلبنیبهم
 کـه قـدرت   نی تا امی ببرنی آمون را از بی آتون خدائلهی بود که بوسنی و منظور من و او امی بوجود آورد ی را من و در واقع آم      آتون

 ملت مـصر    تی و سبب عدم رضا    شودی قدر بزرگ م   نی که موضوع آتون ا    میکرد ی نم ینیب  شی و من پ   ی آم یول.  شود ادیپسرم و ما ز   
  .گرددیم

ـ     یلی خ ی ول کندی م حی با من تفر   ستی برادر من ن   نکهی با ا  ی که آم  ی ساده هست  یلی خ ی و اگر ندان   یدانی م ایگو ـ آ ی از او خوشم نم  دی
 در پـسرم مـوثر      ی که طور  کردمیا بوجود آورد من تصور نم      ر دی جد ی خدا ی که آم  یروز.  سابق را ندارد   ی جسم یروی ن نکهی ا یبرا
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 وانهی د مینمائ ی که تصور م   دهی شد و پسرم چنان مجذوب آتون گرد       نطوری حاال ا  ی باشد ول  آتونواقع شود که او روز و شب در فکر          
 یت ی است که نفرت   نی ا دهی من گرد  رتی که سبب ح   گریموضوع د . اش خارج کرد     سرش را شکافت و جنون را از جمجمه        دیاست و با  

 و تو که پزشک کندی محی با او تفر   لی م ی باشد مرد از رو    بای زن ز  یوقت. دیزای فرعون دختر م   ی برا وستهی چرا پ  باشدی م بای ز نکهیبا ا 
  .دی دختر بزادی او نبادینمای محی تفریت ی با نفرتلی می مرد از روی که وقتیدانی میهست

 خوب هستند و سـر      ی که آنها مردان و زنان     ی من نفرت دارند در صورت     اهپوستیدوگران س  چرا مردم از جا    دانمی من نم  نکهی ا گرید
 ی مردها و زنهـا خـوب طـور        نی مردم از ا   ی ول ندینمای دراز م  زی خود را ن   یها   و لب  کنندیها را هنگام تولد در شکم مادر دراز م          بچه

  .رسانندی را بقتل ماهانی سنندی اگر مردم آنها را ببرایم ز خانه خود پنهان کننیرزمی را در زآنهانفرت دارند که من مجبورم که 
ـ  که ن  کنندی م هی من ته  ی برا یزهائی چ رای هستم ز  ی راض یلی خ اهپوستی جادوگران س  نی از ا  من ـ    ی زنـانگ  یروی  از دوره   شی مـرا ب

ـ   حی تفر  که من از   ی دارم اما اگر تو تصور کن      حی به تفر  لی کنم باز م   حیگذشته کرده و من هر قدر با مردها تفر          بـرم ی لـذت م   ی با آم
ـ  ا رای ز راندمی م شی منافع ما نبود من او را از خو        کی کاهن بزرگ در مسئله آتون شر      ی و هرگاه آم   ینمائ یاشتباه م   گـر ی مـرد د   نی

  .دی نماحی تفرکزنی مثل گذشته با تواند ینم
ـ :  و گفت  دی قاه قاه خند   کنندی م یشوئ   رخت لی کارگر که کنار ن    ی و آنگاه مانند زنها    دی آبجو نوش  ی جرعه طوالن  کی یئ یت  نوههیس
 ببرند و از رنـگ      ی به فن آنها پ    توانند ی نم نکهی ا ی دانند برا  ی مردم آنها را جادوگر م     ی ماهر هستند ول   ی پزشکان اهپوستانی س نیا
 از طبابت آنهـا     ینستتوا ی م ی و با آنها محشور شو     ی نفرت را کنار بگذار    نی ا یتوانست ی بدن آنها نفرت دارند و اگر تو م        ی و بو  اهیس

  . خود تعصب دارندی حفظ اسرار طبی آنها برارای زی خود را بتو بروز بدهند برخوردار شوی اسرار طبنکهیبشرط ا
 لذت دی از مردان جوان سف   شی و از آنها ب    پسندم ی و جوان را م    اهی نفرت ندارم و مردان س     اهپوستانی از رنگ س   گرانی برخالف د  من
 ی را برا  حی تفر نی ا اهپوستی س ی و خود اطبا   مینما ی م حی تفر اهپوستی که با جوانان س    میگوی بتو م  یهست و چون تو پزشک      برم یم

  . را از تو دور خواهد نمودی که تو را با نشاط خواهد کرد و اندوه زندگندیگوی و مدانندیمن جائز م
 ساده  ی و بغذاها  برندی چرب لذت نم   هی از اغذ  رگی که همه نوع غذا خورده د      ی مصر مانند کسان   دی سف ی از زنها  ی که بعض  دانمی م من
ـ  نحوه ن  نی از ا  اهپوستانی من با س   حی تفر کنی ل ندینما ی م حی تفر اهپوستی س ی ذائقه با مردها   ریی تغ ی برا ی گاه کنند ی م لیم  ستی

ـ اهپوستی سکی که کنمی حس منکهی ای برابرمی لذت م  نها با آ  حی از تفر  یبلکه من براست   ب و آب و  از آفتـا دپوسـت ی از سفشی ب
 اگـر بـا     دپوستی جوان سف  کی است   دهی گرد یآور   جمع دپوستانی از سف  شی ب یعی طب ی و هوا برخوردار شده در وجود او قوا        نیزم
 ی است ول  ادی گرم ز  یدر زمستان روزها  .  است ته شود مثل زمستان است که کنار تابستان قرار گرف         سهی مقا اهپوستی جوان س  کی

  .شود یدارد و مثل تابستان انسان از حرارت آفتاب و هوا دچار رخوت نم تابستان را نیهرگز حرارت روزها
ـ   نی از ابراز ا   زنمی حرف را بتو م    نی که ا  نکی و ا  شومی م ی راض کنمی م حی تفر اهپوستی جوان س  کی با   ی وقت منهم  نـدارم   می سخن ب

 من انکار خواهم کرد و      یراز مرا بروز بده    بار   نیو اگر ا  . ی که اسرار مردم را حفظ نمائ      یا   و عادت کرده   ی پزشک هست  ی تو مرد  رایز
و امـا   .  کنـد  دیی که بعد بتواند صدق گفته تو را تا        دهدی گوش بسخنان ما نم    ی جا کس  نی در ا  رای ز یگوئیخواهم گفت که تو دروغ م     

ـ نـد شـد ز     از آنچه بودند نخواه    تر  نی نسبت به من بدب    کنمی م حی تفر اهپوستیمردم اگر از دهان تو بشنوند که من با جوانان س            رای
معهذا بهتر آن است که تـو       . کندی جلوه م  تید در نظرشان بدون اهم    ی جد ی بدگوئ نی که ا  ندینما ی م یمردم آنقدر راجع بمن بدگوئ    

  .باشمی بد مکزنی که من ی در صورتی هستکی نی مردرای گفت زی که نخواهکنمی و من فکر می نگوئی موضوع را بکسنیا
 او را   ی رنگارنگ خـود مـشغول شـد و مـن هـم دسـتها              ری و ببافتن حص   دی آبجو نوش  یا  رعه مادر فرعون سکوت کرد و ج      آنوقت

  .زندی را گره مری حصیها  چگونه نخدمیدی و مستمینگر یم
 ی بـودن بجـائ    کـو ی که انسان از ن    می بتو بگو  دی با ی هست کی ن ی چون تو مرد   نوههیس:  بافتن مادر فرعون گفت    ری حص ی از قدر  بعد
ـ .  قدرت اسـت   رساند ی م زی که ارزش دارد و انسان را بهمه چ        یزی چ گانهی  جهان نی و در ا   رسدینم ـ    یحت  بـدون قـدرت     می زر و س
 ی آنهائ یول.  رفت نی و از ب   دی داشت مغلوب قدرت گرد    می زر و س   یلی که خ  نی با ا  مید ق ی که آمون خدا   یدی و تو د   شود ی م ارزش یب

 خاک بوجود آمده اند  ی چون من که رو    ی و فقط کسان   دانند ی نم  ارزش قدرت را   ندیآ ی تخته سلطنت بوجود م    یکه مثل پسر من رو    
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 بـوده و هـست   نی نکردم و قصدم ای کار خوددارچی قدرت شوم از ه    ی که دارا  نی ا یمن برا .  که قدرت چقدر گرانبها است     دانندیم
 اسـت آنهـا فرعـون    یم باق فرزندان من در مصر سلطنت کنند و تا جهان و اهرا   یعنیکه بعد از من ثمر خون و گوشت و استخوانم           

ـ   ن از تو چه پنها    ی است ول  خی مصر در خور توب    انیام در نظر خدا      حفظ قدرت کرده   ی که من برا   ی کارهائ دیشا. مصر باشند   ی از وقت
 مـصر   انی او نهاد اعتقادم نـسبت بـه خـدا         ی را بجا  گری د ی خدا را بسهولت سرنگون کرد و خدا       کی توان ی چگونه م  دمیکه من د  

ـ ام که در ا      من آزموده  نکهی ا گرید.  است انی از زور خدا   شی که آنها قدرت ندارند بلکه قدرت فرعون ب        کنمیر م سست شده و فک     نی
ـ  عدم موفق  ای تی اعمال ما در موفق    ی و بد  یکی است موهوم و ن    یزی چ ی و بد  یکی و ن  ارن و بد وجود ند    کی عمل ن  ایدن ...  ماسـت  تی

 ی و موفق نشو   ی کارها را بکن   نی اگر بهتر  ی که اعمال تو خوب بوده ول      ندیگو یه م  هم ی موفق بشو  ی ول ی کارها را بکن   نیاگر تو بدتر  
 و لـرزم ی حفظ و توسعه قدرت مرتکب چه اعمال شده ام می براکنم ی که من فکر می وصف گاهنیبا ا . یا  خواهند گفت که بد کرده    

  . موهوم پرست استی باشد قدررحمی و بی زن هر قدر قورای جهت است که زن هستم زنی ترس من از ادی و شاترسم یم
 که دختـر    نمیب ی من م  دیزای ملکه مصر و زن پسرم فرزند م       یت ی که هر بار که نفرت     باشد ی م نی ا ترساند ی که مرا م   یزهائی از چ  یکی

ـ  نو  بخود شودی باردار م  یت یام که هر دفعه نفرت       کمک خواسته  اهپوستی از تمام جادوگران س    دی او پسر بزا   نکهی ا یمن برا . است  دی
 را از اطـاق خـود       یا   است که الشـه گربـه      ی بکس هی وضع من شب   دیآ ی م ای طفل بدن  ی وقت ی ول دی زائ هد بار پسر خوا   نی که ا  دهمیم

ام وگرنه     که مورد لعن قرار گرفته     مینما ی که الشه در آنجاست و من حس م        کند ی مراجعت م  ی انداخته و وقت   لیبرداشته و برده در ن    
  .دیزائ ی دائم دختر نمیت ینفرت
 کـه او بـه نـخ        یهـائ    متوجه شدم گره   کمرتبهی او بودم و     ی باف ری حص ی من مشغول تماشا   کردی که مادر فرعون صحبت م     ی حال در
ـ   رنـد یگی هستند و پرنـدگان را م      وری ط ی که مرب  ی گره را کسان   نیا. بازان است    معروف به گره چلچله    یها   گره زندی م ریحص  ی و اهل
  .بازان معروف است  گره چلچلهی مصر سفلر و دزنندی موری طهی تهی براندینما یم

 ی که مـن درون آن رو      ی بود که من بخاطر آوردم سبد      نی ا دی مادر فرعون توجه مرا جلب نما      ری حص یها   که گره  دی سبب گرد  آنچه
  . بودبازان  چلچلهیها  گرهی سبد مزبور را از آب گرفت داراام ی و نامادرکردمی آب حرکت مانی از جربی به تعقلین

 مرا درون سبد از آب گرفت آن سـبد          نکهیبعد از ا  ) دانستم ی خود م  یکه او را مادر واقع     (ام ی کتاب گفتم که نامادر    نی در آغاز ا   من
  .دمیگذرانی آن را از نظر ماتی و جزئدمیدی سبد مزبور را میرا حفظ کرد و من در تمام دوره کودک

 مشاهده کردم کـه مـادر       یبازان است و در آن شب وقت         بĤن زده شده گره چلچله      که هنگام بافتن سبد    یهائ   که گره  دانستمی م من
 بود  آور  رتی ح ی فکر بقدر  نی من گذشت و ا    لهی از مخ  بی عج ی تکان خوردم و فکر    زندیبازان را م     خود گره چلچله   ریفرعون بر حص  

 ی و سبد  ای مرسوم است نه در مصر عل      ی سفل بازان در مصر     که گره چلچله   دانستمی را م  نی ا ی ول ست؟ی چ می بگو نکی ا توانم یکه نم 
  . از آب گرفته شدای مصر علیعنیکه من درون آن بودم در طبس 

 سبد کـه    کی و معلوم است که      رودی م ی و بمصر سفل   دیآ ی م ای قرار گرفته و آب از مصر عل       لی ن انی جر نی در قسمت پائ   ی سفل مصر
  .دینما ی آب حرکت نمانی افتاده برخالف جرلی نیرو
 گـره   بافـد ی م ری حـص  نـک ی بـوده و دختـرش کـه ا        وری ط ی مرب یعنیباز     چلچله یئ ی فکر متوجه شدم که پدر ت      نیدر ضمن ا   یول

  . استدهی بافته شده به طبس رسی که در مصر سفلی چگونه سبدیبازان را از پدر آموخته ول چلچله
 تو ممکن اسـت     کنم ین از اعمال خود صحبت م      م ی وقت نوههی کند و گفت س    دای خصوص ادامه پ   نی نگذاشت که فکر من در ا      یئ یت

 کـه مـن     ی تا بدان  یری وضع مرا در نظر بگ     ی خوب است قدر   ی ول دل  اهی هستم س  ی که من زن   ی و بگوئ  یکه مرا در خور نکوهش بدان     
  . بکنمدیمجبور بودم مبادرت باعمال شد

ـ  ز گرددی دشوار م  یلیاز طرف او خ    حفظ قدرت    شود ی پرندگان است وارد حرم فرعون م      ی که مرب  ی دختر مرد  ی وقت رایز ـ  رای  چی ه
اند کـه هـر        و دشمنان او که تمام اهل حرم و دربار هستند آماده           دینما ی نم تی از توجه فرعون از او حما      ری غ ی و معنو  ی ماد یروین

گـذارم محبـت     بود که ن   نی حفظ قدرت من ا    لهی وس گانهیو چون   . ندازندی را از نظر فرعون ب     یو در بدن او فرو کنند و        یشیلحظه ن 
 بمن آموختند که توانستم فرعون را مجذوب        یزهائی کمک گرفتم و آنها چ     اهپوستی برود از جادوگران س    نیفرعون نسبت بمن از ب    
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 لهی که بوس  نیمن بعد از ا   . برد ی با من لذت نم    حی تفر بقدر حرم   ی از زنها  کیچی که از معاشرت با ه     دیخود کنم و فرعون متوجه گرد     
 را  شی و دشمنان خو   نی خود و قدرت فرعون مخالف     تی خود کردم در صدد بر آمدم با استفاده از محبوب          فتهیفر فرعون را    یجادوگر

 پاره  گسترانندی در راه من م    که را   یهائ   کنم و دام   ی خود خنث  هی دشمنان را عل   سهی بود که دس   نیو روز و شب کار من ا      .  ببرم نیاز ب 
  .رمی خود کنم انتقام بگ آنها را دوستتوانم ی که نمی و از کسانمینما
 کـار چقـدر   نی ای که من برا   یدانی و تو نم   دی پسر بزا  کی حرم قبل از من      ی از زنها  کی چی بود که نگذارم ه    نی من ا  ی از کارها  یکی

 و هر   شدند ی باردار م  گری د ی و در عوض زنها    شدم ی که خود باردار شوم باردار نم      کردمی م ی که سع  نیبا ا .  و زر دادم   دمیزحمت کش 
و تـو چـون پزشـک       .  روز راحت نبودم   کی نمودم ی خود انتخاب م   لی که من فرزند او را بم      ی تا روز  دیگرد ی آبستن م  یعه که زن  دف

 کـار   نی ا ی برا ی ول کردم ی مبدل به دختر م    شدند ی را که متولد م    ی که من چگونه پسرهائ    ی حدس بزن  ی بتوان دی شا ی هست یسلطنت
 گذردی می از مرگ وی بود که مدتی سر شکاف سلطنت   ی تو مرد  زو قبل ا  .  خود همدست کنم    از خدمه حرم را با     ری کث یا   عده دیبایم

 کتاب گفته چگونه در حرم فرعون پسرها را بعد از           نی در آغاز ا   نوههیس. (کردی پسران بدختران بمن کمک م     لی تبد یو آن مرد برا   
  ).مترجم – گذاشتندی آنها می بجای و دخترکردند یتولد دور م

 نـک ی پسر شدم کـه ا     کی ی من دارا  بردی م لی او را بتحل   ی قوا شتری من ب  یها   شده بود و نوازش    ری فرعون پ  ی عاقبت وقت   که نی ا تا
ـ  او را بگ   ی نشده که جا   ی پسر ی از چند دختر ندارد و هنوز دارا       ری فرعون غ  نی ا یول. فرعون است   را گفـتم کـه تـو        نهـا یو ا . ردی

 را شی خواقتی با مهارت توانستم قدرت خود را حفظ کنم و توسعه بدهم و اگر من ل       هستم و  قی زن توانا و ال    کی که   ی بدان نوههیس
  . از پسر من نشسته بودری غی تخت سلطنت مصر فرعونی امروز روانداختم یبکار نم
 یها  ه گره ام ک    و مشاهده کرده   دهی هم د  گری د ی تو را در جا    اقتی آثار ل  نکهی ا ی تو چگونه است برا    اقتی که ل  دانمی من م  یئ ی ت گفتم

  .یزنیبازان را م چلچله
 مگر مردم   نوههی آبجو سرخ شده بود متوجه من کرد و گفت س          دنی خود را که بر اثر نوش      یها   چشم دی حرف را شن   نی ا یئ ی ت یوقت

  ؟ی و از اسرار من اطالع داریباشی که خود تو جادوگر منی اایاز اسرار من مطلع هستند؟ 
 هنگام شب که تو     رای ز شوندی مطلع م  زی و مردم از همه چ     ماند ی بر خلق پنهان نم    زی چ چیکه ه  دانمی م ی ول ستمی من جادوگر ن   گفتم

ـ  و باد که از کنـار تـو م         نندیب ی هستند و تو را م     داری ستارگان و ماه ب    ندیب ی و اعمال تو را نم     ستی ن داری ب ی کس ینمائیتصور م   وزدی
ـ  زبـان بـاد را بگ      ی که جلو  یتوان ی نم ی ول یببند که زبان مردم را      یتوانیو تو م  . یکنی که تو چه م    فهمد یم  ینـائ ی و مـانع از ب     یری

  .یستارگان شو
 و مـن    باستی ز اری بس یبافی که تو م   یری شد من موضوع صحبت را عوض کردم و گفتم حص          نی حرف خشمگ  نی از ا  یئ ی چون ت  یول
  . داشته باشمنی چننی ایری دارم حصلیم

  ؟یدهی تو در عوض بمن چه مین بتو خواهم داد ول تمام شود مری حصنی ای فرعون گفت وقتمادر
  . دادم من در عوض زبانم را بتو خواهم دادجواب
 است که   نی حرف ا  نی ا ی معنا ست؟ی حرف چ  نی ا ی که معنا  یدان ی تو نم  ای گفتم آ  ؟یدهی چگونه زبانت را بمن م     دی فرعون پرس  مادر

  .واهم آورد تو بر زبان نخهی علیزیمن زبان خود را نگاه خواهم داشت و چ
ـ  مـن ارزش نـدارد ز      ی بـرا  ی بمـن بـده    یخـواه ی که تو م   هی هد نی آبجو مست شده بود گفت ا      دنی فرعون که بر اثر نوش     مادر  رای
  . که بخود من تعلق داردستیا  هیهد
  . بخود تو تعلق داردهی هدنی چطور ادمیپرس
 زبان تو را قطع کننـد و  می بگوتوانمی و من مباشدی م فرعون پاسخ داد نه فقط زبان تو مال من است بلکه دست تو هم مال من          مادر

 پـس از    ی که نتـوان   اورندی و نزد من ب    ندی تو را قطع نما    ی و دستها  ی کن ی راجع بمن بدگوئ   نی بعد از ا   ی نتوان نکهی تا ا  اورندینزد من ب  
  . که آنها مرا بشناسندی بگذارندگانی آی و برایسی اسرار مرا بنونیا
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ـ        ی بگوئ دی که نبا  یگوئی م یزهائی جهت چ  نی و بهم  یا  دهی آبجو نوش  یلی تو امشب خ   یئ ی ت گفتم  آبجـو   دنی و بهتر است کـه از نوش
ـ ی جـا بب   نی در ا  ی مانند اسب آب   یزهائی ببرد و گرنه ممکن است چ      نی را از ب   ی که خواب اثر مست    نی تا ا  ی و بخواب  ی کن یخوددار  ین

 نکهی اسرار تو را حفظ کنم بشرط ا       یعنیم زبان خود را بتو بدهم        که حاضر  میگوی م ارمیهوش من چون    ی تو مست هست   نکهی با ا  یول
ـ  از تو بود و اری غی اگر کسنوههی و گفت سدی مادر فرعون خندی تمام شد بمن بدهنکهی را پس از ا  ری حص نی ا زیتو ن   حرفهـا را  نی

 که محرم اسـرار مـن و پـسرم          نمدای و م  ی تو پزشک هست   ون چ ی برود ول  رونی زنده از کاخ من ب     ی که و  گذاشتم ی من نم  زدیبمن م 
  . تمام شد بتو خواهم دادری حصنی ای و وقتمیآ ی درصدد قتل تو بر نمیباش یم

  . برومتی و سوار زورق شدم که نزد مردمی کردم و از کاخ خارج گردی از مادر فرعون خداحافظمن
 سـپرده بودنـد و در   لینهاده آن سبد را به آب ن ی نوزاد را در سبد   ی را بخاطر آوردم که طفل     ی شب کردمی عبور م  لی ن ی از رو  یوقت

  .زنندیبازان آن طور گره م  وجود داشت که فقط چلچلهیهائ آن سبد گره
 ی هر قـدر دانـائ     رای ز دمیترسی م ی نام دارد روشن کنم ول     نوههی کامل شده و س    ی مرد نکی که راز آن کودک را که ا       خواستمی م من

  .میفزای نشی بر اندوه خوخواستمی و من مگرددی مادتریاو ز شود اندوه شتریانسان نسبت به مجهوالت ب
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   و پنجمیفصل س

   در طبساتی به دارالحبازگشت
  

 ی مـن سرشـکاف سـلطنت      نکـه ی به طبس مراجعت کنم گفتم نظر با       خواهمی چه م  ی که برا  دی فرعون در شهر افق از من پرس       یوقت
  . درس بدهمنی بروم و در آنجا به محصلاتیرالح بداکمرتبهی هر چند دیبایهستم م
  . بودماتی خواهان رفتن به دارالحی و من بعد از ورود به طبس براسترفتی عذر را پذنی افرعون

  . رفته باشدنی که مهارت دست من از بدمیترس ی سر را نشکافتم و مکی که در شهر افق بسر بردم ی در تمام مدترایز
در دوره مـا  .  که در دوره ما وجـود نداشـت برخـوردار شـوم     دی از علوم جد   اتی که بعد از ورود به دارالح       بودم دواری ام نکهی ا گرید

ـ  و در دارالح   شدی کاهن م  نکهی کند بدواٌ کاهن معبد آمون شود و بعد از ا          لی تحص اتی در دارالح  خواستیهرکس که م    لی تحـص  اتی
   چه؟ی بپرسد براتوانست ی نمکردیم
 داشتند شما هم    دهی عق نطوری چون دانشمندان در گذشته ا     گفتندی م نی بود و به محصل    ی قبول علم تعبد   تای دوره ما در دارالح    در
مترجم ناتوان کوچکتر از آن است کـه بتوانـد راجـع بـه            . (میرفتیپذ ی و ماهم م   دیری آنها را بپذ   ی و اسلوب تداو   ی علم دهی عق دیبا

 ی مجالت خـارج ای باشد که در کتابها    یقول از دانشمندان معاصر اروپا م      نقل   دیگوی م نکی کند و آنچه ا    دهی اظهار عق  یمسائل علم 
ـ  ارسطو از طرف دانشمندان اروپـا پ  ی علم یها  هی داشتن به نظر   دهی که عق  ندیگویخوانده است و آنها م      علـم را در مغـرب   شرفتی

 ارسطو باشد   هی با نظر  ری ابراز کند که مغا    یا  هی نظر کرد ی جرئت نم  ی دانشمند اروپائ  چی ه رای انداخت ز  ری هفده قرن بتاخ   باٌی تقر نیزم
ـ  ارسطو و از جمله نظر     یها  هی نظر ی است به قبول تعبد    هی شب دیگوی جا م  نی در ا  نوههیو آنچه س   ـ      هی  و گـردش    نی ثابـت بـودن زم

  ).مترجم – شدیم رفتهی اروپا پذی و چرا از طرف علماچون ی بی بدور آن که در تمام قرون وسطاراتی و سدیخورش
 مجبور نبودن که کاهن معبد      اتی دارالح نی محصل گری او را گرفت د    ی جا دی جد ی سابق سرنگون شد و خدا     ی خدا نکهی از ا   بعد یول

ـ  چـه مـن چـون ا       ی داشتند که بپرسند بـرا     اری و اخت  کردند ی م لی مرحله شروع به تحص    نی ا یآمون شوند و بدون ط      نکتـه را    نی
ـ    رندی بگ رادی ا توانندی که م  نی و محصل  دهی توسعه بهم رسان   یلیات خ ی که علوم در دارالح    کردمی فکر م  دانستم یم  ی و اشکاالت علم

  .ندی را در عرضه علم مفتوح نمادی جدیرا بپرسند موفق شدند طرق
ـ  چـه با   ی که برا  میدیپرس ی و اگر از استاد م     میری بگ رادی ا میتوانست ی نم میکردی م لی تحص اتی در دارالح  ی وقت ما  باشـد   نطـور ی ا دی

 خواسته اسـت و در دوران       نی که آمون چن   دادی جواب م  نکهی ا ای کردندی عمل م  نطوری دانشمندان گذشته ا   نکهی ا ی برا دادیجواب م 
  .کردند ی از آنها را استادان حل نمکی چی که هآمد ی مشی ما پیها اشکال برا  دهلیتحص

  .ن را حل کند و از استاد بخواهند که مشکالتشاندی خود را بگورادی اتوانستند ی مدی جدنی محصلیول
 قـصد ندارنـد     نی آن و محصل   تیفی کاسته شده و هم از ک      التی تحص تی که هم از کم    دمی شدم د  اتی وارد دارالح  نکهی بعد از ا   کنیل

 بتوانند شـروع    اتی دارالح لیالتحص   بعنوان فارغ  نکهی که نامشان در دفتر آن دارالعلم ثبت شود تا ا          خواهندیدانشمند شوند بلکه م   
 کاسـته شـده بـود و مـردم مثـل            کردندی مراجعه م  اتی هم که به دارالح    یمارانی و از شماره ب    ندیا نم لی فلز تحص  به طبابت کنند و   

 از استادان مدرسه از     یا   عده دانستندی م رای ز نمودند ی درمان مراجعه نم   ی نداشتند و بĤنجا برا    مانی ا یگذشته بĤن مدرسه بزرگ طب    
 کـردم  ی مبادرت به سه عمل سر شکافاتی به طبس در دارالحمراجعتمن بعد از . دان  خارج شده در شهر مطب باز کرده  اتیدارالح

 مـن رو بکـاهش   ینـائ ی مهارت مرا ستودند خود متوجه شدم که دست من سرعت و دقت گذشته را نـدارد و ب     نی محصل نکهیو با ا  
ـ ی خ ماری ب اری ز دمی بانجام رسان  ضی را من بقصد آسوده کردن مر      یکی ی سه عمل جراح   نینهاده است از ا     و مـن    دیکـش ی م درد یل

  . او را از درد برهانمنکهیسرش را شکافتم تا ا
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 و از خـت ی آورنـد گر ری به بام خانه رفت و چون خواستند او را به زی بر اثر مستی شبخی بود که دو سال قبل از آن تار        ی مرد یدوم
  .بام افتاد
 و مناظر موهـوم     زدی م ادی و فر  دیچیپ ی بخود م  یصرع شد و گاه    بعد از چند روز گرفتار حمالت        ی نداشت ول  ی جراحت ظاهر  آنمرد

 در مورد   ی هنگام عمل جراح   کردند ی م سی تدر اتی که در دارالح   ی استادان هی من بر حسب توص    کرد ی را مرطوب م   شی خو ای دیدیم
تـر    ابلهنمردی باشد و ا بخواهم که در موقع عمل حاضرشد ی خون مزشی او مانع از ر   ضور که ح  یسر آن مرد مجبور شدم که از مرد       

 ی کتاب راجع باو صحبت کردم و گفتم که فوت کرد و بقدر او هـم توانـائ                 نی و من در ا    افتی بود که در کاخ فرعون حضور        یاز مرد 
 را گشودم ماری سر بیوقت. دیآ ی مرونی خون بیها طره از زخم قی که هنگام عمل گاهدمیدی خون را نداشت و م   زشی از ر  یریجلوگ

 نکهی پس از ای مرده را از مغز او دور کردم ولیها  شده است و با دقت خون     اهی بر اثر خون مرده س     ماری از نقاط مغز ب    ی بعض  که دمید
 نکـه ی را بدرود گفت و بـا ا       ی زندگ دمیکش ی رفت و روز سوم همانگونه که من انتظار م         نی از ب  ی صرع بکل  یها  سرش را بستم حمله   

  . و او زنده بماندندی را بگشای که نادر است سر کسدانستندی همه مرایجب ننمود ز تعی در روز سوم فوت کرد کسماریب
 برجسته نکرده بـودم و در دوره مـا شـکافتن سـر     ی من کارکهی قرار دادند در صورت  دی بعد از خاتمه عمل مرا مورد تمج       نیمحصل

  .شد ی هم نمرتی باعث حی بود ولتیاهم ی عمل بکی که میگو ینم
  . بود که در کوچه مورد حمله دزدها قرار گرفت و فلز او را ربودند و سرش را شکستندین سرش را شکافتم جوان نفر که منیسوم
 ی گرفتم که فور   می خطرناک است تصم   ضی که وضع مر   افتمی آوردند من آنجا بودم و چون در       اتی که جوان مزبور را به دارالح      یوقت

 قطعه نقره که در آتش نهده شـده  کی شکاف سر یرا از سرش دور نمودم و رو     شکسته   یها  او را مورد عمل قرار بدهم و استخوان       
  . را بستمسرش بود قرار دادم و دهیو بعد خنک گرد

 ی کف دست و کف پـا      ی تکان بدهد و وقت    ی دستها و پاها را براحت     توانست ی معالجه شد و گرچه بدواٌ نم      گری مزبور دو هفته د    جوان
  . را از سر گرفتی عادی پس از آن معالجه شد و زندگیول. کردند ی احساس نمدادندیاو را قلقلک م

ـ  داشتند که عمل ماقبل من در مورد آنمرد مصروع ب          دهی عق اتی دارالح نی زنده ماند محصل   ضی مر نی ا نکهی ا با ـ  اهم ی دارا شتری  تی
  .دری هنگام عمل بمنکهی مرده را از مغز آن مرد دور کنم بدون ایها  توانستم خوننکهی ایبود برا

ـ  برگـردن داشـتم احت  اتی حبی چون از شهر افق آمده صلی ولگذاشتندی بمن احترام م  نی هم مثل محصل   اتی دارالح استادان  اطی
 توانندی مای که بدانند که آدندیبوئی مرا مدیبو ی را م یگری که د  ی و مانند سگ   زدند ی نم ی خصوص یها   و در حضور من حرف     کردند یم

  ه؟ ناینسبت بمن اعتماد داشته باشند 
 ی بزرگ خـدا ی از دژها  یکی هنوز   اتی که دارالح  دانستمی چون م  کردم ی با آنها صحبت نم    ی هرگز راجع به آتون و مسائل مذهب       من

  .سابق آمون است
 بعـد از خاتمـه عمـل        ی هنگام عمل نمرد بلکه مـدت      ضی مر یعنی (دی بانجام رس  تی من با موفق   ی عمل جراح  نی که سوم  نی از ا  بعد
 یا:  اطاق خلوت نزد مـن آمـد و گفـت          کی در   اتی دارالح ی از اطبا  یکی)  از آن سه نفر هم زنده ماند       یکیفت و    را بدرود گ   یزندگ
 ندینما ی مراجعه نم  نجای با مارانی که ب  نی از ا  ای و آ  یا   کرده لی مدرسه تحص  نی در هم  ته و در گذش   ی دانشمند هست  ی تو مرد  نوههیس
  ؟یکن ی نمرتیح

 اسـت کـه     نی ا کنند ی جا مراجعه نم   نی با مارانی ب نکهی هستم آن پزشک گفت علت ا      ریوضوع متح  م نی که من از ا    می بگو دی با گفتم
 لی مای که آمی و بگومی را معالجه نمامارانی بی بدون کارد و آتش و دارو و زخم بند  توانندی هستند که م   ی که در طبس اطبائ    دانندیم

 را  تیها   که چشم  ی موافقت کن  نکهی بشرط ا  میبر ی اطباء م  نگونهیبمطب ا  ما تو را     ی هست لی و اگر ما   ؟ینی نوع معالجه را بب    نی ا یدار
 که امـروز مـردم در   یزهائیگفتم من راجع به چ. ی ابراز ننمائگرانی بدینیب ی که آنچه می و قول بده  یروی بکجا م  ی که ندان  میببند

 بـدون دارو و زخـم   تـوان یندارم کـه م  دهی پزشک هستم عقکی چون  ی ول ام  دهی شن ادی مطالب ز  کنندی تصور م  ای ندیگو یطبس م 
 گـردم خواهنـد   یبـاز   حقهنی اگر وارد ارای شوم ز یباز   حقه نی ندارم که وارد ا    لی و کارد و آتش امراض را معالجه کرد و لذا م           یبند
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ـ  معالجه شدند و من م     مارانی و کارد و آتش ب     یگفت که پزشک مخصوص فرعون هم شاهد بود که بدون دارو و زخم بند              م  نـدار  لی
  .ندی ناصواب و دروغ استفاده نمای گواهیکه از نام من برا

 تو را بـا     توان ی نم یا   را آموخته  گرانی خارج مسافرت کرده علوم د     ی و بکشورها  ی دانشمند هست  ی چون تو مرد   نوههی گفت س  یو
 مینمـا  ی از تو دعوت ممیالجه کن معرهی وغی بدون دارو و زخم بندمیتوان ی بتو نشان بدهم که ما منکهی ای داد و برابی فریباز  حقه
 کـه حـضور     ی استفاده نمود  ی از وجود مرد   ی مبادرت بشکافتن سر کرد    ی و تو وقت   ینی از اطباء را بب    ی و طرز معالجه بعض    یائیکه ب 
 و  یبنـد    نه پارچه زخم   ی نه آتش بکار برد    یزیر   از خون  یری جلوگ ی تو برا  کهی در صورت  کندی م یری مجروح جلوگ  یزی از خون ر   یو
  .یدانی میباز  را بدون دارو و کارد و آتش حقهماری چرا معالجه کردن بنصورتی ادر
ـ کن ی که شما چگونه معالجه م     نمی و بب  میای خوب من حاضرم که ب     اری حرف در من اثر کرد و گفتم بس        نیا ـ  و آن مـرد کـه طب       دی  بی

 من نـدانم    نکهی مرا ببندد تا ا    یها   چشم دیفت که با   گ ی و مرا با خود ببرد ول      دیایروان ب    بود قرار گذاشت که شب با تخت       اتیدارالح
  .رومیکجا م
روان متوقف شد و غالمان  آنگاه تخت. روان براه افتاد  را بست و تختمیها روان کرد چشم  مرا وارد تخت نکهی آمد و بعد از ا     ی و شب

 نکـه ی و بعـد از ا میا  شدهیم که وارد داالنروان خارج نمود و دستم را گرفت و حس کرد         نهادند و آن مرد مرا از تخت       نیآن را بر زم   
 که چند چـراغ     افتمی ی آن مرد چشمانم را گشود و من خود را در اطاق           می و از چند پلکان گذشت     میمودی راه پ  ر در داالن مزبو   یمدت

  . و روغن زده آنجا بوددهی سابق با سر تراشی به کاهنان معبد خداهی کاهن شبکی و سوخت یدر آن م
 که در آنجا سه نفر دمی از اطاق اشاره کرد و من دیا  و بعد بطرف گوشه   داند یرا باسم خواند و معلوم شد که نامم را م          مذکور م  کاهن

  .اند دهیدراز کش
  . کننهی برو و آنها را معاستی که خدعه در کار نی که بداننی ای هستند و براماری سه نفر بنی انوههی گفت سکاهن
 از جـا تکـان بخـورد و         تواند ی است جوان و الغر اندام و نم       ی زن مارانی از ب  یکی دمی کردم و د   نهیعا بطرف آنها رفتم و شروع بم      من

 و مـشاهده    شد ی م دهی بزرگ و مرطوب د    یها   بود که در سراسر بدن او تاول       ی جوان یگرید.  او جان دارد   یها   فقط چشم  نکهیمثل ا 
  . خود را تکان بدهدی دو پاتوانست ی و نمدادی ملی مفلوج تشکیردرمی سوم را پضی و مرکردی مید افراد عای نفرت برادی تولیو

 موضوع ثابـت    نی احساس درد ننمود و ا     چی او فرو کردم و او ه      ی را در پا   ی مفلوج است سوزن   ی و نکهی از ا  نانی حصول اطم  ی برا من
  . است و هم فاقد احساسحرکت ی هم بشی مبتال به فلج کامل شده و دو پای که وکردیم

ـ  اتی هستند و اگر من پزشک معالج آنها بودم هر سه را بدارالح            ماری سه نفر ب   نی وجود ندارد که ا    یفتم شک  گ بکاهن  فرسـتادم  ی م
ـ  مال لهی که جوان را بوس    تواند ی م ی ول ستی ن رمردی قادر به معالجه زن و پ      ی باحتمال قو  اتی که دارالح  دانمی م یول  ی گـوگرد رو   دنی

  .دیلوط با گوگرد معالجه نما بدن و استحمام با آب گرم مخیها زخم
ـ  چشم تـو ا    ی که ما اکنون جلو    نی و بب  نی بنش نوههی مسند را بمن نشان داد و گفت س        کی کاهن  سـه نفـر را چگونـه معالجـه          نی

  .میکنیم
  . را از گوشه اطاق بلند کردند و وسط اطاق قرار دادندماری بر حسب امر کاهن چند غالم وارد شدند و آن سه ببعد
 سابق ی از کاهنان خدای و چند لحظه بعد از آن عده ادی از خارج بگوش رسشد ی خوانده میا  عدهلهیسرود که بوس  کی از آن    پس

  . حلقه زدندماری و اطراف آن سه بدندیبا خواندن سرود وارد اطاق گرد
 کـه   ی بطور دندی خراش یسنگ ی آوردند و بدن را با کاردها      رونی کردند و جامه از تن ب      زی آواز خواندند و جست و خ      انقطاع ی ب سپس

  . شدیخون از بدن آنها جار
  . بودمدهی آن را دری نظهی درسورکمرتبهی نکهی ای کردم برارتی اعمال حنی از مشاهده امن
 بـه  هی خـود کـه شـب     ی که آنهـا بکارهـا     ی و در حال   کردی وحشت م  دی که تول  افتی توسعه   ی کاهنان طور  زی غوغا و جست و خ     یول

 کـه مجـسمه مزبـور       نی سابق افتاد و هم    ی و چشم من به مجسمه آمون خدا       دی باز گرد  ی در کمرتبهی ادنددی بود ادامه م   یجادوگر
  .آشکار شد همه سکوت نمودند
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ـ  ی مجسمه خـدا ی در من اثر کرد و وقتیلی سامعه خراش خی سکوت بعد از آن غوغا    آن ـ نگر ی سـابق را م ـ ستمی ـ د ی م  کـه  دمی
  . و شکوه دارددرخشدیم

ـ زی برخ دی دار مانی بانگ زد شما که به آمون ا       ماری بود خطاب به سه ب     رفتهید بĤن اطاق مرا پذ     که در بدو ورو    یکاهن ـ  و راه برو   دی  دی
  .  آمون شما را مبارک کرده استرایز

ـ      ی تکان خوردند و در حال     ماری که آن سه ب    دمی وقت من با دو چشم خود د       آن ـ نگر ی که مجسمه آمون را م  اول بـا حرکـات      ستندی
 که آهسته بر پـا  دمی و آنگاه ددیمالی خود می پاهای که از هر دو پا مفلوج بود با دست رو یانو قرار گرفتند و مرد     دو ز  یمتزلزل رو 

  .خاست
  . در آمدندهی بگرآوردند ی که نام آمون را بر زبان می هر سه در حالکمرتبهی هم مثل آنمرد بلند شد و دو قدم راه رفت و زن
 کنم و با شـگفت      نهی را بهتر معا   مارانی افروختند که من بتوانم ب     گری و غالمان چند چراغ د      درب اطاق مجسمه آمون بسته شد      بعد
  . رفته و بدن او صاف و سالم شده استنی بدن جوان هم از بیها  راه بروند بلکه زخمتوانند ی که نه فقط مرد مفلوج و زن مدمید
آور    بهـت  ی معمـا  کیبدنش مستور از زخم و تاول بود در نظرم           کردم چون موضوع معالجه آن جوان که         رتی ح اری واقعه بس  نی ا از

  .نمود یجلوه م
   نه؟ای سه نفر معالجه شده اند نی که ایکنی مقی تصدای آنوههی بود گفت سرفتهی که مرا در بدو ورود پذکاهن
 دو نفر   نی فکر کنم که ا    توانمیم دادن است و من      حی قابل توض  ی زن و مرد سالخورده از نظر علم       یعنی ها  نی معالجه دو نفر از ا     گفتم

 بکـاربردن   رومنـد ی ن ی اراده جادوگر  کی از استفاده از پاها محروم شدند و اکنون          یعی بطور طب  ایدر گذشته بر اثر اراده جادوگران       
  .دیدانپاها را به آنها برگر

ـ  به آن بـدهم ز      راجع ی علم حی توض چی ه توانمی است و من نم    آور  رتی ح اری جوان در نظر من بس     نی معالجه ا  یول  زخـم بـدن را      رای
  . کوتاه معالجه کردنمدتی آنهم در اماری اراده خود به بلی و تحمی با جاودگرتوان ینم
ـ    شود ی جرب است و جرب معالجه نم      یها   که زخم  دمی فهم دمی جوان را د   نی ا یها   و تاول  یها   تا زخم  من ـ  گـوگرد    لهی مگـر بوس  ای

 کـم معالجـه شـد و ناچـار          ی جوان بدون بکار رفتن گوگرد و استحمام در مدت         نیو ا  ی طوالن یاستحمام متعدد با آب گرم در مدت      
  . معالجه نمودنطوری بودم که بتوان ادهی و من تا امروز ندست معالجه جزو خوارق انی که اکنمی ممیتصد
  . باشدی مانیدا که آمون پادشاه خیکن ی مقی تصدنکی اای را آمون معالجه کرد و آگری جوان و دو نفر دنی گفت اکاهن
 خدا را سرنگون کرد و بردن نـام او را قـدغن   نی فرعون انکهی ای برا اوری بلند در حضور من بر زبان م       ی خدا را با صدا    نی نام ا  گفتم

  . ندارم که اسم او را بشنوملینموده و من چون در خدمت فرعون هستم م
 بود بر خشم خود غلبه کرد و گفـت اسـم مـن              هی بلند پا  ید چون مر  ی متوجه شدم که گفته من آن کاهن را بخشم در آورد ول            من
 نکهی و او سربازان خود را بفرستند تا ا        ی و مرا بفرعون بروز بده     ی که برو  میگوی جهت نام خود را بتو م      نی و من از ا    باشدی م بور یهر

 و نه از سربازان او و شالق        ترسم ی من نه از فرعون م     کنی به معدن بفرستند ل    ی کار اجبار  ی برا شالق کنند و با ضربات      ریمرا دستگ 
 خـوب   میو چون تو و من هر دو دانشمند هست        .  من او را معالجه خواهم کرد      دیایآنها و هر کس که معتقد به آمون باشد و نزد من ب            

ـ  دانم ی م رای ز ی بنوش یا  مانهی و پ  یائی که باطاق من ب    مینما ی و من از تو دعوت م      میاست که مانند دانشمندان صحبت کن      ه بعـد از     ک
  .یا  خسته شدهیدی جا دنی که در ازهای چنیا

 مشغول  نی زم ری هوا دانستم که در ز     ینی عبور داد و من از سنگ      ی طوالن ی را مرخص کرد و مرا از راهروها       اتی دارالح بی طب بور یهر
 اشخاص نامحرم آنـرا     یل معبد سابق آمون وجود دارد و      ری ز ندیگوی است که م   یهائ  نی زم ری و متوجه شدم که آنجا ز      میحرکت هست 

  .اند دهیند
 با  بور ی آبنوس در آنجا بود و هر      ی که وسائل استراحت مثل خوابگاه و فرش و صندوقها         میدی رس ی باطاق ها  نی زم ری از عبور از ز    بعد

ـ       یدنی و نوش  وهی و م  ینیری و سپس نان ش    ختی دست من آب ر    یاحترام رو  ـ  ا نوههی مقابل من گذاشت و گفت س  شـراب را کـه      نی
ـ     نگونهی سابق آمون بدست آمده و امروز در مصر ا         ینها کهنه است که از تاکستا     ی شراب ینوش یم ـ  ز شـود  ی شراب انداختـه نم  رای
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ـ :  گفت بور ی هر دی نوش یا  مانهی که پ  نیو بعد از ا   .  رفته است  نی پر برکت آمون از ب     یتاکستانها ـ       نوههیس ـ  ی مـا تـو را م  و  میشناس
 یکـرد ی م لی تحـص  اتی که تو در دارالح    ی وقت از و   ی بدون تعصب هست   انینسبت به خدا   ی ول یداری که فرعون را دوست م     میدانیم

 بـا تـو صـحبت       ی جهت امشب من راجع به مسائل مـذهب        نی و بهم  ی به علم توجه داشت    شتری و ب  یانگار بود   در مورد مذهب سهل   
 دهندی م ی تو گواه  مارانی نفر از ب    و صدها  ی نوعدوست هست  ی که تو مرد   دانمی و صحبت من مربوط به فرعون است و من م          کنم ینم
 جـا بـه طـبس       نی از ا  بتی غ ی و امروز هم که بعد از مدت       ی کن افتی و زر در   می از آنها س   نکهی بدون ا  یکردی تو فقراء را معالجه م     که

  .ینمائ ی فلز معالجه مافتی باز فقراء را بدون دریا مراجعت کرده
 که اخناتون   می بتو بگو  توانم ی و لذا من م    یخواهی و صالح ملت مصر را م      یباش ی فقراء م  یپرور و حام     وجود ندارد که نوع    دی ترد پس

 از  شی که ب  نی ا ی است و برا   شتری که خود او بوجود آورده ب      ی بزرگ شده که خطرش از قحط      ی بال کی کشور   نی ا یفرعون مصر برا  
  . سرنگون کرد فرعون و هم خود او رانی ای خدادی باندی نببی آسد مرنی ای ملت مصر از ستمگرنیا

 ی بـدبخت  شود ی م شتری مصر ب  انی هر قدر خدا   دمیدی م نکهی ا ی بودم برا  اعتناء ی ب انی نسبت به خدا   ی من در جوان   بور ی گفتم هر  من
ـ    ی خواهان برقـرار   نکهی دارد و آن ا    گری د انی تفاوت بزرگ با خدا    کی فرعون   ی آتون خدا  ی ول ابدی  ی م شیمردم افزا   نی مـساوات ب

ـ  داشته باشد و ثـروت با      تی مز دی نبا ری نسبت به فق   یارباب نسبت به غالم و کارفرما نسبت به کارگر و غن           دیگویمردم است و م     دی
ـ  جد ی کـه خـدا    ی و مـن از روز     ندی و آب و آفتاب استفاده نما      نی اندازه از زم   کی شود که همه مردم در مصر ب       می تقس یطور  را  دی

.  عصر بـشر اسـت  نیتر  که درخشندهمینمائ ی می زندگی و ما در عصر     سال نو در جهان شروع شده      کی که   کنم یام فکر م    شناخته
 سال نو در جهان شـروع       کی که   دیگوی م نوههی س ی و هفت هزار سال بود و وقت       ستی ب ای و شش    ستی ب می در مصر قد   یسال جهان (

  ).مترجم – است دهی در جهان آغاز گردنی و هفت هزار ساله نوستی عصر بکی است که نی اشیشده معنا
 ی را متصرف شود و مردم را بغالم       گرانی د ی اراض دی پادشاه که با   کی که   ردیگ ی فرصت در دسترس بشر قرار نم      نی در جهان ا   گرید

 شود  ری و فق  ی رفتن تفاوت غن   نی مساوات و از ب    ی برقرار شقدمی خود مبتکر و پ    ردی آنها را از دستشان بگ     می ببرد و زر و س     یزیو کن 
 برده و متعلـق بـه اوسـت         متی سابق به غن   ی را که از خزانه خدا     یمی و زر و س    دی نما می مردم تقس  نی سابق را ب   ی خدا یها  نیو زم 

  . را برقرار نمودی و برادری افراد بشر برابرنی استفاده کرد و بدی فرصت بانی کند و از ادی جدیصرف ساختمان شهر
ـ      ایا بموقع اجراء گذاشت آ     خود ر  ی خدا نی شدت قوان  نی مدت که فرعون با ا     نی اظهار کرد در ا    بور یهر  و  ی توانست که تفـاوت غن
  . برقرار کندی افراد بشر مساوات و برادرنی ببرد و بنی را از بریفق

  .دی برقرار خواهد گردی و برابری بعد برادریول:  نهگفتم
 فرعون قابل اجراء    یخدا نی که اگر قوان   یدان ی و نم  یاطالع ی ب یاسی از امور س   ی ول ی دانشمند هست  ی تو مرد  نوههی گفت س  بور یهر

ـ  شد که کاهنـان و اشـراف آمـون فق          نی فرعون ا  ی خدا نی قوان ی اجرا جهیو نت . شد ی از آن اجراء م    یبود دست کم تا امروز قدر       ری
ـ  آنهـا    ی رفت و بجا   نی طبقه ثروتمند از ب    کیو  . دندی ثروتمند گرد  دی جد ی خدا راف آنها کاهنان و اش    ی بجا یشدند ول   طبقـه   کی

  . از دوره آمون استشی بیلی خری و فقی غننیبوجود آمد و امروز در مصر تفاوت ب دیثروتمند جد
 و اگـر    ی کاهن معبد آمون بـود     می تو در قد   ی که قضاوت نمائ   مینما ی و من از خود تو درخواست م       ی منصف هست  ی تو مرد  نوههیس
 تو که کاهن    ای و آ  ی پزشک شد  التی خاتمه تحص   و بعد از   ی کن لی تحص اتی که در دارالح   دادند ی بتو اجازه نم   یدیرس ی مقام نم  نیبا
ـ  که ماننـد     ی حاضر ای و آ  ؟ی باش ی غالم مساو  کی که با    ی حاضر ی هست اتیرالح دا لیالتحص   آمون و پزشک فارغ    میقد  غـالم   کی

  . آبجو باشدی نان و جرعه ای تو قدری و غذای خاک بخوابی و مثل او روی کنیزندگ
 نکرده ارزش لی غالم که تحصکی ی کردم تا پزشک شدم وللی من سالها تحصرای است ز غالمکی از شی ارزش من ببور ی هرگفتم

ـ  بخـرج داد   یبائی و شک  میدی ما سالها زحمت کش    ندیگوی هستند که م   ی گفت در بابل هم کسان     بور یهر. مرا ندارد  ـ  تـا ا   می  کـه   نی
 که  می هست حقی و ذ  می دار تی مز گرانی بر د  میباشی بلند م  یشی ر ی برسد و چون دارا    نی بلند شود که بزم    ی ما بقدر  شی ر میگذاشت

  .می نمائافتی درمی زر و سادتری و زمی استفاده کنی از وسائل زندگگرانی از دشیب
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ـ        کند ی نم ی و خدمت  رساند ی نم گرانی به د  ی برسد نفع  نی او بلند شود و بزم     شی ر گذاردی که م  ی کس گفتم  می تـا مـستوجب زر و س
 دی که با  دی برساند و لذا حق دارد بگو      ری و بĤنها خ   دی خدمت نما  گرانی بد تواندی است م  اتیلح دارا لیالتحص   که فارغ  ی مرد یباشد ول 
  . کندی زندگگرانیبهتر از د

 مردم را بĤنها    ی در مصر مشغول زراعت است و غذا       ای که در بابل     ی زارع ای یرسانی م ری بمردم خ  شتری تو ب  ای آ نوههی گفت س  بور یهر
ـ آ.  اگر زارع نباشد مردم خواهند مـرد       ی ول رندیم ی نم یردم از گرسنگ   م یاگر تو امروز نباش   . رساندیم ـ  تـو ب   ای ـ  بمـردم خ   شتری  ری
پس چرا  . ی کن اعی ابت ی هر چه بخواه   یتوانی او تو م   می است و با زر و س      می که در معدن مشغول استخراج زر و س        ی غالم ای یرسانیم

 در معدن زحمـت     ی چه آن غالم آنقدر با گرسنگ      ی است و برا    گرسنه رساندی م ری و خ  کند ی از تو بمردم خدمت م     شیآن زارع که ب   
  ؟ی بĤنها پاداش بدهکنند ی که آنها بمردم می که بقدر خدمتیستی تا جان بسپارد؟ و چرا تو حاضر نکشد یم

ـ  از فقراء بمردم خ    شی ب اءی که اغن  ستی ن نی ا دیای بوجود ب  ری و فق  ی که در ملت غن    شودی آنچه سبب م   پس   و خـدمت   رسـانند ی م ری
 وجـود دارد و     یهر جـا کـه خـدائ      .  حکومت یگری خدا و د   یکی دیآ ی بوجود م  زی بر اثر دو چ    ری و فق  ی غن نی بلکه تفاوت ب   کنند یم

 ی زندگ گرانی که بهتر از د    دهندی مصر بخود حق م    ی کاهنان خدا  رایز. شوند ی م ری فق یا   و دسته  ی غن یا   موجود است عده   یحکومت
 نکـه ی ا ی دو دسـته بـرا     نیا.  برخوردار شوند  ای که از تمام مزا    دانندی م حقیکومت هم خود را ذ     باشند و کارکنان ح    تر یکنند و  غن   

 القـوه فقـراء ثروتمنـد       ی که حت  گذارند ی بموقع اجرا م   را ینی قوان ندی ار حفظ نما   ری و فق  ی غن نی ب یعنی گرانی خود و د   نیتفاوت ب 
  . آنها نرسندینشوند و بپا

ـ    ری و فق  ی تفاوت غن   حفظ ی را برا  شی بابل قانون ر   حکومت  در  لی و حکومـت مـصر قـانون مربـوط بتحـص           گـذارد  ی بموقع اجرا م
ـ ی هدف کاهنان خدا و کارکنان حکومـت         گری د ی و کرت و جاها    ی و هات  هی در مصر و بابل و سور      یول.  را اتیدارالح  اسـت و آن     یک

  . آنها نشودکی شری کساالمکان ی بماند و حتی آنها باقیا کاهنان خدا و کارکنان حکومت بریای مزانکهیا
 بـدون   گـر ی است و چون مصر و کـشور د        ی باق ری و فق  ی غن بنی حکومت در مصر هست تفاوت       کی خدا و    کی که   ی تا وقت  نوههیس

 ببرد مبادرت   نی تفاوت را از ب    نی ا خواهدی تفاوت وجود دارد و فرعون تو که م        نی ا وستهی کند پس پ   ی زندگ تواند یخدا و حکومت نم   
  . کنددای برد تا مصر نجات پنی او را از بدی باگرددی اخناتون سبب زوال مصر ممل عنی و چون اکندی موار وانهی دیبه عمل

 آزار ی بی تو مردنوههیس:  گفتبور ی ببرم و هرنی که اضطراب را از بدمی نوشی حرف مضطرب شده بودم قدر     نی ا دنی که از شن   من
 طـرف ی بمانـد چـون ب     طـرف ی ب باشدی مبارزه که هدف آن نجات مصر م       نی در ا  دی نبا ی مصر کی و   یباش ی م ی مصر کی ی ول یهست

 نکـه ی ای برامی طرف بمدارا رفتار کنی که با اشخاص بمیستی آمون حاضر نروانی است و ما پیرتیغ ی و ب  فهیماندن فرار از انجام وظ    
  .می طرفان شدی بی کشور قرباننیما در ا
 و نگذارد که    دی نما امی خود ق  ی خدا ی که ملت مصر بهواخواه    می بود دواریا ام  ما را محو کند م     ی گرفت خدا  می که فرعون تصم   یروز

 ی مال دست روای جان می شدند و از ب   طرف ی ب نکشوری که اکثر مردم در ا     میدی د کوقتی یول.  ببرند نیخدا و رسوم و آداب او را از ب        
 میدانستی فرعون با آمون بجنگد منکهی اگر ما قبل از ا. بردندنی بودند که ما را از بطرفان ی بنیو ا. دست گذاشتند و سکوت کردند    

ـ  میآورد ی سرباز مگری دی و از کشورهامیکرد ی مری مبارزه با خصم سرباز اجی خواهند شد براطرف یکه مردم ب    می و چـون زر و س
 و نخواهنـد گذاشـت    آمون هـستند روی پهای همه مصرنکهی ادی بامکنی ل میاوری قشون بزرگ بوجود ب    کی که   میتوانست ی م میداشت
  .می قشون بزرگ صرفنظر کردکی آنها سرنگون بشود از تدارک یخدا

ـ  دشمن ما ز   ای ی دوست ما هست   ای که آ  ی و بمن بگوئ   ی خود را معلوم کن    فی تکل دی با ی بود طرف ی تو که تا امروز ب     نوههی س نکیا  رای
 ی بتـوان  نکـه ی ا ی برا ی فطرت هست  کی ن یچون تو مرد   خصم ماست و     ستی و آنکه با ما ن     میدانی را دشمن خود م    طرفان یما تمام ب  

ـ  ز میگوی بتو م  ی ول زنم ی نم یگری را بد  نحرفیمن ا .  که فرعون تو تا ابد زنده نخواهد ماند        میگوی بتو م  ی خود را معلوم کن    فیتکل  رای
  . آن را ندارنددنی شنتی ظرفگرانی را بشنود که دی حرفهائتواندی است و متی ظرفی دانشمند داراکی

  .ی نه بزودی و او خواهد مرد ولمیا  گفت ما مقدمات مرگ فرعون را فراهم کردهبور ی هری بگوئیخواهی چه مبور ی هرمگفت
  .یزنی حرف منطوری زده که اشی عقرب بتو نکی ای تو را با دندان گرفته وانهی سگ دکی ای آبور ی هرگفتم
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  . بتو نشان بدهمیزی تا چای را که در اطاق بود برداشت و گفت بی بور چراغیهر
ـ   کی عبور داد و ب    ی و از راهرو گذشتم و باز آنمرود مرا از داالن          دمی برخاستم و عقب او از اطاق خارج گرد        من  و درب   میدی اطاق رس

  . و زر افتادمی سیها  چشم من به بستهمی وارد شدیآن را گشود و وقت
  . نمودمرتی حبور ی هری فلزات مزبور مرا وادار به تبسم کرد و از سادگمشاهده

 بدهم و همدست خود کـنم مـن   بی فرمی زر و سلهی تو را بوس می که در صدد بر آ     ستمی من کودک ن   نوههی گفت س  دی تبسم مرا د   او
 هر قدر که بخواهد فلزات گرانبهـا        رای ارزش ندارد ز   می زر و س   ی پزشک سلطنت  کی و در نظر     ی هست ی که تو پزشک سلطنت    دانمیم

  .می بشوگری و وارد اطاق دمی عبور کننجای از امین اطاق آوردم که مجبور بودی تو را باجهتنی و من از اآورد یبدست م
 خـود را    نکهی را بمن نشان داد که من با ا        یزی کرد و در نور چراغ چ      گری را گشود و مرا وارد اطاق د       نی سنگ نی درب مس  کی سپس
  .دمی از مشاهده آن لرزدانم یپرست نم  خرافهیمرد
 و سرش فرو کرده     نهی در س  یکانهائی فرعون اخناتون را نهاده پ     ی مجسمه موم  مکتی تخته سنگ بزرگ مثل ن     کی ی آن اطاق رو   در

  .بودند
 است که بنـام  ی مقدسیکانهای پینیب ی که مکانهای پنی و امیا  ما بنام آمون فرعون تو را محکوم بمرگ کرده        نوههی گفت س  بور یهر

 تـا   کشدی طول م  ی و مدت  میرانی او را بم   ی بزود میتوان ی متاسفانه ما نم   یخواهد مرد ول   و فرعون تو بطور حتم       دهی گرد سیآمون تقد 
تـر و      مصر را بـدبخت    نمردی ا یوانگی د نمدتی و در ا   ردی بم میآور ی او وارد م   ی بر قالب مثال   نجای ما در ا   که ی بر اثر جراحات   ی و نکهیا

  .ناتوانتر خواهد کرد
. ی و با ما دوسـت شـو   یائی ب رونی ب یطرف ی است که از ب    نی صالح تو در ا    ین دادم که بدان    نشا نوههی بتو س  نجهتی منظره را از ا    نیا
  . دادی از دست خواهی را که امروز داری شد و مقامی اخناتون خواهد مرد و تو بدون فرعون خواهرایز

 مـن   ی بـرا  یا  مانـه ی پ ی و و  مید مراجعت کـر   میدینوش ی که آنجا شراب م    ی مرا از آن اطاق خارج کرد و در را بست و باطاق            بور یهر
 سر و نـاخن او را از شـهر افـق            ی از مو  ی مقدار ی مجسمه موم  نی بعد از ساختن ا    میرانی فرعون را بم   نکهی ا یما برا :  و گفت  ختیر

  کار را نکردنـد نی زر ای ناخن فرعون را بما دادند برا یها  زهی سر و ر   ی مو کهی و کسان  تمی مجسمه کار گذاش   نی و در ا   میبدست آورد 
  . داشتند با ما مساعدت نمودندمانیبلکه چون نسبت به آمون ا

 با استعانت از    می که ما توانست   یدی د نجای و تو خود امشب در ا      شودی م ادتری ما سال به سال ز     ی خدا یروین:  گفت بور ی از آن هر   بعد
 از امـروز    شی آمون ب  یروی ن نی پس از ا    و می و کارد و آتش معالجه کن      یبند   را بدون دارو و زخم     مارانی خودمان آمون ب   ی خدا یروین

  . استنی خشمگاری آمون نسبت بکشور و ملت مصر بسرای کشور و ملت مصر را مورد لعن قرار خواهد داد زادتریخواهد شد و ز
 ی رهـائ  ی ملت مصر از بـدبخت     ردی خواهد شد و اگر فرعون بم      شتری عمر کند خشم آمون نسبت بملت مصر ب        شتری قدر فرعون ب   هر

 بـرد ی م لی او را رو بتحل    ی سر درد قوا   نی و ا  باشدی فرعون مبتال بسر درد م     یدانی م ی و تو که پزشک مخصوص او هست       افتی خواهد
 بتو بدهم که فرعون ی من حاضرم داروئی باشلی بدهد و اگر تو مای واقعه رونی که زودتر ار را بقتل برساند و همان بهت      ی و نکهیتا ا 

  .دی معالجه نماندهی و آ حالی دردهاریرا از دردسر و سا
لـذا  . گـردد ی افـزون م   هایماری وارد مرحله کهولت شد ب     نکهی شود و بعد از ا     ماری ممکن است ب   باشدی انسان تا زنده م    بور ی هر گفتم

 مصون کند و فقط مـرگ اسـت کـه انـسان را از تمـام       ندهی حال و آ   یهایماری که آنها را در قبال ب      دی بافراد خوران  ی داروئ توان ینم
  .رهاندی مهایارمیب

 ی اثـر  نکهی بدون ا  دی او را از تمام دردها خواهد رهان       ی کن زی در مورد فرعون تجو    نکهی تا ا  دهمی دارو که من بتو م     نی گفت ا  بور یهر
 نخواهند توانست کشف کنند که      یائی دادند کارکنان موم   اگرانی موم لی الشه او را تحو    نکهی بعد از ا   ی بگذارد و حت   ی باق یدر بدن و  

  .گذارد ی نمی باقی و معده و امعاء واهی در جگر سی اثررای زرده دارو منی اثر ااو بر
ـ  نکاری اگر تو مبادرت با    نوههیس:  گفت بور ی باو بدهم هر   ی من جواب  نکهی گفته قبل از ا    نی از ا  پس ـ      ی کن ـ  ا لهی و فرعـون را بوس  نی
 هی شـب  ی حال جهان  نی که در ع   می قد یهای مصر دی بموجب عقا  گریجهان د ( مغرب   یای بدن شود ی خواب آور که سبب مرگ م      یدارو
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 مثـل آن    مانـد  ی م ی خواهد شد و چون اسم تو باق       دی جاو روانشی تو از طرف آمون و پ      م نا یبفرست) مترجم –ببهشت ما بوده است     
 است و یباق که مصر   ی کرد و تا روز    می خواه تی او از تو و اعقابت حما      روانی آمون و پ   یعنی و ما    ی داشته باش  دی جاو یاست که زندگ  

 من بتـو زر     ی بود صی حر ای ری فق یو اگر تو مرد   .  کرد ند خواه ستی اعقاب تو با سعادت و احترام ز       تابدی م نی سرزم نی بر ا  دیخورش
 ی کـسان ی کنند و بـرا عی که بتوانند با زر تو را تطمیباشی تو بزرگتر از آن مکنیل. ی بفرستگری دی فرعون را بسرا  نکهی تا ا  دادمیم

  . نام استی است و آن بقابندهی پاداش زکی مانند تو فقط
 دچار رخوت شدم و  ستمینگر ی او را م   یها   که چشم  ی من دوخت و من هنگام     دگانی درخشنده خود را بد    یها   چشم بور ی هر آنوقت

  .ردی او را بپذهی روح من حاضر نبود که توصیام ول حس کردم که تحت سلطه اراده آن مرد قرار گفته
 اراده افراد را تحت تـسلط در آورد و          ی تا حد  توان ی که م  یدانی م ی دانشمند و پزشک هست    ی تو چون مرد   وههنی افزود س  بور یهر

 تو را   توانم ی نم ی خاست ول  ی تو بر خواه   زی که بر خ   می کرد و اگر بگو    ی دست خود را بلند کن تو بلند خواه        میمن اگر اکنون بتو بگو    
ـ  خـود ما   نکـه ی مگـر ا   ی کن دای تو را وادارم که به آمون اعتقاد پ        توانم ی من نم  .ردیپذ ی کنم که روح تو آن را نم       یوادار بکار   بـه   لی

ـ   نکـار ی ا ی خود بخواه  نکهی مگر ا  ی نمائ زی مرا در مورد فرعون تجو     ی تو را وادارم دارو    توانم ی و من نم   یپرستش آمون باش    ی را بکن
 و در مورد فرعون بکار ببـر و ملـت           ریام بگ    کرده هی من ته   دارو را که   نی ا که کنمی به نام کشور و ملت مصر از تو در خواست م           یول

  .مصر را نجات بده
 نکـه ی بعـد از ا    ی که دستها را تکان بدهم ول      توانستم ی من دوخته بود من نم     دگانی مخصوص چشم بد   ی با طرز  بور ی که هر  ی وقت تا

 خود را بمن بده کـه نـزد         ی دارو ی ول دهم یم ن یا   من اکنون بتو وعده    بور یچشم از من برداشت من دست را تکان دادم و گفتم هر           
ـ  از تر  تر ی قو ی که با داروئ   دی شود و موافقت نما    داری از خواب ب   خواهد ن ی خود فرعون روز   دیمن باشد و شا     او را بخواباننـد تـا       اکی

  . شدن رنج نکشدداری نداشته باشد و پس از بی در پیداری بنکهیا
ـ  که تو ا  نکهی است و ا   شهی ش نی که بتو گفتم درون ا     ی نزد من آورد و گفت داروئ      یا  شهی ش بور یهر ـ  شنی  یا  را از مـن گرفتـه  شهی
ـ  زهی ن ی او هم انسان است و وقت      رای ز می ببر نی از ب  گری فرعون را بطرز د    میتوانی و ما م   باشدی مصر در دست تو م     ندهیآ  در  ی کـارد  ای

ـ  اگر مردم فقـط      رای ز ونددی بوقوع بپ  دینبا واقعه   نی ا ی شد و جان خواهد سپرد ول      خواهد ختهی ر یبدنش فرو رفت خون و      بـار   کی
 غالم در کی از مرگ شی جهان بنی طور نخواهد شد و مرگ فرعون در اچی و بعد از آن هدی بقتل رسان  توان ی که فرعون را م    نندیبب

 شود و در    ی متزلزل م  ندهی و قدرت مصر در آ     رسانندی را هم بقتل م    گری د یها   که فرعون  ندیآ یکائنات اثر نخواهد کرد درصدد بر م      
 برود که مردم تصور     نی از ب  ی است که فرعون طور    نی خواهد کرد و بهتر ا     ی و هرج و مرج حکمفرمائ     ی ناامن وستهی پ نکشوریداخل ا 

 که قـدرت نجـات      ی هست ی تنها کس  تو و اکنون    یاوری تصور را در مردم بوجود ب      نی ا یتوانی مرده و تو م    یعی که او بمرگ طب    ندینما
  . و سرنوشت در دست تستیامصر را دار

 ی که سرنوشت مـصر روز یدانی و نمی هستاطالع ی بزهای چ ی از بعض  یدانی را م  زی که همه چ   یکنی تصور م  نکهی تو با ا   بور ی هر گفتم
  .بافتی را می بود که سبدیدر دست شخص

  ست؟ی مقصود تو از بافتن سبد چدی پرسبور یهر
  .ام  بتو ندادهیا  بخاطر داشته باش که من وعدهی تو نزد من هست ولیحال دارو دراز دارد و در هر ی موضوع داستاننی اگفتم
  . کردی خواهافتی درمی پاداش عظی اگر مصر را نجات بدهی اظهار کرد ولبور یهر

ـ ز ز انکـه ی معبد سابق آمون قرار گرفته خارج کرد و قبـل از ا          ری که ز  ینهائی زم ری مرا ببندد مرا از ز     ی چشمها نکهی بدون ا  آنگاه  ری
ـ  کنم کـه راز وجـود ا       هی توص دانمی و من الزم نم    یدار هست    و راز نگاه   فی شر ی تو مرد  نوههی خارج شوم بمن گفت س     نیزم ـ  ز نی  ری
ـ  که در معبـد آمـون ز       دانندی هستند که م   ی در طبس کسان   دی شا رایز. ی نگوئ یس و بخصوص مدخل آن را بک      نهایزم  ینهـائ ی زم ری

ـ  که ز  می بگو ی روز دی من شا  بور یگفتم هر .  شود نهای زم ری ز نیا وارد   تواند ی نم ی کس یوجود دارد ول   ـ  معبـد سـابق آمـون ز       ری  ری
  .ستی راز از من ننی ارای نخواهم گفت زی را بکسنجای هرگز راه ورود بای وجود دارد ولینهائیزم
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  .  را بدرود گفتی زندگی مار سمکی مادر فرعون در کاخ خود بر اثر زهر یئ ی روز بعد تچند
 جهـت   ی روز کردی م ری دام دستگ  لهی که از پدرش فرا گرفته بود پرندگان را بوس         یماتی طبق تعل  ی فرعون که بعادت دوره جوان     درما

 وجـود داشـته باشـد و        ی کوچک هست ممکن است مار     یا   خود به باغ قصر فت و متوجه نبود در آنجا که پرنده            یسر زدن بدامها  
 و خواستند پزشـک     دندی زد و خدمه دو    ادی مار در بدنش فرو رفت فر      شی ن نکهی از ا  عدب.  باسم سراست شد   ی مار سم  کیدچار زهر   

 احضار  ی و نی حضور نداشت و لذا مرا بر بال       دیآ ی م شی مواقع پ  نگونهی در ا  وستهی که پ  ی پزشک مخصوص او بطور    یول. اورندیاو را ب  
  . مرده استی که ودانستمی من میکردند ول

 قرعه بزند محل    کصدی قلب او    نکهی قبل از ا   نکهی و آن ا   ماندی زنده م  بی ترت کیت شود فقط ب    مار سراس  شی که دچار ن   ی شخص رایز
  . خورده برودشی زن نای از مرد ادی خورده را با طناب ببندند و بگذارند که خون زشی عضو نی را بشکافند و قسمت باالشین

 و الشه ستی ساخته نی از من کارگریفرعون مرده و گفتم د   مادر   دمی د دمی من رس  ی فکر نبود و وقت    نی در ا  ی کس یئ ی در کاخ ت   اما
  . کنندیائی که مومدی بدهاگرانی به مومدیاو را با

 بود  نی نهاد و گفت بهتر ا     یئ ی متورم ت  یها   گونه ی که مادر فرعون مرده آمد و دست را رو         دی شن ی کاهن بزرگ معبد آتون وقت     یآم
 کـه مـردم     دوارمی مرده ام  ی که و  نکهی و ا  کردی م سهی من دس  هی نداشت عل  ییبای و ز  ی جوان نکهی عالوه بر ا   یئ ی ت رای ز ردی بم یکه و 

  .رندیآرام بگ
ـ  داشت ی بود دوست نم   ری پ ی او را کشته باشد و گرچه کاهن معبد آتون مادر فرعون را که زن              ی که آم  کنم ی تصور نم  من  آنـدو   ی ول

ـ  از عـشق افـراد را بهـم نزد         شی جهان وحدت منافع ب    نیر ا  دارند و د   دهی هم فا  ی که برا  دانستندی بودند و م   گریکدیهمدست    کی
  .باشدی معشق از ادتری و دوام وحدت منافع زکندیم

 زدند ما را از     ادی و فر  دندی در طبس منتشر شد مردم جشن گرفتند و بشکرانه مرگ مادر فرعون شراب نوش              یئ ی خبر مرگ ت   یوقت
  .دیشر جادوگران آسوده کن

 کرد و مردم    رونی ب یئ ی فربه بود از کاخ ت     اری بس ی از آنها زن   یکی را که    اهپوستی کند پنج جادوگر س    یراض مردم را    نکهی ا ی برا یآم
 خـود را نجـات بدهنـد و         شی خو ی جادو لهی جادوگر بودند نتوانستند که بوس     اهپوستانی س نکهی و با ا   ختندی بر سر آنها ر    کمرتبهی

  .دندیبقتل رس
ـ  واقعه متاسـف شـدم ز      نی آنها را در هم شکست و آتش زد و من از ا            یادوگر تمام وسائل ج   ی از مرگ جادوگران آم    پس ـ  م رای  لی

  .کنندی را معالجه مگرانی و چگونه دبرندی بکار میی چه داروهااهپوستانیداشتم که بدانم س
انم باکتـاتون    و فقط شاهزاده خ    امدی او ن  نی نکرد و بر بال    هی او گر  اهپوستی و جادوگران س   یئ ی بر مرگ ت   ی در کاخ سلطنت   چکسیه

  .دی مادر رساننی خود را ببالیئ یفرزند ت
  . بودمدهی و من تا آنموقع او را نددهی بمن گفت که او را قبل از فرعون زائیئ ی بود که تی همان دخترنیا

  ؟ی تو هستنوههی سای آدی پرسدی مرا کنار جنازه مادر خود دی خانم باکتاتون وقتشاهزاده
  ؟ی شواهپوستانیممکن نبود مانع از قتل س تو ی براای گفت آی بلگفتم
 کاهن بزرگ معبـد آتـون و        ی شهر قدرت در دست آم     نی نفوذ و قدرت ندارم و در ا       چی که من در طبس ه     یدانی باکتاتون تو م   گفتم
ـ  خود بدست مـردم کـشته م       کردمی م اهپوستی ممانعت از قتل س    ی برا ی مصر است و اگر من اقدام      یهب فرمانده قوا    هورم  شدمی
 که من با مـادر      کنندی من پزشک فرعون هستم فکر م      دانندی مردم که م   رای شود ز  اهپوستانی قتل من مانع از کشتار س      نکهین ا بدو

  . دارمی سابق دشمنیتو همدست بودم و با خدا
 و اگر    کنند ی که جادوگر  خواستند ی نداشتند و نم   ی گناه چارهی ب اهپوستانی س نی کرد و بعد گفت ا     قی خانم حرف مرا تصد    شاهزاده

 توانستند در شهر    ی بودند و نم   هیچون آنها به جانوران جنگل شب     . کردندی م ی و در آنجا زندگ    رفتندی خود م  یآزاد بودند به جنگلها   
 چرا  کنمی م رتی کاخ حبس نموده بود و من ح       نی ا یها  نی زم ری شهر نگاه داشته در ز     نی آنها را در ا    بار و مادر من باج    ندی نما یزندگ
  .دیز قتل آنها نگردهب مانع ا هورم

ebook2009.blogfa.com



 
۱۳۰

 که نی تا ا ردیگ ی زن نم  نمردی که چرا ا   کنمیهب صحبت کرد و گفت من تعجب م          هورم ی شاهزاده خانم باکتاتون راجع به زناشوئ      بعد
  . شودراالوالدی خانواده کثکی یدارا

 که پاسخ من مربوط به تو       نی ا ی برا دهمی بتو جواب م   یاند ومن بĤنها جواب ندادم ول        هم ازمن کرده   گری سئوال را کسان د    نی ا گفتم
 یبـائ ی زی گذاشت چشمش بتو افتاد و وقتی مرتبه قدم بکاخ سلطنتنی اولی که وارد طبس شد و برانیهب پس از ا    هورم. باشد یم

ـ   کردی در نظرش زشت جلوه م     دیدی هر زن را که م     نکهی ا ی برا ندازدی زن ب  چی ه به نتوانست نظر    گری د دیتو را د    جهـت تـا     نی و بهم
  . کوزه بشکندیوز نتوانسته است که با زنامر
 ی و روز  دهدی نم وهی گل و م   وستهی که درخت پ   یدانی مگر تو نم   ؟یشو ی فرزند متعدد نم   ی و دارا  یکنی تو باکتاتون چرا شوهر نم     یول
  .مانندی دادن باز موهیاند از گل و م  رشد کردهلی درختها که در رسوب رود ننی که بهتردیایم

 ی بزرگـان مـصر هـم بـرا        نیتر  فی است و شر   انی از خدا  یعنی ی که خون من خون سلطنت     یدانی تو م  نوههیس خانم گفت    شاهزاده
 باشـد  ی دارد که شوهر من شود و او هم برادرم فرعون م           اقتی نفر ل  کیهب و فقط       من کوچک هستند تا چه رسد به هورم        یهمسر

ـ      ام  دهی شـن  نکـه ی ا ی به شوهر ندارم بـرا     لی گذشته خودم م   نیاز ا .  ازدواج کرده است   یت ی فرعون با نفرت   کنیل  ی کـه مردهـا وقت
 بـرد ی با مـرد م    حی زن از تفر   ندیگوی که م  ی لذت ام  دهی از زنها شن   ی و از بعض   دهندی با زنها معاشرت کنند خشونت بخرج م       خواهندیم

  .ستی ندنی از لذت خوردن غذا و نوششی و بباشد یاغراق م
ـ  و فهم  زندی که صورتش گلگون شده با سرعت نفس م        دمیدی و م  ستمینگریا م  من او ر   زدی طور حرف م   نی باکتاتون ا  یوقت  کـه   دمی
 بـرد ی صحبت لذت منی و چون متوجه شدم که شاهزاده خانم جوان از ا          دیگوی از آن است که م     ری او راجع به مردها غ     ی باطن دهیعق

ـ   دهندی با زنها بخرج م    حی که مردها هنگام تفر    یباکتاتون خشونت : بسخن ادامه داده گفتم    ـ  ن ی خشونت واقع ـ    ستی  از  ی بلکـه ناش
 کـوزه نشکـسته تـو       یهب هنوز با زن      چون هورم  ی ول پسندند ی خشونت را م   نی و تمام زنها ا    باشدی آنها نسبت بزنها م    ادیمحبت ز 

مـسائل   کوزه نشکـسته در  ی با زنی باشد تا وقتاع و شجرومندی مرد هر قدر نرای زی کنتی او را ترب ی دار لی هر طور که م    یتوان یم
 او  لی مطابق تما  نکهی تا ا  دی نما تی را ترب  ی است و  لی هر طور که ما    تواند ی کودک فرق ندارد و زن او م       کی با زنها با     حیمربوط به تفر  

 او با تو بسر ی که وقتی کنی نرمو متی وادار به مالی را کنار خود طورری و دلرومندیهب ن  که هورمیتوان ی کند تو هم محی تفریبا و
  .کنند ی بدن تو را لمس می مرغابنهی که با پر سیتصور نمائ بردیم

 اصالت ندارد و من از ی خاک متولد شده و نژاد و ی رو ی و رای ز ی کن فیهب تعر    ندارم که تو از هورم     لی من م  نوههی گفت س  باکتاتون
  .ستی صحبت مقابل الشه مادرم خوب ننی انکهی اگری و ددیاینام او بدم م

  .اورمی موضوع را بر زبان ننی بهتر آن دانستم که ای نه من ولی صحبت را تو شروع کردنی ا کهمی باو بگوخواستم
ـ   :  است گفتم  اطالع ی داشتند ب  یئ ی که سکنه کاخ از ت     ی و نفرت  ی که از وضع کاخ سلطنت     ی مانند کس  بعد ـ  چیباکتاتون چرا ه  از  کی
  کنند؟ ی نمهی و بر مرگ مادر تو گراند افتهی حضور ننجای کاخ در ایزنها

 خواهند کرد و اشـک  هی هستند که در راه موی مزدورانندی نمایائی الشه او را موم  نکهی تا ا  برندی که مادرت را بخانه مرگ م      یهنگام
 ی بخانه مرگ منتقل نخواهد شد الزم است که کـس          ی چون جنازه مادرت فور    ی ول دی و خاکستر بر سر خواهند پاش      ختیخواهند ر 

 کـه اشـک او خـشک    نـد یبی پزشک آنقدر مـرگ م رای کنم زهی گرتوانم ی چون پزشک هستم نمنو م. دی نماهی جا بر او گرنیدر ا 
 کـه   ی پزشـک  رای ز بردی و آواز هم لذت نم     یقی از موس  گری از عمر او گذشت د     ی که قدر  نی و بعد از ا    ستی ن ستنی و قادر بگر   شودیم

سـپس  . دهـد ی و آواز الزم است از دست م       یقیموساده از    استف ی را که برا   ی کرده حرارت  یهمه عمر در مجاورت برودت مرگ زندگ      
 گرم  می مانند روز ن   یری مثل روز گرم تابستان و پ      ی بدان که جوان   یا   انتخاب نکرده  ی شاهزاده خانم مهربان که هنوز شوهر      یگفتم ا 

 نکـه ی بعـد از ا    نـد فاده نک  اسـت  زی گرم پائ  می ن امی گرم تابستان و ا    ی از روزها  ی و مرگ چون روز سرد زمستان است و اگر کس          زیپائ
  . استفاده نخواهد کردگری ددی سرد زمستان و مرگ فرا رسیروزها

 ندارم که در خصوص مرگ فکر کنم چون جوان هستم و شهد             لی من م  رای راجع بمرگ با من صحبت نکن ز       نوههی گفت س  باکتاتون
 اسـت  انی که مولود خدایام و کس  بوجود آمدهانیدا من از خرای کنم زهی گرتوانم ی است منهم مثل تو نمنیری در کام من ش یزندگ
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ـ .  برود نی شسته گردد و از ب     ام  دهی بصورت خود مال   ییبای ز ی که برا  یزهائی که چ  شودی گذشته سبب م   نی کند و از ا    هی گر دینبا  یول
  .زدی که اشک برفرستم ی منجای را بای و زنرومی منکی کند اهی بر مرگ مادر من گری کسدیچون با
 را  ی زن جوان  نکیام که اگر تو ا       آمده جانی به ه  ی طور ی هست بای و مشاهده کردم که ز     دمی که من تو را د     یا  تاتون از لحظه   باک گفتم
 هی مادرت گر  ی بفرست که برا   نجای را ا  ری زن پ  کیپس برو و    .  نخواهم ماند  نجای لحظه هم در ا    کی من   ی بفرست نجای با ستنی گر یبرا
  .کند

 اموات هم قائل بـاحترام      ی که برا  کردم ی فکر نم  ی ول ی اعتقاد ندار  انی بودم که تو بخدا    دهیمن شن  نوههی گفت س  ی بشوخ باکتاتون
 که از گفته من باو دست داد بـر          ی او و مسرت   ی لحن شوخ  یول. ی حرفها بزن  نی کنار جنازه او از ا     دی و چون مادر من مرده نبا      یستین

  .  من لذت برده استه از گفتیمن آشکار کرد که و
  .ها داشتم  گفتهنی از ای عمد بخواهر فرعون زدم و منظوری حرف ها را از رونی امن

  . استری را فرستاد و من مشاهده کردم که زن مزبور پی کاخ سلطنتی از زنهایکی رفت و باکتاتون
 فرعـون سـابق     یهـا  و آنها عبارت بودند از زن      بردندی بسر م  ری پ ی از زنها  یا   عده وستهی جوان پ  ی زنها نی از ا  ری غ ی کاخ سلطنت  در

  .ری پزانی و خدمتکاران و کنی و پرستاران اطفال سلطنتها هیو دا) یئ ی شوهر تیزنها(
 بهـوس   ی مناسـبت مـرد    نی بودند که بد   دواری ام بردندی بسر م  ی و چون در کاخ سلطنت     دانستند ی خود را جوان م    رزنهای اکثر پ  یول
  . و با آنها کوزه بشکندفتدیب
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   و ششمیفصل س

   بردمی خود پتی به هوچگونه
  
 است که مردها را     ی دانستم زن  دمی و تا من صورت او را د       شدی آمد بنام مهونفر خوانده م     ستنی گر ی که آن روز برا    یا   سالخورده زن

  . کردونی و شهیگر آمد شروع به نکهی داشته بعد از ایبائی بود که در گذشته زدایو مهونفر که از جزء دوم نام او پ. دوست دارد
  . خواهد بوددی تو مفی را بنوش چون برانی باو دادم و گفتم مهونفر ایا مانهی آوردم و پیدنی کوزه آشامکی رفتم و من
ـ  آ دمیاش صحبت کردم و پرس       گذشته یبائی راجع بز  اورمی از او حرف در ب     نکهی ا ی نکرد و من برا    هی گر گری و د  دی نوش یو  راسـت   ای

  .دندی همه دختر زائگرانی و ددی زائی او پسری برایئ ی فرعون سابق فقط تی زنهانیاست که در ب
 اگر من حرف بزنم مرده اظهارات من دیترسی منکهی و مثل امی به مرده انداخت و بمن اشاره کرد سکوت نما      ی با وحشت نظر   مهونفر

  .و جواب او را بشنود
 و  ی هـست  بـا یاش صحبت کردم و گفتم مهونفر تو امـروز هـم ز             گذشته یبائی راجع بز  شتری ب اورمی او را بحرف در ب     نکهی ا ی برا من

 و  کنـد ی آن مرد از دختر جـوان صـرفنظر م         دی باش ی دختر جوان مقابل مرد    کی تو مانند دختران جوان است و اگر تو و           یچشمها
 تمـسخر   ی بـرا  ندهیدانند که گو   ولو ب  کنندی حرفها را باور م    نی و زشت باشند ا    ریو زنها هر قدر پ    .  کند حی که با تو تفر    شودی م لیما
  .ندی حرفها را باور نمانی دارند که الی در روح خود مرای ززندی حرف را منیا

ـ  کردن بخانه مرگ بردند زن پ      یائی موم ی را برا  یئ ی جنازه ت  ی جهت مهونفر با من دوست شد و وقت        نیبهم  از مـن دعـوت کـرد        ری
 از  یو قدر .  و باطاقش رفتم   رفتمی کسب کنم دعوتش را پذ     ی اطالعات ی از و  خواستمی بنوشم و من چون م     یدنیباطاق او بروم و آشام    

  . که مست شودنمودم قی و او را تشودمی نوشی ویدنیآشام
 و خوش اندام بای که همه زی مصری از جوانهارای داشت زبی عجیا قهی در انتخاب مردها سلیئ یکنان گفت ت  مست شد خنده   یوقت

ـ         شودی لذت بخش استشمام م    حهین هستند و از بدنشان را     گو   و گندم  فی پوست لط  یو دارا   ی قـو  اهانی متنفر بـود و در عـوض س
 حاصـل   تی رضا کنندی ابراز م  حی که در موقع تفر    ی تند بدن آنها و خشونت     ی که از بو   گفتی و م  کردی انتخاب م  حی تفر ی را برا  کلیه
  .دینمایم

 کـه   ام  دهی من او را دور کردم و گفـتم شـن          ی ول دی را بوئ  ام  نهیا و س  ه   شد و شانه   کی بمن نزد  زدی حرفها را م   نی ا ری که زن پ   یهنگام
 رهـا   لی رود ن  ی مزبور را رو   ی هنگام شب سبدها   ی که و  یدی تو ند  ای و آ  بافتی قشنگ م  ی بافنده زبردست بود و سبدها     کی یئ یت

  .کرده باشد
 فرعون سابق سـه پـسر نـوزاد         اتیه در دوره ح    ک می بتو بگو  توانم یام م    مرده و من از خطر او آسوده شده        یئ ی گفت چون ت   رزنیپ

 کندی فکر م  ندی مزبور را بب   ی داشت که هر کس سبدها     نیقی یئ ی رها کردند و ت    لی ن ی در سبد نهاده شد و سبد را رو        یئ ی ت لهیبوس
 لی آب نیسبد نهاده رو او را در ندی نمایاند که از اطفال خود نگاهدار  او نتوانستهنی و چون والدست از فقراء ا   یکیکه نوزاد فرزند    

  .اند رها کرده
 یئ ی بود که هنوز تی هنگامکردی رها ملی نی و رونهاد ی و در سبد م  ربودی پسران نوزاد زنان فرعون را از آنها م        یئ ی آنموقع که ت   در

 طرز بکار بـردن  ی آمکهنی بعد از ایول. دیاالی که پسران نوزاد را بقتل برساند و دست بخون آنها بدیترس ی داشت و ممی بانیاز خدا 
  .دیرسان ی بقتل مشدند ی متولد می پسران نوزاد را که از زنان فرعون سابق در کاخ سلطنتی آموخت ویئ یزهر را به ت

 بود و لذا آن پـسر       اموختهی رسم بکار بردن زهر را ن      یئ ی هنوز ت  دی زائ ی و زوجه فرعون پسر    یتانی که دختر پادشاه م    ی هنگام کنیل
  . رها کردلی نیاد و سبد را رو نهیرا در سبد
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 ام  دهی من شـن   رای ز یندازی مرا دست ب   نکهی تا ا  یزنی حرف را بمن م    نی هستم ا  تجربه ی ب ی که من مرد   یدانی مهونفر تو چون م    گفتم
  .دی و زوجه فرعون سابق پسر نزائیتانیکه دختر پادشاه م

ـ    دهـد ی م ی تو گواه  یها   و چشم  یباشی م ادی ز یاه  شی آزما ی بلکه دارا  یستی ن تجربه ی ب کمردی تو   نوههی گفت س  ری پ زن  ی کـه وقت
 چـون او مـرده      ی ول کردم ی راز را افشاء نم    نی و ا  زدم ی حرف را بتو نم    نی زنده بود ا   یئ ی و اگر ت   یگوئی تجربه ندارم دروغ م    یگوئیم
  . بودیئ ی مصر شود تعهدی مادر ولیتانی نگذاشت دختر پادشاه مکه ی کسگانهی می بتو بگوتوانمیم
 ی و چـون خـانواده سـلطنت    کردندی انتخاب م  یتانی م ی از خانواده سلطنت   ی رسم بوده که فراعنه مصر زن      می که از قد   ی اطالع دار  وت

 نکـه ی تا ا  فرستادند ی به مصر م   یتانی از م  ی مصر بدهند دخترها را هنگام کودک      نیمزبور عالقه داشتند که دختران خود را به سالط        
  . بزرگ شدند زن فرعون شوندنکهی و پس از ااوردی خود بار بلی بتواند آنها را مطابق مونعدر دربار مصر بزرگ شوند و فر

 بعـد از    نکـه ی سکونت کرد تـا ا     نجای ا ی به مصر آمد و در کاخ سلطنت       یتانی م ی خردسال از خانواده سلطنت    ی دوره هم دختر   نی ا در
  .د که دختر مزبور مرستی ندهی بر تو پوشی زوجه اخناتون گردد ولیبزرگ

 ی کوچک بـود کـه بـا عروسـک بـاز       ی به مصر آمد بقدر    یوقت)  هپا -تا دو   ( و زوجه فرعون سابق باسم       یتانی اما دختر پادشاه م    و
 بدن رشد نمود و بسن چهارده       ی بزرگ شد و اعضا    نکهی کرد تا ا   ی دختر عروسک باز   نیو مدت چند سال فرعون سابق با ا       . کردیم

  .دی رسیسالگ
ـ  ز امدی از عهده بر ن    ی خواهر خود کند ول    گری د ی دختر را مثل زنها    نی نگذارد فرعون سابق ا     که دیکوشی م یلی خ یئ یت  کمـرد ی رای

ـ  می کردن با وحی تشنه تفری طوردهی بدن او بمرحله رشد رس     ی که اعضا  کندی م ی زندگ ی در جوار زن   یوقت ـ  شودی  کـس  چی کـه ه
  . خواهد کردحیه دختر مزبور زن اوست بطور حتم با او تفرد و اگر آنمرد بداند کی آرزو منصرف نمانی او را از اتواند ینم

 را  یتـان ی که دختـر پادشـاه م      دی با تمام وسائل کوش    یئ ی باردار شد و آنوقت که ت      دی فرعون گرد  یهپا زن واقع   – تادو   نکهی از ا  پس
  .امدی از عهده بر نی ولدی نمانیوادار به سقط جن

 بـزرگ   یا   چـون آن زنهـا کـه خـانواده         نمودی م نی و آنها را وادار به سقط جن       کردی م  کار را  نی فرعون ا  گری د ی در مورد زنها   یئ یت
 موافقـت   ای و   بستند ی بچه انداختن بکار م    ی را برا  یئ ی ت اهپوستی دستور جادوگران س   ی و می و از ب   دندیترس ی م یئ ینداشتند از ت  

 شهرت بدهد که نوزاد فوت ای آن بگذارد ی بجایو دختر آن پسر را ببرد     یئ ی اگر نوزاد پسر است ت     ل که بعد از وضع حم     نمودند یم
  .کرد
 عده از بزرگان که مقام و ثروت خـود را  کی جا   نی بزرگ و در ا    یا   حسب و نسب و خانواده     ی بود دارا  ی زن یتانی دختر پادشاه م   یول

  . مصر شودعهدیرزندش ول فنکهی تا ادی بزای داشتند که او پسریدواری و امکردندی متی حمای از ودانستندیوابسته باو م
 ی از فرعون نبود بلکه از پشت آم      ی فرزند و  دانمی من م  ی ول دی هم باردار گرد   یئ ی باردار شد ت   یتانی همانموقع که دختر پادشاه م     در

  .بوجود آمد
  .د ببرنی را از بیتانی که امکان داشته باشد نوزاد دختر پادشاه مبی بهر ترتدی که دانست آبستن شده مصمم گردیئ یت

.  خود نمـود   عی مط دی تهد ای می زر و س   لهی بطبس آورد و تمام خدمه را بوس       کردی م ی را که در شهر آفتاب زندگ      ی منظور آم  نی ا یبرا
ـ  مـصر را نوشـتند ا  خی تـار نکـه ی پـس از ا هایونانی از پنج شهر بزرگ و معروف بود و          یکی میشهر آفتاب در مصر قد    (  شـهر را  نی
ـ  دن خی جهت شهر آفتاب در تـوار      نیخواندند و بهم  )  شهر ی بمعنا سی و پول  دی خورش ینا بمع یونانی در   ویهل (سیوپولیهل  باسـم   ای
  ).مترجم – معروف است سیوپولیهل

 درد آن شاهزاده خانم اطراف زن را        نی و خدمه طرفدار او بعنوان تسک      یئ ی تمام دوستان ت   یتانی وضع حمل شاهزاده خانم م     هنگام
 دختر نوزاد مـرده     کی ندی بهوش آمد و خواست فرزند خود را بب        نکهی پس از ا   ی ول دی زائ یر وضع حمل کرد پس    ی و یگرفتند و وقت  

 پـسر بـود و همـان شـب او را در             کی که فرزند آن شاهزاده خانم       دانمی من م  یول.  تو است  رزند ف نی نشان دادند و گفتند ا     یرا بو 
  . رها کردندلی رود نی گذاشتند و رویسبد
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ـ  رود ن  ی آمد او را در سبد نهـاد و رو         ای بدن یتانی پسر شاهزاده خانم م    نکهی بعد از ا   یئ ی که ت  یع شد  مهونفر تو از کجا مطل     گفتم  لی
ـ  آب گذاشـتم ز    انی شدم و سبد را در جر      لی گفت در آن شب من خود وارد آب ن         ریانداخت؟ زن پ   ـ  رای ـ  ی ت  چـون بـاردار بـود       یئ

ـ    کردی م ری کنار ساحل گ   یها ی سبد در ن   دادیب م  ساحل بĤ  کی که وارد رودخانه شود و اگر سبد را نزد         توانست ینم . شـد  ی و دور نم
  . و دور شودردی آب قرار بگانی باب بدهم که در جریا  بود که بمن گفت که وارد آب رودخانه شوم و سبد را در نقطهنیا

ال کردم و مهونفر که  و آن را لگد مختمی رنی را بر زمیدنی شدم که برخاستم و نوشنی خشمگی طوردمی حرف را شن   نی من ا  یوقت
 چون از تو خوشـم آمـد آن را          ی نکردم ول  تی حکا ی کس ی سرگذشت را برا   نی و گفت من ا    دی دستم را گرفت و نشان     دیخشم مرا د  

 گذشته من مطلـع بـود و   ی از اسرار زندگرای فقط بمن اعتماد داشت زیئ ی تی سلطنتکاخ همه خدمه نیو در ب  .  تو نقل نمودم   یبرا
 را در آن    یتـان ی که پسر نوزاد شاهزاده خانم م      ی سبد دمیو من د  .  مرا بهالکت برساند   تواند ی کنم م  انتیمن باو خ   که اگر    دانستیم

ـ  من سبد را رهـا کـردم و آب آن را بـرد ز    یوقت.  آن طفل در سبد جا گرفت زنده بود        ی بافته شد و وقت    یئ یگذاشتم از طرف ت     ادی
ـ  در رود نرایز.  و آن طفل را بزرگ کندردی بگلی سبد را از ن    ی زن ای نبودم که آن پسر زنده بماند و مرد          دواریام  تمـساح فـراوان   لی

  .کنند یخوار اطفال را طعمه م  گوشتوری طای بلعند ی گونه کودکان را منیها ا است و تمساح
 دختـر فرزنـد   نی گفت ا کرد وونیاند ش  دختر مرده را کنار او نهادهکی بهوش آمد و مشاهده نمود که    ی وقت یتانی خانم م  شاهزاده

  . نه رنگ پوست بدن او مثل رنگ بدن من است و نه سرش بسر من شباهت داردرای زستیمن ن
ـ  روشن داشت و سرش کوچک و ظر       یالراس خود رنگ     مسقط ی زنها ری مثل سا  یتانی شاهزاده خانم م   رای ز گفتی زن درست م   آن  فی

  .نمود ی رنگ مرهی که طفل مزبور تیبود در صورت
 اظهار  یئ ی ت یاند ول    عوض کرده  ی او فرزند مرا با وسائل جادوگر      اهپوستی و جادوگران س   یئ ی گفت که ت   کنان  ونیخانم ش  شاهزاده

  . شده استوانهی آورده دای مرده را بدنی فرزندندیب ی زن چون منی که اکردیم
ـ   دانمی نم دید و من بع    ش فی و ضع  ماری ب یتانی و از آن روز ببعد شاهزاده خانم م        رفتی را پذ  یئ ی گفته ت  فرعون ـ  ی که ت  بـاو زهـر     یئ

 بار هم مثـل دفعـه       نی ا دیشیاندی خود باردار بود م    نکهی با ا  رای ز دی باردار شود و سپس بزا     گری د یا   مرتبه دیترسی چون م  دیخورانیم
  .ردد از او متولد گیقبل دختر
 جهت همـه    نی و بهم  دی نما داید و فرزندش را پ     فرار کند و برو    ی از کاخ سلطنت   خواستی م یماری خانم چند مرتبه با حال ب      شاهزاده

 را بـدرود    ی زنـدگ  نکهی بود تا ا   ماری ب یو شاهزاده خانم مدت   .  است دهی شده درست فهم   وانهی او د  دیگوی که م  یئ یقبول کردند که ت   
  .گفت
ـ      دی که سفدمیدی و مستمینگری خود را می من دستهازدی حرف مری زن پ  یوقت  ید از و اسـت و پـس از آنکـه حـرف زن تمـام ش
  . چهره بوددی سفیتانی شاهزاده خانم مای آدمیپرس
 واقعه چه موقع اتفـاق افتـاد و در چـه وقـت آن پـسر را در سـبد                     نی ا ی بمن بگوئ  یتوانی تو م  ایگفتم مهونفر آ  . ی گفت بل  ری پ زن

  د؟ی و به آب داددیگذاشت
 گفـتم  م؟ی صحبت ها بگـذران   نی وقت خود را با ا     دنی خوردن و نوش   ی که ما به جا    ستی ن فی ح ای سالخورده جواب داد بنظر تو آ      زن

ـ  زن جـواب داد ا د؟ی سـپرد لی و به ن  دی آمد و شما او را در سبد نهاد        ایمن عالقه دارم که بدانم چه موقع آن پسر بدن           واقعـه در  نی
 چگونه من   یرس و اگر بپ   وستی کرده بود بوقوع پ    انی طغ لی که ن  ی هنگام زی در فصل پائ   بزرگ سال سلطنت فرعون     نی و دوم  ستیب

 بعـد  ی چندیئ ی و فرزند تی که اخناتون فرعون کنونکنم ی واقعه را فراموش نم   نی جهت ا  نی از ا  میگوی مطلع هستم م   نموضوعیاز ا 
  .از آن قدم به جهان نهاد

ـ  بمن نزد  شدی م دهی د شی صورت و لبها   ی رنگ رو  می طبقه ضخ  کی بصورت خود رنگ زده بود که        شی آرا ی که آنقدر برا   رزنیپ  کی
 و اکنـون    ندیگزی خود بر م   ی همسر ی مرد مرا برا   می باش ی دختر جوان در مقابل مرد     کی اگر من و     ی تو گفت  نوههی و گفت س   دیگرد
 نـدادم و راجـع بـه        ی بودم که به او پاسخ     شهی غرق در اند   ی من طور  یول!  تو بشوم  جه دارم که زو   لی من م  ی اگر تو بخواه   میگو یم

  .کردمیخود فکر م
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 و از پشت فرعون بـزرگ بـه         یتانی صحت داشته باشد من همان طفل هستم که از بطن شاهزاده خانم م             رزنی پ ی اگر گفته ها   چون
 ی از اخناتون دارا   شی سلطنت مصر ب   ی است و برا   ی در عروق من جار    ی و خون سلطنت   باشمی م انی از نسل خدا   یعنیام    جهان آمده 

  .طع فرزند او و هم بطور قستم هم پسر ارشد فرعون هرای زباشمی متیصالح
ـ  نه فرزند فرعـون      باشدی م ی فرزند آم  دیگوی م رزنی که پ  ی و بطور  دهی که اخناتون بعد از من متولد گرد       ی صورت در ـ  ترد ای  در  یدی

  .خصوص پدر او وجود دارد
دشاهان  که در عروق او خون پا      ی کس رای ز دمیدی بودم و همواره خود را تنها م       ریگ   گوشه ی متوجه شدم چرا من از آغاز جوان       آنوقت

  .ستی پادشاه تنها نکی بقدر چکسی هرای زباشدیوجود داشته باشد تنها م
 است و خون انی که از نسل خدای کسرای دارد نداشت زگرانی را که در نظر د    یتی در نظر من اهم    می چرا هرگز زر و س     افتمی در آنگاه

  . دهدی نمتی اهممی شود و بزر و سی بلند همت مباشدی میفرعون در عروقش جار
 بـا   نکـه ی ا ی او توجه کـردم و بـرا       ی و آنطرف رفت که رشته فکرم پاره شد و بسو          نطرفی حرف زد و در اطاق به ا       رزنی آن پ  آنقدر
 صـحبت از سـر      رزنی پ گری و بار د   میدی نوش یما قدر . می بنوش یزی نسازد به او گفتم بهتر است چ       شانتری خود افکارم را پر    یحرفها

ـ  دست از من بردارد تر     نکهی ا ی خواهد شد و عاقبت برا     ام  جه او زو  رمیگرفت و گفت اگر من بپذ      ـ   اکی  ی و بـو   خـتم ی ر یدنی در نوش
  .دی تا خوابدمینوشان
ـ    نی خنده خشمگ  نی و از ا   خندند ی و م  دهند ی نشان م  گریکدی که خدمه کاخ مرا ب     دمی خارج شدم د   یئ ی از کاخ ت   یوقت  ی شـدم ول
 حسد بـر مـردان برجـسته و بـا شـکوه             ی ندارند از رو   یا   خود شکوه و جلوه     و نادان که   هی افراد فروما  وستهی پ رای نکردم ز  رتیح
  . حقارت خود را جبران کنندتوانند ی مار کنی که با اندینما ی و تصور مخندندیم

  . مربوط به مرگ مادر فرعون مطلع شودعی از وقانکهی در منزل منتظر من است تا اتی که مردمی که بخانه رفتم دیوقت
ـ  از کمرتبـه ی که ی دهان خود نهاد و مانند کسی دست را رو  یرون خانه نهادم خدمتکارم موت     قدم بد  نکهیهم  واقعـه شـگفت   کی
  . نشان دادتی مبهوت شده باشد با اشاره چشم مرا به مرزیانگ
ام مردهـا    تم گفتم ی بتو م  ی وقت یکنی م قی اکنون تصد  ای کرد و خدمتکار من باو گفت آ       رتی ح اری بس دی مرا د  نکهی هم بعد از ا    تیمر
  . اعتماد کرد گفته من درست بودتوان ی مرد نمچی بهم هستند و به ههیشب

ـ   .  روز احتیاج به استراحت دارم     نی من بود و بعد از ا      یآور و خسته کننده زندگ       کسالت ی از روزها  یکی امروز   گفتم  تـوانم  یو لذا نم
  . در خصوص مردها گفته است بحث کنمی که موتیزهائیراجع به چ

 بـا   حی که از تفر   میگو ی من بتو نم   نوههیس:  نقره را آورد و بدستم داد و بانک زد         نهی و آئ  دی شد و دو   گون  رهی ت تی صورت مر  کمرتبهی
 داشـته باشـد کـه بـا     لهی بکند احمق است چون اگر مرد فرصت و وسی را بمردهی توصنی که ا ی زن رای کن ز  ی خوددار گری د یزنها

 کـن کـه مـن       حی تفر گری د ی با زنها  ی طور ی محروم کند ول   ی خوش نی که خود را از ا     باشدی محال م  دی نما حی تفر بای جوان و ز   کزنی
 تـا   نـداز ی بصورت خود ب   ی خسته کننده عمر تو بود نظر      ی از روزها  یکی امروز   یگوئیمطلع نشوم و روحم مجروح نگردد و تو که م         

  . صورتت نقش بسته استی چگونه دروغ تو رویبدان
 ی صـورت مـن طـور      رای مبهوت شدم ز   دیرسی مثل زنها از مشاهده آنچه بنظرم م       زی من ن  دمی نقره د  نهی صورت خود را در آئ     یوقت
  .  نقاش آن را رنگ کرده استکی ی شده بود که پندارنیرنگ
 تند  ی مهونفر بطور برجسته برنگ ارغوان     یعنی سرشت   تی عفر رزنی پ ی لبها ی زنخ و گردن جا    ی طرف راست و چپ صورت و رو       در
 و سـرخ  دی گچ و شنگرف صورت مرا سـف لهی بوس ی کارگر بنائ  کی بود انگار که     دهیون آنزن صورت خود را بمن مال       و چ  شدی م دهید

  .کرده است
ـ  غ لی دل نکهی را از دستم گرفت و مقابل صورتم نگاهداشت تا ا          نهی آئ تی مر ی ول ندازمی نقره را دور ب    نهی آئ خواستم  قابـل انکـار     ری

  .نمی خود را نسبت باو ببیوفائ یب
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 که من بـا  یکن ی تصور مرای زیا  اشتباه بزرگ شدهکی که تو دچار نمیب ی گفتم متی صورت خود را شستم و پاک کردم به مر  یقتو
  ... کهدهمی محیام و لذا توض  کردهحی تفرگریزن د
ـ  دهان خود را با ا   یا   کرده یوفائی ندارم تو که نسبت بمن ب      لی و م  ستمی تو ن  حی گفت من محتاج توض    تیمر ـ نی آلـوده    دروغحی توض
 کاخ مـادر  ی زنهای و باحتمال قوگری دی که تو با زنها    داد ی صورت تو نشان م    رای ز دیآ ی نوع مسائل شبهه بوجود نم     نیو در ا  . ینمائ

 که مـن در خانـه منتظـر         ی که بخاطر نداشت   ی مرا فراموش کرده بود    ی متاسف هستم که تو طور     نی ا زمن ا . یا   کرده حیفرعون تفر 
 جهت صـورت خـود را       نی از ا  دیو شا . یائی صورت رنگ شده نزد من ن      نی تا با ا   یشست یم و گرنه صورت خود را م      مراجعت تو هست  

 کـه شـاهزاده     ی در نظر زنها جالب توجـه هـست        ی تو بقدر  دانم و ب  نمی کاخ مادر فرعون بب    ی تو را با زنها    حی تا من آثار تفر    ینشست
 کـه   ی چنان مست شد   ای. اندازندی خود را در آغوش تو م      محابا ی و ب  دهندیدست م  از   اری اخت نندیب ی تو را م   ی آن کاخ وقت   یها  خانم

  ؟ی کاخ مادر فرعون صورت خود را بشوئی با زنهاحی بعد از تفریفراموش کرد
 شوهرش را کـشف کـرده   انتی خلی که دلنی خدمتکارم مثل ای موتدادی سخنان مرا مرود نکوهش قرار منی با ا  تی که مر  ی حال در

  .کردی و بتمام مردها لعنت متخیریاشک م
 که در شراب    یاکی تر لهی من مهونفر را بوس    رای دشوارتر از دور کردن مهونفر است ز       تی متوجه شدم که آرام و متقاعد کردن مر        من

  . را آرام کنمتی مرتوانستم ی نمی ولدمیاو داخل کردم خوابان
 شروع شد که من هنوز به شهر افق نرفته بودم و بعد             ی ما از زمان   ی و آشنائ  یشناسی است که تو مرا م     ی مدت تی باو گفتم مر   باالخره

ـ   رای ضامن اعتماد تو نسبت بمن باشد ز       دی با ی طوالن ی آشنائ نیاز مراجعت از آنجا و ورود به طبس نزد تو آمدم و ا              بعـد از    ی اگر زن
 شـدن صـورت     نیاخت و اما علت رنگ     را نخواهد شن   ی زن مرد  چی گفت هرگز ه   دی را نشناخته باشد با    ید و عشق مر   یسالها آشنائ 

 راز مربـوط بـه      نی ا ی ول کردمی تو افشاء م   ی راز فقط راجع بمن بود من اکنون آن را برا          نی راز بزرگ است و اگر ا      کیمن مربوط به    
  .ی راز مطلع نگردنی از او افشاء شود و بهتر آنکه تدی هست و لذا نبازی نیکاخ سلطنت

 ی کـه تـو مـرد   کنمی مقی من تصدنوههیس:  زنبور درشت و سرخ رنگ درد داشت گفت   شید ن  که مانن  ی در جواب من با زبان     تیمر
 ی مـرد  ی از زنها وقت   یاری بس رای ز دی راز آنها را حفظ نما     دی با کندی م حی چند زن تفر   ای کی با   ی دانشمند وقت  کی و   یدانشمند هست 

 از عالئم بای جوان و زیاند و حفظ اسرار زنها  تازه شدهیشق عای بفهمند که آنها دارا   گرانی د ه ندارند ک  لی م رندیگی را در بر م    دیجد
 و در روح تـو  کردمی که سخت اشتباه م  فهمم ی م نکیام ا    برده ی باعماق روح تو پ    کردمی م الی من که خ   یول.  است یامانت و مردانگ  

 ی که با تو کوزه نشکستم و آزاد        و خوشوقتم  ست؟ی در آنها چ   دی فهم توان ی و نم  باشد ی م کی تار اری هست که بس   یهائ   و داالن  ایزوا
  .خود را از دست ندادم

 امروز هـم در کـاخ       شک ی و ب  کردمی حرف تو را باور م     ی زن را دوست ندار    چی از من ه   ری غ یگفت ی م ی ساده بودم که وقت    اری بس من
  .یخواندی آنجا فرو میبای جوان و زی حرف را در گوش زنهانیمادر فرعون هم

 ی تو امـروز طـور  رای مشو زکی او بانک زد بمن نزد ی ول می را رفع نما   ی نوازش رنجش و   لهینم تا بوس   را نوازش ک   تی خواستم مر  من
 تـو بـدون جلـوه       ی هستند من برا   یئ ی کاخ ت  یبای جوان و ز   ی زنها ی و تا وقت   ی روز استراحت نمائ   کشبانهی دی که با  یا  خسته شده 

  .هستم
ـ  که مرنی و بعد از انشست ی در قلب من مبردندی بکار می جراحی براتای که در دارالحیهائ کانی سخنان مانند پ   نی از ا  کی هر  تی

 بودم فکرم مشوش نبود     دهی شن ی که آن روز در کاخ سلطنت      یزهائیاگر بر اثر چ   . هر چه خواست گفت و قلب مرا آزرد از خانه رفت          
  .شدم ی منی او غمگیها  حرفدنی از شنادتری زتیاز رفتن مر

ـ ی خواست برود من از رفتن او ممانعت نکـردم و            تی مر ی وقت شد ی بودم دور نم   دهیکه آن روز شن    یزهائی چون فکرم از چ    یول  نیق
  . کردرتی حثی حنیدارم که او از ا

  . بودمدمی شنی که روز قبل در کاخ سلطنتیزهائی و همه در فکر چدمی شب من نخوابآن
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ـ نی پس از ای ولنمود ی جلوه نمتینظرم با اهم واقعه در نی ازیانگ  رتی در سرم بود جنبه ح     یدنی نشئه نوش  ی وقت تا  نی که نشئه از ب
  .افتمیور شدم و خود را محزون و افسرده   در بحر تفکر غوطهدادمی مزانی آب مانی که گوش بجریرفت در حال

 مـصر دور     تو را از تخت سـلطنت      ی که قدم بجهان نهاد    زانی م نی و در اول   ی محروم به جهان آمد    ی تو در زندگ   نوههی گفتم س  بخود
 گرفت و آن زن و شوهر چون فرزند         لی بود تو را از شط ن      ری فق بی طب کی که زوجه    یآنگاه زن .  سپردند لیکردند و درون سبد بĤب ن     

 بـضاعت   نکهی با ا  بی و آن مرد طب    ی سواد شو  ی و بزرگ نمودند و بمدرسه فرستادند که دارا        دند قبول کر  ینداشتند تو را به فرزند    
ـ  ی و پزشک شـو    ی کن لی تحص اتی در مدرسه دارالح   یبد آمون کرد که بتوان    نداشت تو را وارد مع      پـاداش   نکـه ی ا ی تـو بجـا    ی ول

 کـه قبـل از وقـت مردنـد و           ی را مهموم کـرد    ا آنه ی طور ی زن پول پرست و هرجائ     کی بخاطر   ی آن زن و شوهر را بده      یها یخوب
  . ماندقبر ی آنها بیها الشه

 مار  کی کرت   ی که خدا  یدی و د  ی کرت نهاد  ی و قدم بدرون خانه خدا     ی او به کرت رفت     و با  ی شد نای موسوم به م   ی عاشق زن  آنوقت
ـ  نزد ای کف در  نای که الشه م   یدی او کرده بودند و د     ی را قربان  نای م ی است که مرده ول    یائی در الجثه  میعظ  سـاحل مـورد حملـه       کی

  . قرار گرفته استیائی دریها خرچنگ
  

 و  ی و چند سال در آن شهر مانـد        یدی و آنگاه از طبس عازم شهر افق گرد        ی خدا شد   و شاهد جنگ دو    ی به مصر مراجعت کرد    بعد
  . شهر افق تو را فربه نمودی و راحتذی لذی رفت و غذاهانی و سرت طاس شد و تناسب اندام تو از بختی سرت فرو ریموها
ـ   ی و برا  یکردی م ینهائ و چرا همواره احساس ت     ی بود ریگ   گوشه وستهی چه پ  ی برا یفهم ی عمر م  کی بعد از    امروز  یخواسـت  ی چه نم

 ریگ   گوشه یالحمار مرد    ابن نوههی س گفتند ی تو م  انی از آشنا  یاری که بس  ی تا جائ  ی داشته باش  شی مجالس ع  وستهیمانند توانگران پ  
 نی ا ری و ناگز  ی بده ریی آنها را تغ   یتوانست ی تو نوشته شده بود و تو نم       ری و ستارگان در تقد    انیخدا از طرف    ها  نی تمام ا  کنیل. است
  .شد یطور م

  ؟یباشی میتانی که تو فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم می ثابت کنیتوانی منکی اای آیول
ـ  ا ی بزرگ شد  ی تو وقت  ی ناپدر رای گرفتند اشکال ندارد ز    لی ن ی موضوع که تو را از رو      نی کردن ا  ثابت  موضـوع را بتـو گفـت و         نی

 ثابت  یتوانی چگونه م  یول.  شهادت بدهند  توانند ی و م  دندی تو شن  ی موضوع را از ناپدر    نی دارند ا  تای از آنها ح   ی هم که بعض   گرانید
  .یباش ی که تو فرزند فرعون میکن
ـ    لی بسپارند هر شب چند کودک برود ن       لیاند که نوزادان خود را بدست ن         مصر عادت کرده   ی که فقرا  ی وقت از  و  شـوند  ی سـپرده م

و . ی که تو فرزند فرعـون هـست       شود ی نم نی بر ا  لی موضوع دل  نی ا ی ول ابندیی نجات م  ی و برخ  گردندی از آنها طعمه تمساح م     یبعض
 از یاری بـس دی گـره در مـصر مرسـوم اسـت و شـا     نی ارای زستی موضوع ننی الیده شد دلیبازان هم که در سبد تو د   گره چلچله 

  .زنندی طور گره منیاند ا  رفتهای به مصر علیبافندگان که از مصر سفل
 و  یانی سـر  ی زنها رای ز یا   بوجود آمده  یتانی باشد که تو از بطن شاهزاده خانم م        نی ا لی دل تواند ی رنگ روشن پوست بدن تو نم      یحت
  .ستی نفر نبود و نکی در مصر منحصر بدپوستی رنگ روشن هستند در مصر فراوانند و زن سفی که دارایتانیم
 که پرده اوهام عقـب زده       نی روز بمناسبت ا   ی و هوا روشن شد و در روشنائ       دی دم دی خورش نکهی افکار شب را بروز آوردم تا ا       نی ا با
 یتـان ی که من فرزند فرعون بزرگ و از بطـن شـاهزاده خـانم م              می که نخواهم توانست مدلل نما     دی بر من ثابت گرد    شتری ب شود یم

  .هستم
 و  کند ی م هی که باز گر   دمیشور و آبجو آورد و من د       ی من ماه  ی برا ی و موت  دمی صبح خود را شستم و جامه کتان پوش        دنی از دم  پس

  .  او سرخ شده استیچشمها
 نـه ی را معا  مارانی رفتم که ب   اتیروان نشستم و بطرف دارالح       بر تخت  دمی آبجو نوش  یا   شور خوردم و جرعه    ی ماه ی از آنکه قدر   بعد

 در آن نبـود گذشـتم و        یبد سابق آمون که کـس      نبود که سرش را بشکافم از آنجا مراجعت نمودم و از مقابل مع             یکنم و چون کس   
  .کنند ی کالغان فربه قارقار میا  که بر بام معبد متروک عدهدمید
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ـ  جد ی معبد مزبور روان شدم و در معبـد خـدا          ی مقابل من پرواز کرد و بطرف معبد آتون رفت و منهم بسو            یا  چلچله  مـشغول   دی
  .کردندی ممیو گندم تقد وهی بودند و بخداوند بخور و می مذهبیخواندن سرودها

ـ  آتـون را تجل   نکهی تا ا  کنندی در معبد آتون حضور دارند و هنگام خواندن سرود دست را بلند م             انی از مصر  یا   که عده  دمی د من  لی
  .ندینما
 ی چون طـبس شـهر  دانستمی نبود و من منی که چنی آتون هستند در صورتروانی که همه از پ    کردی تصور م  دیدی کس آنها را م    هر

 و  ننـد ی دارند که معبد آتون را بب      لی م ندیآ ی به طبس م   ی از راه خشک   ای های کشت لهی بوس نی از مسافر  ی گروه وستهی است و پ   بزرگ
  . را مشاهده کنندنی نویکاهنان خدا

 کـه   دمیدی و م  گذراندمی ستونها از نظر م    ی کاهنان مشغول خواندن سرود بودند من مجسمه اخناتون فرعون مصر را باال            کهی حال در
ساز در     و مجسمه  امدی مصر بشمار م   دی جد یها جزو آثار هنر      مجسمه نیآور شده است ا      از فرط شوق و جذبه وحشت      ی و یچشمها

 ما قبل دوره اخناتون را طبق اصـول هنـر   یها  مجسمهیعنی سابق یها  مجسمهیول. بود هنر توجه نکرده  میساختن آن باصول قد   
  .در نظر اول صاحب هر مجسمه را بشناسد توانستی ساخته بودند و لذا انسان ممیقد
 باشد ی ملی علروی که پشدی متوجه مدیدی و هر که او را مکردیجلب نظر م) فرعون سابق( فرعون بزرگ سی جمله مجسمه آمنوف از
  . ملکه مصر نشسته استیئ ی و در کنارش تکندی مینی سر او سنگی سلطنت مصر برانی زرمیهیو د
 سـابق آمـون     ی خـدا  ی که برا  شدی م دهی د یتانیهپا شاهزاده خانم م    –ده فرعون سابق مجسمه تادو       خانوا ی مجسمه اعضا  نی ب در

  . استیمشغول قربان
 کهی در صورت  کند ی م ی قربان دی جد ی خدا ی برا یتانی شاهزاده خانم م   ی اصالح کرده بودند که گوئ     ی کنار مجسمه را طور    بهی کت یول

  .دی نمای او قربانی برای تا کسکرد ی نمی در مصر حکمفرمائدی جدیدا داشت آتون خاتی شاهزاده خانم مذکور حیوقت
 مجـسمه شـاهزاده     ی صاحب آن باشد طور    هی هنر عالقه داشتند که هر مجسمه شب       ی طبق اصول باستان   میسازان قد    مجسمه چون

  .دیرسی منندهی و اندام بنظر بافهی قاتی او ساخته بودند که جزئهی را شبیتانیخانم م
 کـه مـن     یهائ   از تمام نمونه   ی که و  شدی م دای بر من هو   ادتری ز ستمی او را نگر   شتری کردم و هر چه ب     رتی او ح  یبائیده ز  از مشاه  من
 مادر من بوده    فی که آن شاهزاده خانم جوان و شاداب و ظر         اوردمی م ادیو هر دفعه که ب    .  بود باتری و نفرنفرنفر ز   نای از م  ی حت ام  دهید

 و آنقدر مجذوب چهره و انـدام قـشنگ مـادرم شـدم کـه                دیگرد ی او را کشته روحم پر از اندوه م         از غصه  ای زهر   لهی بوس یئ یو ت 
  . از او چشم بردارمتوانستم ینم
ـ ی غرادی چلچله بی صدادنی و من بر اثر شن     زدی م ری و صف  کردی سرم پرواز م   ی چلچله از باال   کی یگاه  مـادرم کـه از   ی و تنهـائ یب

  .کردمی مهی و گرافتادمی شود میئ ی تاتی و جنانهی گرفتار کنکهیا ا به مصر آمده بود تیتانی میسرزمن
ـ      دهی چون من که سرم طاس شده و شکمم فربه گرد          ی چگونه ممکن است که مرد     گفتم ی بخود م  یگاه  بوجـود   نی و در صـورتم چ

ـ  بـود ز   رتری از من پ   ماندیم که اگر مادرم زنده      کردمیو بعد فکر م   .  و جوان باشم   فی و ظر  بای آنچنان ز  یآمده پسر شاهزاده خانم     رای
  .کشاند ی میری به پی و از جوانکندیمرور زمان همه کس را دچار تحول م

 کـرد مـن آن کـشور را    یتـان ی کـشور م یعنی یالراس و  نداشتم که مادرم باشد مرا متوجه مسقط       نیقی دهی که او را ند    ی مادر فکر
 بـا ی زیهـائ   کـه خانـه  Ĥوردمی بودم و بخاطر مدهی کتاب گذشت د نی و شرح آن در ا     کردمی که در خارج از مصر مسافرت م       یهنگام
  .داشت

 منظـره کـشور     داشـتم ی نکته اطـالع م    نی مادر من بوده و اگر از ا       یتانی شاهزاده خانم م   کی بفهمم که    توانستم ی آنموقع من نم   در
  .کردی در نظر من جلوه مگری دی طوریتانیم
 مجسمه شاهزاده   یه فرعون سابق آن را از معبد آمون بĤنجا آورده بودند به تماشا             در معبد آتون که مجسمه مربوط به دور        ی مدت تا

  .ستمیگریخانم مذکور مشغول بودم و م
  .  کنمی آشتتی گرفتم تا در آنجا با مرشی راه دکه دم تمساح را پدیگردی می چون روز سپرآنگاه
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ـ       با من صح   نکهی و بدون ا   رفتی پذ ی عاد ی مشتر کی مرا مانند    تی مر یول  غـذا   نکـه ی داد و پـس از ا      یدنیبت کند بمن غذا و نوش
  ؟یدی تو امروز معشوقه خود را دای آدی شد و پرسکیخوردم بمن نزد

 شدم و آنگاه راه معبد آتون       اتی ندارم و امروز نزد زنها نرفتم و پس از خروج از خانه عازم دارالح              تی از مر  ری غ یا   من معشوقه  گفتم
  .آنجا بودم در دی مدی گرفتم و مدتشیرا پ
 چون تو   ی مرد رای ز ی که امروز نزد زنها نرفت     دانستمیمن م :  و بعد گفت   دادی از تمسخر باظهارات من گوش م      ی حاک ی با تبسم  تیمر

 ی از دور  ی معشوقه تـو طـور     ی کند ول  حی امروز هم با زنها تفر     تواند ی روز قبل نم   حی و فربه شده بعد از تفر      ختهی سرش ر  یکه موها 
  .ندی آمد که تو را ببنجایاشده بود که  تاب یعاشق خود ب

  . آمدهنجای و که است؟ی و معشوقع من کیگوئی چه متی حرف از جا جستم و گفتم مرنی ادنی از شنمن
 جا آمد و من     نی دختر جوان آراسته بود ا     کی که خود را مثل      ی تمسخر کرد و گفت امروز معشوقه تو در حال         ی از رو  یا   خنده تیمر
 و سبز کرده که هرگاه انگـشت را بـصورت او بـزنم              دی آنقدر صورت را سرخ و سف      دمی د رای کردم ز  رتی ح دمی صورت او را د    یوقت

 دینما ی وحشت م  دی تول دهدی م شی زننده آرا  ی خود را بشکل   ی و فربه وقت   ری پ کزنیو چون   . ها فرو خواهد رفت     انگشت من در رنگ   
  . بمن سپرد که بتو بدهمیا  نامهافتینام تو را بر زبان آورد و تو را ن نکهی او وحشت کردند و بعد از اداری دکه از دیها یمشتر
 از نفرت خون در عـروقم  کهی را گشودم و در حالروسی را که اطراف چوب لوله شده بود بدست من داد و من پاپیا  نامه تی مر آنگاه

 کـه مـن از      یاله قشنگ من امروز وقت     گوس نوههی خطاب به س   ی سلطنت نیاز طرف مهونفر ساکن کاخ زر     :  خواندم نی چن دیجوشیم
 عطر  ی است و من بو    ی که کنار من از تو خال      دمی د رای ز دی از سرم دچار درد گرد     شی ب حم رو ی ول کردی شدم سرم درد م    داریخواب ب 

ـ  مـن    کاشی اطراف تو باشم ا    توانستم ی م وستهی پ نکهی لنگ بودم تا ا    کی من   کاشی ا کنم یتو را استشمام نم     عطـر بـودم تـا       کی
 و  ابـان ی بـه خ   ابانی من خ  نوههی تو جا داشتم س    ان در ده  وستهی بودم تا پ   یدنی من نوش  کاشی و ا  رمی بدن تو را بگ    ی رو توانستم یم

 آرام یا  تـو لحظـه  ی بتو دارد و باجی کالبد من سخت احترای نکنم از پا نخواهم نشست ز     دای و تا تو را پ     گردمیخانه بخانه عقب تو م    
ـ    دانمی م رایز (یکش ی اگر خجالت م   یکن ی نم حی و با من تفر    یآئ یتو چرا بخانه من نم    . ستمین بـدان کـه تمـام      ) یست که محجوب ه

...  تو خشنود شوم   دنی من از د   نکهی تا ا  یائی دارند که تو بکاخ ب     لی و همه م   دارمی که من تو را دوست م      دانندی م یخدمه کاخ سلطنت  
 من پرسـتو خـواهم      ی من پرواز نکن   ی و اگر تو بسو    ای من ب  یچله بسو  چل یها   با بال  ی کرد افتی که نامه را در    نی به محض ا   نوههیس

  مهونفر. ی که آرزو دارد تو برادر او باشیکس – کنم دای تو پرواز خواهم کرد و آنقدر جستجو خواهم نمود تا تو را پفشد و بطر
 کمرتبهی تی مر می چه بگو  دانستم ی و نم   مطالعه کردم  شدم، ی نامه را که از خواندن هر جمله آن از تنفر مرتعش م            نی دو مرتبه ا   من
ـ  اگر ا  نوههیس:  پا لگدمال کرد و گفت     ری و ز  دی را در  روسی را از من ربود و چوب آن را شکست و خود پاپ            روسیپاپ  زن جـوان و     نی
ـ  ای ولی دادحی او را بر من ترجیا  افتهی از مرا    باتری قانع کنم چون جوانتر و ز      را خود   توانستمی بود من م   بایز  زشـت  ی بقـدر  زننی

 تماس حاصـل    بی و بد ترک   ری زن پ  نی با ا  ی و تو چطور توانست    زندیگر ی و م  شوند ی متوحش م  نندی ب ی او را م   مونهای م یاست که وقت  
 و همـواره در کـاخ   ی تو پزشک فرعون هـست رای است زدی هم بعنی اکه عقل را از سرت دور کرد    ی مشاهده کاخ سلطنت   ای و آ  یکن

  .ی تا خود را گم کنستی موضوع تازه نکی تو ی سلطنت مصر برای از کاخهایکیده  و مشاهیا ستهی زیسلطنت
 مادر فرعون یئ ی معالجه تی که برای هنگامی من در کاخ سلطنتتی و گفتم مر دمی جامه کتان خود را در     ی از فرط خشم و ناتوان     من

ـ ی مـن خ   ی که برا  ی کسب اطالع  ی که برا  دمیگرد مار فوت کرد مجبور      شی از ن  ی و رای بود ز  دهیفا ی احضار من ب   یاحضار شدم ول    یل
 یلی بوده و من نسبت باو تمـا       یمی زن هم تصور کرده که تملق من صم        نی و متاسفانه ا   می زشت تملق بگو   رزنی پ نی داشت با  تیاهم
  .دارم
 پرسـتو  یه بـا بالهـا    مرا رها نخواهد کرد و در نامه خود نوشته ک          ی که و  دانمی زن متنفر هستم اما م     نی من بشدت از ا    کهی صورت در

 من از طـبس بـروم       نکهی حرکت آماده شوند تا ا     ی برا ی که فور  ی و به پارو زنان من بگوئ      ی برو دی و لذا تو با    دی من خواهد دو   یبسو
 لرزمی تماس حاصل کنم بر خود م    نزنی با ا  ی ممکن است روز   نکهی مرا رها نخواهد نمود و من در فکر ا         نزنی اگر در طبس باشم ا     رایز

  .دهمی محی زن ترجنیبا الشه اموات خانه مرگ را بر تماس با او تماس 
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 زن سه برابر من سالخورده است       نی ا رای ز ی کسب کن  یخواستی م نزنی که تو چه اطالع از ا      دانمی کرد و گفت من م     ی زهرخند تیمر
 باشـد یتجربه او سه برابر من م کزنی با حی که تفری بدانیخواستی و تجربه دارد و تو مرتی بصحی از من در تفرشیو بهمان نسبت ب  

  . چه لذت استیدارا
 تملق گفتم کـه     ی جهت بو  نی کنم و از ا    حی تفر نزنی با ا  خواستم ی نم چی و من ه   یکنی و تو اشتباه م    ستی طور ن  نی ا تی گفتم مر  من

 تـا   می بخانه بـرو   ای بود ب   که اطالعات مزبور چه    می بتو بگو  توانم ی که دکه است نم    نجای و در ا   می از او کسب نما    یمجبور بودم اطالعات  
  .ام  فربه و زشت را نداشتهرزنی پنی با احی که من قصد تفری تا بدانمی راز بزرگ را بتو بگونیمن ا
 و  یدر آنجا من راز تولد خود را آنچنان که از نامادر          . میدی تا بخانه رس   میروان من نشست و ما براه افتاد         در تخت  ی با کنجکاو  تیمر

 که رنگ پوست بدن     کردندی م رتی من ح  ی کردم و بعد گفتم چگونه مادر و پدر رضاع         تی حکا ی و یودم برا  ب دهی شن شی خو یناپدر
  .اند  پوست بودهدی از آنها سفیکی ای پدر و مادر تو دی بدون تردگفتندیمن روشن تر از رنگ پوست سکنه مصر است و م

 تی حکا تی مر ی برا زندیبازان را م     گره چلچله  رینگام بافتن حص   او ه  دمی مرتبه که د   نی در اول  یئ ی برخورد خود را با ت     ی چگونگ بعد
  . موضوع مرا بفکر انداختنیبازان را داشت ا  بودم گره چلچلهلی نی که من درون آن روینمودم و اظهار کردم چون سبد

 دارد که من فرزنـد      نی بر ا   داللت ی قو نهی نقل نمودم و افزودم چند قر      تی مر ی را که از مهونفر کسب کرده بودم برا        ی اطالعات آنگاه
  . باشمیتانی ندارم که زاده فرعون و شاهزاده منیقی ی هستم ولیتانیفرعون سابق از بطن شاهزاده خانم کشور م

 زهرخنـد از لبـان او بگـوش مـن           ی مرا مسخره نکرد و صدا     گری مرتبه سوءظن او رفع شد و د       کی دی اظهارات مرا شن   تی مر یوقت
ـ  که تـو غ    افتمی در دمی و من تو را د     یتمساح آمد    از مرتبه اول که تو به دکه دم        نوههی و گفت س   تسی و با دقت مرا نگر     دینرس  از  ری

 بـشکنم   یا   که با تو کوزه    افتادمی و هر بار که بفکر م      دمیدی م نی و متفکر و گوشه نش     حجوب م ی و من تو را مرد     ی هست گریمردان د 
  . خواهر تو بشوممستی نقی که الدمیگردیکه تو را برادر خود کنم متوجه م

ـ        ی راز را بـرا    نی ا خواستمی چند مرتبه م   ری اخ ی راز دارم و در روزها     کی من هم    نوههیس  انی از خـدا   نـک ی ا ی تـو افـشاء کـنم ول
 داشـت مکتـوم     نـان ی اطم توان ی نم گری که از دهان خارج شد د      ی راز رای ز می شدند که راز خود را بتو بگو       نیسپاسگزارم که مانع ا   

  .خواهد ماند
 و من   ی است که راز خود را فراموش کن       نی بهتر ا  ی موضوع ندار  نی اثبات ا  ی برا یا  لهی وس ی همان طور که خود گفت     نوههیو س  ت یول

 انـسان   ی آنکه در مرحله آخر زندگ     ژهی و یا  دهی مناظر و حوادث را در خواب د       نی تصور کن که ا    نی و چن  مینما یهم آن را فراموش م    
  .ستی و خواب نالیجز خ

 مـار ی و از آغاز طبابت تا امروز صدها ب        یا  دهیکرت را د   – یهات –بابل   – یتانی م ی سفر کرده کشورها   ای که بتمام دن   ی هست ی مرد تو
ـ ها د    امروز از آنهمه مناظر که در مسافرت       ای و آ  یا   سرشان را شکافته   ایرا مورد عمل قرار داده       ـ  و از آنهمـه معالجـات غ       یدی  از  ری

  ؟ی در دست داریزی ندارد چایرو با مناظر ق که فری و خاطراتالیخ
ـ  است بـا خ    ی گذشته آنها مساو   ی مثل تو هستند و مجموع تمام حوادث و خاطرات زندگ          ی گفت همه در زندگ    تیمر.  نه گفتم  یالی

  .ایچون مناظر رو
د را پـس انـداز       خـو  می از زر و س    ی ببرند هر روز مقدار    ی خود بهره کاف   ی از زندگ  نکهی به تصور ا   یشیاند   مال ی از افراد از رو    یبعض
 ستی ن الی آنها خواب و خ    ی که حاصل زندگ   بالندی و بر خود م    کنند ی و خانه و دکان م     ی مزروع نی زم دی و آنها را صرف خر     ندینما یم

  . و دام و خانه و دکان استیروع مزنی و زممیبلکه زر و س
و دام و خانه و دکان گرد آوردند که تصور           ی مزروع نی و زم  می زر و س   ی و بقدر  کردندی م نی صد سال کاهنان آمون چن     نی چند مدت

 امر کرد که هر چـه       دی جد ی مصر عوض شد و خدا     ی خدا کروزی ی خواهند بود ول   رومندی جهان ثروتمند و متنعم و ن      انینمودند تا پا  
 که  دندیمتوجه گرد  ناگهان   زی و دکان به کاهنان آمون تعلق دارد از آنها گرفته شود و آنها ن              خانه و دام و     ی مزروع نی و زم  میزر و س  

  .ستی نالی از خواب و خری مال آنها غیآور  و حرص جمعیمحصول چند صد سال صرفه جوئ
  . آنرا از دهان تو نداشتمدنی که انتظار شنشنومی میزی بار است که من از تو چنی اولنی اتی مرگفتم
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ـ        واقعه خـارق   کیل   در قبا  ی به تسل  اجی بودم که احت   دهی تا امروز تو را ند     نکهی ا ی گفتم برا  تیمر  و ضـرورت    یالعـاده داشـته باش
 ممکن  باشدی راز بزرگ م   کی ینمائی که تصور م   ی که تو بر اثر وقوف از موضوع       دمی امروز فهم  ی حرفها را بتو بزنم ول     نینداشت که ا  

 که تـو فرزنـد     ی به ثبوت برسان   یتوان ی که چرا نم   ی و غصه بخور   یری دو دست بگ   نی شب سر را ب    و و روز    یاست خود را بدبخت کن    
  .ی خود را بدست اندوه نسپارندهی حرف را بتو زدم که تو در آنی جهت انی و بهمیفرعون هست

ـ  و امروز تـو را آزردم ز       روزی مرا ببخش که د    نوههی دست من نهاد و گفت س      ی خود را رو   یها   لب تی مر آنگاه  مـن زن هـستم و       رای
ـ نوی نامـه عاشـقانه م     ی شده و بفهمد که زن مزبـور بـو         نی رنگ رگی زن د  شی از وسائل آرا   ی که صورت مرد   ندی بب ی وقت کزنی  سدی
  .کند ی را بر او مستور ماتیهی که بددینما ی غلبه می بر وی طورسادت حسد و خشم خود را فرو ببرد و حتواند ینم

  ست؟ی راز چنیا... ی بمن بگوئیخواستی که می داری رازی تو گفتتی مرگفتم
ـ  خـود را از شـر ا       دی تو با  نکی و ا  ستی اکنون موقع ابراز آن ن     ی ول می راز را بتو بگو    نین ا  که م  دیای ب ی روز دی گفت شا  تیمر  زن  نی

 نی آنها شده و بعد از ا      فتهی که آن مرد فر    کنندی تصور م  شنوندی مرد را م   کی تملق   ی وقت ی و شهو  ری پ ی زنها نگونهی و ا  یآسوده کن 
 بعد  ی که مرد بدواٌ عاشق آنها شده ول       کنند ی فکر م  یعنی دانندی مرد م  نتای از خ  ی موضوع را ناش   نی ا نندیب ی م یاعتنائ ی ب یکه از و  

  . کرده استانتی بĤنها خافتهی را گری دیزن
ـ حی که با او تفرداردی زن تو را رها نخواهد کرد و هر طور شده تو را وامنی ای دارم که اگر تو در طبس باش    نیقی من  و بـدتر از  ی کن

  .ی کوزه بشکنیآن با و
 تو خواهد افتاد و ممکنست تا بابل هم تـو را            ی شود و گرنه در قفا     دی که او ناام   سی زن بنو  نی قبل از رفتن با    ی جا برو ول   نی از ا  پس
اگـر زن   ( حرص تمتـع از مـرد        یکی ردیگ ی دو حرص در او قوت م      شود ی م ری هر قدر انسان پ    رایز.  که بوصال تو برسد    دی نما بیتعق

 اسـت و    ی در عروق تو جار    انی خون خدا  دی مال و تو از خود که شا       یآور   حرص جمع  یگریو د )  است رداگر م (و تمتع از زن     ) است
ـ  ب شوندی م ری هر چه پ   گرانی د ی ول یباشی م ی موجود استثنائ  کی تو   رای بگذر ز  یفرزند فرعون هست   ـ  گرفتـار ا   شتری  دو حـرص    نی

  .گردندیم
  .ت از من بر نخواهد داشت و آنزن اگر در طبس باشم دسزندی عاقالنه می حرفتی شدم که مرمتوجه

 ی فـرا بخوانـد و بعـد رو        ی عموم یها   و خانه  ها  خانهی را فرستادم تا پاروزنان مرا از م       ی سفر مرا ببندد و غالم     لی گفتم وسا  ی موت به
  . قرار بدهمنی را مورد توهی که وخواستم ی نمرای مضمون به مهونفر نوشتم زنی مودب بایا  نامهروسیپاپ
مهونفر متاسفم که اظهارات آن روز من  – در طبس ی سلطنتنی خطاب به مهونفر ساکن باغ زریاف سلطنت سرشکنوههی طرف ساز

 که من مکلف هستم باز با تـو مالقـات کـنم در             ی و تصور نمائ   یسبب شده است که تو در خصوص احساسات من دچار اشتباه شو           
 کنم نسبت بĤن زن و روح خود مرتکب حی بودم و اگر با تو تفر کردهضی تفوگری دین که قبل از مالقات تو من روح خود را بز   یصورت

 شومی دوستانه از تو جدا می ولدی تو را نخواهم دگری بروم و دی سفر طوالنکی گذشته من مجبورم که به  نیاز ا .  خواهم شد  انتیخ
ـ      یاتمساح را بر     کوزه از مشروب خوش طعم موسوم به دم        کی کنم   می بتو تقد  یا  هی که هد  نی ا یو برا   آن  دنی تو فرستادم تا با نوش

 زی من نی جسمی نسبت به توانائی که نسبت باحساسات من اشتباه کردنی که تو عالوه بر امی بتو بگودی مهونفر من بایسرگرم شو
ـ  و طـاس    ی بر آمده و سـر     ی فربه و شکم   ی بدن ی و خسته و سست و دارا      ری هستم پ  ی من مرد  اری ز یدچار اشتباه شد    تـوانم  ی نم

 جـوان و    ی است که محتاج به مـرد      ی او کار  تی رضا لی چون تو که تحص    ی را فراهم کنم تا چه رسد بزن       ی عاد ی زنها هیترضوسائل  
 مانی که بعـد از آن مـن بـشدت پـش    ی من ما مبادرت بارتکاب عملی و ناتوانیری خوشوقتم که بر اثر پ    اری من بس  باشدی م رومندین
  .مینی را نبگریکدیور حتم مورد نفرت توست بهتر آن که ما هرگز  فرتوت و ناتوان بطکمردی و چون می نکردشدمیم

  .دی خود را نسبت به نامه بگوهی دادم که بخواند و نظرتی که نامه را نوشتم به مرنی از ابعد
ـ  عجوزه راجع به مفهوم ا     نزنی که ا  ترسمی و م  ی جلوه داد  ری ادب خود را پ    تی رعا ی نامه برا  نی تو در ا   نوههی گفت س  تیمر مـه   نا نی

 زیانگ  و نفرتالمنظر هی و کرری که چون او پینوشت ی مابهام ی نامه بنی بود که در انیدچار اشتباه شود و دست از تو بر ندارد و بهتر ا    
  .فتدی چشمت باو نی که تا زنده هستیختی شهر گرنی تو از ادی نماحی چون او تفری که با زنشود ی نمی راضکمردیاست و هرگز 
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 را  ی زن هـر ناسـزائ     رای ز ی و زشت هست   ری که تو پ   دی زن بگو  کی ب دی شده نبا  تی ترب کمردی زن است و     کیخص   ش نی ا تی مر گفتم
  . دارد نخواهد بخشودتی ناسزا را که واقعنی ای ولبخشد یم
ن داد  شود آن را بدست موسی مای بکلرزنی خشن باشد که آن پ   ی لحن ی دارا دی با گفتی بود و م   ی از لحن نامه ناراض    تی مر نکهی ا با

ـ  می ببرد و به مهونفر تـسل نی را فرا خواندم که آن نامه را بکاخ زریکه سرنامه را ببندم و من نامه را بستم و غالم          در راه ی کنـد ول
ـ  تا ا  دی نما یداری را خر  کدهی کوزه از مشروب معروف م     کی برساند و    اح دم تمس  کدهیخود را بم    کـه نامـه و کـوزه مـشروب در           نی

  .رسد بدست مهونفر بکموقعی
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   و هفتمیفصل س

   چون فراری از طبس با وضعخروج
  

 بمن اطالع داد که وسائل سفر من بسته شـده و هـر زمـان                یو موت . دیدرخشی بود که شب فرود آمده ستارگان در آسمان م         یمدت
 نی غمگ انداختم ی نرفت و من هر دفعه که نظر باو م         دهکی از من جدا نشد و بم      تیو مر .  حمل کنم  ی آنها را بکشت   توانمی باشم م  لیما
ـ  آنطور با آن پ    ی نادان ی فراهم کرده بودم و اگر از رو       تی را از مر   شی خو ی جدائ لهی بر اثر حماقت خود وس     رای ز شدم یم  تملـق   رزنی
  . خوشوقت شومتی مرداری دارم در طبس بمانم و از دلی تا هر موقع که متوانستم ی مگفتم ینم
 که  تی مترقبه تکان خوردم و مر     ری سئوال غ  نی از ا  یداری تو اطفال را دوست م     ای آ نوههی مرتبه گفت س   کی متفکر بود و      هم تیمر

 پـسر   کی ی دارم که دارا   ی دوست کنی ل اورمی تو بوجود ب   ی برا ی که فرزندان  خواهم ی من نم  رای مشو ز  مناکی گفت ب  ستینگر یمرا م 
 مسافرت کنـد و مراتـع       لی ن ی دارد رو  لی که پسر کوچک او م     دیگو ی بمن م  باشدیم زن   کی دوست که    نیبچه چهار ساله است و ا     

 پسر چهار ساله را با      نی سفر ا  نی در ا  ی دار لی م ای و آ  ندی و غازها را بب    ی و مزارع سبز روشن و گاوها و گوسفندها و مرغاب          رهیسبز ت 
  ؟یخود ببر
ـ  با وسـته ی پ رای مسافرت هرگز آسوده خاطر نخواهم بود ز       نیدر ا  پسر کوچک را با خود ببرم        نی که اگر ا   دانمی من م  تی مر گفتم  دی

  .ها او را نبلعند  تمساحای و خفه نشود فتدی در آب نیمواظب او باشم که از کشت
 را ختنـه کننـد و       ی گرفتم و بردم که و     شی پسر متولد شد من خود او را از دوست خو          نی ا ی وقت نوههی تبسم کرد و گفت س     تیمر
 ی طفل در کـشت    نی محافظت از ا   یلذا من برا  . شود ی چون مادر م   ی وظائف ی نسبت باو دارا   بردی ختنه کردن م   یبرا را   ی که طفل  یزن

 خواهم کرد و چون من مواظب طفل خواهم بود او در آب نخواهد افتاد و تمساح بچه     یتار از کودک پرس   وستهیجا خواهم گرفت و پ    
  .دیرا نخواهد بلع

 از ی پرسـتار ی اگر تو براتی سر خود بهم زدم و گفتم مری خوشوقت شدم که دو دست را باال       ی طور دمی حرف را شن   نی من ا  یوقت
 ی نگاهـدار  ی و چون بـرا    یاوری معبد آتون را با خود ب      ی طفل تمام کودکان مدرسه مقدمات     کی ی که بجا  ی مجاز هست  یائیکودک م 
  . تو لطمه وارد نخواهد آمدیکوی نخواهد کرد و بشهرت نرتیح من ی از حضور تو در کشتی کسیائیکودک م

 ما رفت و پـسر بچـه را کـه           ی قبل از حرکت کشت    تیمر.  گرفتم که صبح زود حرکت کنم      می شهوت پرست تصم   ری زن پ  می از ب  من
 دنی که نام پسر خود را تهوت گذاشته و د         دمی شن رای ز نمی داشتم که آن زن را بب      لی و من م   امدی مادر طفل ن   ی بود آورد ول   دهیخواب
 کننـد ی جرئت م  نی است و در مصر بندرت والد      انی از خدا  یکیچون تهوت نام    .  بود دی مف گذاردی پسر خود م   ی نام را رو   نی که ا  یزن

  . استی و خدائی خط و معلومات بشری تهوت که خدای فرزند خود بگذارند آنهم نام خدای را روانی از خدایکیکه نام 
 بعد از ی ولمی شود ما به راه افتادداری آنکه بیته شده بخواب رفته بود و ب    او گذاش  ی رو ینی حس کند چه نام سنگ     نکهی بدون ا  طفل

  . شدداری طفل بدی گرددی طبس هستند از نظر ناپدی که انگار نگاهبان دائمیهائ  کوهنکهیا
ـ  یهـا   با چشم  ی طور آورد ی کوچک بوجود م   یهائ   حلقه ی و یشانی پ ی و نرم که باال    اهی س ی موها ی دارا بای بود ز  ی کودک تهوت  اهی س

  .شناسد ی سالهاست مرا منکهی که مثل استینگر یخود مرا م
 بـافتم  ی کوچک می سبدهالی سواحل رود نیها ی با نشی و برادمینشانی خود م  ی زانو ی کودک انس گرفتم و او را رو       نی زود با ا   من

  .دی مرا ببوی کند و دواهای من بازی که با وسائل طبکردمیو موافقت م
ـ  ما افزود هر شب که من و مر        ی بلکه بر شاد   دی و تمساح او را نبلع     فتادی زحمت نکرد و در آب ن      جادی ما ا  یرا در آن سفر ب    تهوت  تی

ـ  ما بی و بامداد وقتشدی مدهی شنرفتی ما بخواب مکی منظم طفل که نزدیها  نفسی صدامیدیخوابیکنار هم م   ـ داری  او میشـد  ی م
  .هنوز در خواب بود
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ـ  و امی دوره شـادمان کی کردم فراموش نخواهم نمود و لی شط نی و تهوت کوچک روتیمر هرگز آن سفر را که باتفاق     من  یدواری
 ماننـد   بای ز ی و تو فرزند   می کن ی با هم زندگ   وستهی تا پ  می کوزه بشکن  کی ایب:  گفتم تی مرا مست کرد که به مر      یبدوام سعادت طور  

  .ی من بزائیتهوت برا
 افتـاده و دروه کهولـت فـرا    ی که خون من از جوش دوره جوانکنم ی اکنون حس میول تا امروز خواهان دارا شدن فرزند نبودم   من
  . مثل او داشته باشمی که بهتر آن است فرزندشوم ی متوجه منمیب ی و هر دفعه که تهوت را مدهیرس
 کـده ی و در م   مکـن  ی خدمت م  خانهی هستم که در م    ی من زن  یدانی تو م  نوههی دهان من نهاد و گفت س      ی دست خود را رو    تی مر یول

 ندارم که خواهر پزشک مخصوص فرعون و از آن باالتر فرزند فرعون             اقتیاند و ل     کرده حیام و قبل از تو مردها با من تفر          بزرگ شده 
 که معلـوم    نی ا گریو د . یباشی م انی که فرزند فرعون و از نسل خدا       یکنی که تصور م   ی گفت بمن در طبس تو     ی روز رایبزرگ باشم ز  

 که من و تو بـا       کنمی پسر کوچک را دوست دارم و فکر م        نیمن هم مثل تو ا    . می خواهر تو شدم بتوانم فرزند بزا      نکهی بعد از ا   ستین
 و چـون    ی و من مادر و    ی فکر کن که تو پدر او هست       نطوریا داشت و    می خواه شی در پ  ی خوش ی باز روزها  ی پسر در کشت   نیحضور ا 

 که تو را پدر خطاب کند و تو         اموزمی باو ب  توانم ی من م  دینما یته را فراموش م    گذش یاو خردسال است و مثل تمام خردساالن روزها       
  .ی او هستی که پدر واقعیتصور نمائ

 و من از    کرد ی و مرا پدر خطاب م     نهاد ی صورت من م   ی و صورت را رو    انداختی آن روز ببعد تهوت کوچک دست را در گردن من م           از
  .بردم ی حلقه حلقه او لذت مینوازش موها

ـ  ی و بدبخت  ی من سعادتمند بودم که بگرسنگ     ی طور میکردی عبور م  لی ن ی از رو  ی آن روزها که ما با کشت      در  در دو   ی مـصر  نی زارع
ـ   یها   ناله دنی و شن  فی الغر و اندام نح    یها   با مشاهده صورت   خواستم ی نم یعنی توجه نداشتم    لیطرف رود ن    و سـعادت    شی آنها ع

  .میخود را منقص نما
 کـنم ی و فکـر م دیآ ی مرونی بام نهی و آه از س    شود ی من جمع م   یها   اشک در چشم   افتم ی م ی خوش ی آن روزها  ادی من ب  ی وقت امروز

 کـه  گـذرد ی می آنقدر بکنـد ی بدبختامی و بر عکس اشود ی می او با سرعت سپر  ی خوش ی بوجود آمده که روزها    یچرا انسان طور  
  .گردد ی نمیهرگز منقض
 نبود حس کردم که     ی طوالن بتمی مدت غ  نکهی من وارد شهر شدم با ا      ی وقت میه شهر افق گذاشت    و ما قدم ب    دی ما باتمام رس   مسافرت

  .نمیب ی بوجود آمده که من آن را نمدی جدقتی حقکیدر شهر افق 
ـ  کـه در شـهر افـق         کردمی من حس م   کنیها همان منازل و درخت ها همان اشجار بود ل            شهر افق همان آفتاب و خانه      آفتاب  کی

 دهد ی جلوه مگری دی که شهر را در نظر من طورقتی متوجه شدم آن حق  کوقتیو  . نمیب یبوجود آمده که من آن را نم       تازه   قتیحق
  . و فقری از قحطیاش ناتی و جنای و بدبختیعبارت است از قحط

 که در مـسافرت     ی و اندوه تنهائ   دمیو من باز تنها گرد    .  توقف نکردند و به طبس مراجعت کردند       ادی و تهوت کوچک در افق ز      تیمر
  .از من دور شده بود مراجعت کردند

 مربوط بکشور خود را     قی و تهوت از شهر افق مراجعت کردند اخناتون فرعون مصر که حاضر نبود حقا              تی مر نکهی روز بعد از ا    چند
  . را مشاهده کندقی از آن حقایکی مجبور شد که ندیبب
 بشهر افـق    سی بودند از شهر ممف    ختهی گر هی را که از سور    انی از مصر  یا  عده مصر   ی انتظام یهب فرمانده قوا     که هورم  بی ترت نیبد

 بـر سـر     ی و ی خـدا  ی و مـساوات دوسـت     یجـوئ    و صلح  یانگار   خود را به فرعون نشان بدهند و او بداند که سهل           نکهیفرستاد تا ا  
  . بودند چه آورده استهی که در سوریانیمصر
 خـود رفتنـد و      یها   که بخانه  دندی گرد مناکی از مشاهده آنها ب    یق شدند مردم طور    وارد اف  هی از سور  ی فرار یهای مصر نی ا کهیروز

  .درب منازل را بستند
ـ  نگهبابان کاخ از ورود آنها ممانعت نمودنـد و فرار ی که وارد کاخ فرعون شوند ول   خواستندی م آنها ـ  در و دانی  ی کـاخ را طـور  واری

  .نها وارد کاخ شوند و اظهاراتشان را بشنودسنگسار کردند که فرعون مجبور شد که اجازه بدهد که آ
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 اخناتون امروز ثروت و قـدرت       ی بانگ بر آوردند ا    دندی فرعون رس  کی نزد ی آنها وارد کاخ شدند من در آنجا بودم و وقت          کهیهنگام
 کـه قـوچ     یاندی نم نجای در قبر جا خواهد گرفت و تو در ا         بی است که بحال احتضار افتاده عنقر      یفرعون مصر در سوریه مانند کس     

 ی زنـدگ  هی باعتمـاد تـو در سـور       کهی و چگونه خون کسان    کندی چه م  های با مصر  هی درسور زهی و ن  ری و شمش  قی حر یسر و ارابه جنگ   
  .شودی مختهی رهی سوری در شهرهاکردند یم
د کردند و گفتند     خود را بلن   ی شده بود دستها   دهی که دستشان از آرنج بر     ی و کسان  دی و ضجه گرد   ونی بانگ آنها مبدل بش    کمرتبهی
  .می کنی گدائدی عمر باانی پس تا پانی کرد و از ادست ی و اعتماد نسبت به قدرت تو ما را بمی فرعون ما دست داشتیا

 چـون جـانوران     یهـائ    و ناله  ادهای بودند جلو آمدند و با فر      دهی زبانشان را بر   ای آنان را در آورده      ی که چشمها  یرمردهائی و پ  جوانان
 ی قدر سـست و جبـون هـست        نی که تو ا   میدانستی روز انداخت و اگر ما م      نی تو ما را با    ین اعتماد نسبت بتو و خدا      فرعو یگفتند ا 
 باز اند دهی روز نشاننی که ما را بانی و با امیختیگر یه شورش و مبادرت بقتل عام ما کنند از آن کشور م       ی سور نی سالط نکهیقبل از ا  

 شدند و تا ی ما گرفتار سربازان پادشاه آمورو و سربازان هاتی تمام دخترها و زنها  رای ز میشبایتر م   از زنها و دختران خود خوشبخت     
  .رندی قرار بگی و هاتهی سوری مورد تمتع سربازان وحشفروشندی مرزان که خود را ای مثل زنهائدیزنده هستند با

 و آنگـاه راجـع بـه        دیصورت را با دو دست پوشان      دی را د  زبان ی ب یها   بدون چشم و دهان    یها   و کاسه  دهی بر ی دستها ی وقت فرعون
 برابر باشند و دی که همه مردم بادیگوی و دروغ نفرت دارد و م   گرانی و آزار د   یزی خود صحبت کرد و گفت آتون از خونر        یآتون خدا 

  . را دوست بدارندگریکدی
 فرعـون تـو   ی گـشودند و گفتنـد ا   شدند که زبـان بدشـنام    نی خشمگ ی طور دندی حرفها را شن   نی ا ی وقت ی بدبخت مصر  انیفرار

 باشد و آنهـا را بدسـت        اعتناء ی قدر ب  نی پادشاه نسبت باتباع خود ا     کی که   دهی نشن ی و هرگز کس   ی پادشاه مصر هست   نیتر  ملعون
 تو  ی کاهنان خدا  ی پاها می و در اورشل   ختندی خود آو  یها  ها و اسب     را بگردن االغ   ها  بی که صل  یدانی م ای بسپارد آ  ی خارج مانیدژخ
  . تو برقصندی پا نداشتند مجبورشان کردند که مقابل خداگری آنها دنکهی و با ادندیرا بر
 افتـاد و هـوش و       نی و بر زم   دی گرد دیگرد ی بر او عارض م    ی زد و دچار حمله غش که گاه       یادی فر دی حرف را شن   نی اخناتون ا  یوقت

  .حواس از دست داد
 زی آنها که همه چ    ی کنند ول  رونی را از کاخ ب    ی مصر انی شد خواستند فرار   هوش ی افتاد و ب   نی فرعون بزم  دندی د ی کاخ وقت  نگهبانان

 آنها و نگهبانان نزاع در نی مقاومت کردند و ب  ی بسخت ندی نداشتند که بر اثر از دست دادن آن ضرر نما          یزی چ گریرا از دست داده د    
 جهـت  عی و طرز فجی با آن بدبختختهی گرهی سورنی را که از ستم سالطی شد و کساننی رنگ ی مصر انیر از خون فرا   نیگرفت و زم  

  . انداختندلی و الشه آنان را در ندندیتظلم نزد فرعون آمده بودند در کاخ فرعون مصر بقتل رسان
 آن کـشتار را     شی ملکه مصر و دختـران او از اطـاق خـو           یت ی بودند نفرت  ی فرار انی خون مصر  ختنی نگهبانان مشغول ر   کهیهنگام

  . چه شکل دارد هرگز آن را فراموش ننمودندی جنگ و فرار و بدبختکردندی بار بود که مشاهده منیل و چون اودندیدیم
 سـرش گذاشـتم و   ی آغشته به آب سرد را رویها  کاخ کشتار ادامه داشت من فرعون را باطاق بردم و پارچه   اطی که در ح   ی حال در

  . که باو دست داد بخواب رفتی و بعد بمناسبت ضعفافتی ی فرعون از حمله غش رهائنکهی تا اختمی مسکن در حلقش ریدواها
ـ  وضع قابـل دوام ن     نی ا نوههیس:  بمن گفت  حال ی ب یهائ   و چشم  رنگی ب یا   شد با چهره   داری که فرعون از خواب ب     نی از ا  پس  و  ستی
  . اصالح شوددیبا

 نزد او   درنگی و ب  یشناس ی م دهیور گرد   حمله های به مصر  هی در سور  نکی تو پادشاه آمورو را که ا      گفت ی که م  دمیهب شن    از هورم  من
ـ         رای ز ری صلح بپذ  ی خواست در ازا   می صلح مذاکره بکن و هر قدر زر و س         داریی خر ی برا یبرو و با و     می من حاضرم که تمـام زر و س

  . گرددری فقشهی همی با مصر صلح کند ولو بعد از آن مصر برای ونکهیمصر را به پادشاه آمورو بدهم تا ا
 نکهی تا ایهب بده  مصر را به هورممی است که تو زر و سنی صلح عبارت از ا    یداری خر لهی وس نی که بهتر  میگویاتون من م   اخن گفتم

 کـه صـلح     ی مطمئن شـو   یتوانیآنوقت تو م  .  کند تی جنگ ترب  یسر بسازد و سربازان را برا        و قوچ  ری و شمش  زهی و ن  یاو ارابه جنگ  
  .دیت نخواهد گرد و حقارتحاصل خواهد شد و مصر هم دچار خف
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 بدان که   نوههی و بعد گفت س    دی چهره درهم کش   دینما ی م ینی که سر برگردن او سنگ     ی سر را با دو دست گرفت و مانند کس         فرعون
ـ  دتری شد یها یزیر   سبب خون  یزیر   شود و خون   ی انتقام م  جادی و انتقام سبب ا    ستی ن نهی از ک  ری غ نهیمحصول ک  و هـر   . شـود  ی م
ـ  و انتقام بزرگتر را که عل      نهی تخم ک  رندی انتقام بگ  گرانی که از د   ندیآ یبر م  که درصدد    یدفعه کسان  ـ        هی  دی آنهـا بثمـر خواهـد رس

 یتـوز  نـه ی از روح ک   ی جزو خرافات است و ناش     کند ی خفت و حقارت م    دی مصر تول  ی صلح برا  یداری خر ی که گفت  نیو اما ا  . کارندیم
ـ  بدهم و صلح را از او خر       خواهدی حاضرم هر قدر زر م     نو و باو بگو که م      و نزد پادشاه آمورو بر     ری بپذ میگویآنچه م ... باشدیم  یداری

  .کنم
ـ     نکهی ا ی است برا  وار  وانهی معامله د  کی می زر و س   لهی صلح بوس  یداری خر دانستمی م من ـ    ی فروشنده صـلح وقت  مـصر را    می زر و س

ـ  فرعون را از ا   نکهی ا ی کرد و برا    مبادرت به جنگ خواهد    شتری و جرئت ب   نانی شده با اطم   ریگرفت و دانست که مصر فق       معاملـه  نی
 می و جنـگ را تحـر      یاخناتون از بس تو راجع به صلح صـحبت کـرد          :  نشوم گفتم  احمقانه معامله   نی خود واسطه ا   ایمنصرف کنم   

رابـه بـه     با چهار پا و ا     توانم یام و نم     است از دست داده    ی طوالن ی عادت را که مسافرت ها     نی و الزمه ا   ی من عادت جنگجوئ   ینمود
ـ  مـرا خواهنـد بر     ی دسـتها  ی برسم سربازان و   رو من به پادشاه کشور آمو     نکهی گذشته قبل از ا    نیاز ا .  بروم ی طوالن یسفرها  و  دی
 دروغ و   ی کـه از کـودک     ی بـا کـسان    توانم ی و نم  می که بتوانم دروغ بگو    ستمی ن یمن مرد .  خواهند آورد  رونی را از کاسه ب    میها  چشم
 و معامله کند کـه      کره مذا ی با آنها کس   دی دروغگو و مزور هستند و با      ی و معامله کنم و سکته آمورو مردم       اند بحث    را آموخته  ریتزو

  . من بفرستی را بجاگری دی و لذا شخصدیبتواند دروغ بگو
  . نمایداری برو و صلح را از پادشاه کشور آمورو خرهی اطاعت کن و به سورمیگوی آنچه بتو منوههی فرعون گفت سیول

 که چشم و    دمی که بدست نگهبانان کشته نشده بودند افتاد ود        ی مصر انی خروج از اطاق فرعون چشم من به آن عده از فرار            از پس
 دو دستم را قطـع خواهنـد کـرد و           هی سور انی بروم مثل آنها خواهم شد و شورش       هی که اگر من هم به سور      دمیدست ندارند و فهم   

  .رد خواهند آورونی را از کاسه بمیها چشم
 فرامـوش   هی کند و مسئله اعزام مرا به سور       ریی هوس فرعون تغ   نکهی بزنم تا ا   ی آن دانستم که به منزل بروم و خود را بناخوش          هترب

  .دینما
 گفت مـن چـون فکـر        دی و تا مرا د    دیآ ی که نوکرم با شتاب م     دمی نهادم که به منزل بروم د      رونی از دروازه کاخ فرعون قدم ب      یوقت

ـ .  مطلع کنم  دی خبر جد  کی تو را از     نکهی جا آمدم تا ا    نی با یمشب بخانه مراجعت نکن    تو تا ا   دیکردم که شا   ـ  خبـر جد   دمیپرس  دی
 از آن فرود آمده و وارد خانه تو         ی خانه تو توقف کرد و زن      کی شهر شد و نزد    نی وارد ا  بس از ط  ی کشت کی گفت هم اکنون     ست؟یچ

ـ        ینزگای سالخورده است خود را مثل دوش      نکهی زن با ا   نی ا دیگرد  نی که قصد دارند همسر انتخاب کنند آراسـته و صـورتش را رنگ
 مـن اشـک     داری خواهان من است و در حسرت د       نوههیساو بمن گفت که ارباب تو       . شود ی تند از او استشمام م     ی عطر یکرده و بو  

  !زدیر یم
ام    من آمـده   نکیاسمش مهونفر است و ا    نوکرم جواب داد چرا او بمن گفت که         .  اسم خود را بتو نگفت     ای نوکرم سئوال کردم که آ     از

  . مهونفر منتظر تو استرای که زودتر بخانه مراجعت کن زمیکه بتو بگو
  .دمی و نفرت لرزمی از طبس بشهر افق آمده از فرط بی من با کشتی که مهونفر در قفادمی شنیوقت

 حرکـت   هی لحظه بطرف سـور    نی امر تو در هم    ی اجرا ی دارم که برا   می برگشتم و به فرعون گفتم که من تصم        ی بکاخ سلطنت  آنوقت
 ببرد و بداند کـه مـن از         ی بمقام و مرتبه من پ     ی و نکهی تا ا  سندی پادشاه آمورو بنو   ی برا ی خود بگو که الواح    نیکنم و زودتر به کاتب    

  .میآ یطرف تو م
 طـال جهـت   یلواح حاضر شد با مقدار که ا  نی و اظهار کرد هم    سندی خود را احضار کرد به آنها گفت که الواح مرا بنو           نی کاتب فرعون

  .مسافرت نزد تو خواهم فرستاد
 ی دوست خود توتمس واقـع در کـاخ سـلطنت          یساز   داشتم بخانه مراجعت کنم بفرعون گفتم که من در کارگاه مجسمه           بمی که   من

  . که الواح و طال حاضر شد بگو آنجا نزد من بفرستندنیهستم و هم
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 که از ری زن پنی همیعنی نوکرم منتظر جواب من است و باو گفتم که برو و به مهونفر        دمیروم د  به کارگاه توتمس ب    خواستمی م یوقت
 شود دی نسبت به من ناامی بکلی ونکهی فرستاد و من در آنجا کشته شدم تا اهی آمده بگو که فرعون مرا بسور  نجای ا یطبس با کشت  

  .ستمین زنده گریو بداند که من د
 ی و به طبس رجعت بـده ی برگردانی او را بکشتدیام با  کشته شدههی که من در سور    ی به مهونفر گفت   کهنی خود گفتم پس از ا     بنوکر

 زن در خانـه     نی که ا  نمی برگردم و بب   هی قدر بدان که اگر من از سور       نی برگردان و هم   یو اگر نخواست از منزل برود بزور او را بکشت         
  . به معدن خواهم فرستادی کار اجباری و شما را برادی خواهم بر خدمه خانه راری تو و ساش در شهر افق است گوایمن 
 کرد که ادی است و به آتون سوگند ی جدمیگو ی دانست که من آنچه مدی را از دهن من شندی مرتبه آن تهدنی اولی من که برا نوکر

  . خواهد نمود و از افق خارج خواهد کردرونیزن مزبور را از خانه ب
  .  شدمیساز سلطنت م که نوکرم دستور مرا اجرا خواهد نمود وارد کارگاه دوست خود توتمس مجسمه مطمئن شدنکهی از اپس

 از سنگ   گری د یا   که مجسمه  دمی د دمیهب ساخته بود و در آن روز که من وارد کارگاهش گرد              از هورم  یا   مجسمه می در قد  توتمس
  .  ساخته استی از ودی با اسلوب جدیخرمائ
ـ      بدن هورم  ی از قسمت ها   ی بعض دنیانی نما یوتمس برا  مجسمه ت  نی در ا  گرچه  و نهیهب مبالغه کرده بـود و بخـصوص عـضالت س
ـ گ ی کـشت  کی که مجسمه    کردی تصور م  دیدی که هر کس مجسمه را م      دادی کلفت نشان م   یهب را بقدر     هورم یبازوها  اسـت نـه     ری

  .یفرمانده قشون سلطنت
ـ  ی زشـت  نکهی دارد مبالغه کنند تا ا     ی از بدن که برجستگ    یهائ   قسمت  که در  کردی طور اقتضاء م   نی هنر ا  دی اسلوب جد  یول  از  شی ب
  . بچشم بخوردیبائیز
 که  داندی م ی مقتض نی چن دی هنر جد  یول.  و فقط محاسن را نشان بدهند      ندی را پنهان نما   وبی که ع  دندیکوشی هنرمندان م  می قد در

  .دی در آبی محاسن هم بر اثر مبالغه بشکل معای بنظر برسد و حتی انسان با برجستگبیتا آنجا که ممکن است معا
ـ  در نظر هنرمند ایبائی و زندیب ی نمیزی چی سلسله خطوط و اشکال هندسکی از   ری در انسان غ   دی هنر جد  چون  عـصر بـدون   نی

  . سازدانی را با وضوح نمای دارد تا بتواند خطوط و اشکال هندسیمفهوم است و سع
 قی جانوران جهان و بطرنیتر  از زشت  یکی دارد که انسان     دهی عق دی و هنر جد   دانستی جهان م   موجود نیباتری انسان را ز   می قد هنر
  .تر از نباتات و جمادات است  زشتیاول
 بمـن نـشان بدهـد چگونـه عـضالت           نکهی تا ا  دیهب کش    مجسمه هورم  ی مرطوب را برداشت و رو     یا   پارچه دی توتمس مرا د   یوقت

 مجسمه نی ادنی رسانی بروم گفت من هم براهی قصد دارم بر حسب دستور فرعون بسور دانست که من  ی و وقت  زندیمجسمه برق م  
 و در نـد ی واقع در آن معبد نصب نماستهی شایا هب را در نقطه     که مجسمه هورم   میو بگ نکهی تا ا  میآ یسوت با تو م     نت    به معبد هت    

 و گشت جهت    حیام و تفر     است سفر نکرده   ی مدت رایم شد ز  مند خواه    بهره زی رودخانه ن  می استفاده از نس   ی مسافرت برا  نیضمن از ا  
  .باشد ی میمن ضرور

 که مخصوص مسافرت ما آماده شده بود منتقل         ی دولت یهب را به کشت      مسافرت را آوردند و ما مجسمه هورم       نهی الواح و هز   نیکاتب
 خوانـده   نـا ی بوده که امروز بنام الم     ی شهر هت نت سوت  . ( بروم هی که از آنجا من به سور      می و بطرف هت نت سوت براه افتاد       میکرد
  ).مترجم – شودیم

 مکـن   یجـوئ    صرفه دنیور است در نوش      که در آنجا جنگ شعله     یروی م ی چون تو بکشور   نوههی توتمس گفت س   می براه افتاد  یوقت
   نه؟ای ی در دسترس تو خواهد نهاد که شراب بنوشی فرصتامی انی که بعد از استی معلوم نرایز

ـ رفتی مصب آن می بسولی ن انی ما در امتداد جر    ی که کشت  ی کردم و هنگام   یرویز توتمس پ   از اندر  من  یجـوئ   صـرفه دنی در نوش
  .ننمودم
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   و هشتمیفصل س
   بدستور فرعونهی به سورمتیعز

  
 را کـرد و     ی وقوع بـدبخت   ینیب  شی او پ  دی نما می آتون تقس  نی زارع نی کاپتا را مامور کنم که برود و گندم مرا ب          خواستمی من م  یوقت

 و خانه راحت و خوابگاه نرم محرم        ذی لذ ی گرفته ما را بدبخت خواهد کرد و از غذا         شی روش که در پ    نیا   فرعون تو با ادامه    نیگفت ا 
  .خواهد نمود

 کرده و من از خانه راحـت و خوابگـاه نـرم    دای پ تی کاپتا غالم سابق من واقع     یشگوئی که پ  افتمی در رفتمی م هی بطرف سور  ی وقت من
  . را استقبال کنمهی بروم و مخاطرات جنگ سوردی و بخاطر فرعون باام دهیوم گردمحر
 مـن   کهی گندم من از خانه و غذا و خوابگاه خوب محروم شد باز جانش در معرض خطر قرار نگرفت در صورت                    می تقس ی اگر برا  کاپتا
  . هر دوایها   چشمایها   داشتم از آنجا مراجعت نخواهم کرد مگر بدون دستنیقی که رفتمی میبجائ

 خـوب   عی که حـدوث وقـا     ی در صورت  افتدی بد زود اتفاق م    عی وقا نکهی ا ی بد را بکند برا    عی وقا ینیب  شی پ دی ضمن صحبت نبا   انسان
  .افتد ی اتفاق نمچی های کشدیطول م

و بگذار تـا مـن       توتمس بمن گفت ساکت باش       ی ول کردمی منتظر من است صحبت م     هی که در سور   یهائ ی راه من راجع به بدبخت     در
  . شکل تو را بکشم

 اگـر   رای ز یستیام او را مورد نکوهش قرار دادم و گفتم تو دوست من ن               زشت شده  یلی خ دمی کرد و من که د     ری شکل مرا تصو   آنگاه
  .یدیکش ی طور زشت نمنی مرا اری تصویدوست من بود

 ی است و نه دشمن کـس ی نه دوست کسکند ی می نقاشای سازد ی مجسمه می هستم هنرمند و هنرمند وقت ی گفت من مرد   توتمس
  .دی نماری مجسم تا تصوندیب ی مدگانشی از چشم خود اطاعت کند و آنچه ددیو فقط با

ـ  قصبه ندارد ز   کی با   ی است و فرق   لی کوچک کنار شط ن    یا   شهر بلده  نی و ا  میدی ما بشهر هت نت سوت رس      یبزود ـ  د رای  کـه   دمی
  .اند  و معبد شهر را با آجر ساختهکنندیدش م شهر گریها گوسفندها و گاوها در کوچه

 اسـت مـا را بـا احتـرام          ی دانستند که من پزشک مخصوص فرعون هستم و توتمس مجسمه ساز سـلطنت             ی امور شهر وقت   مصادر
  .هب را در معبد شهر نصب کرد  و توتمس مجسمه هورمرفتندیپذ
  . باشدی قوش مهی است که سرش شبیائ هوروس ساخته شده بود و هوروس خدی خدای معبد در گذشته برانیا
 هـوروس را از آنجـا       یاتون اختصاص دادنـد و مجـسمه خـدا           کرد آن معبد را به     ی را معروف  دی جد ی فرعون خدا  نکهی بعد از ا   یول

  .برداشتند
 خوشوقت شدند و    یلیهب خ    مجسمه هورم  دنی مجسمه نداشتند از د    گری هوروس د  ی شهر که بعد از برداشتن مجسمه خدا       سکنه

ـ ز.  سابق گرفتنـد   ی خدا ی بجا ای فرض کردند    دی جد یاو را خدا     که کنمیمن تصور م   ـ ا   سـکنه  رای ـ      نی  بودنـد   سـواد  ی شـهر کـه ب
 فرعـون آتـون شـکل و مجـسمه     ی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد و خـدا ی بفهمند که ممکن است خدائ     توانستند ینم

  .نداشت
النـاس محـسوب      هب عـوام     و پدر و مادر هورم     میدی آنان در آن شهر بود د      یائمهب را که مسکن د       آن شهر ما پدر و مادر هورم       در
 ندی مردم بگونکهی خود را جزو نجبا کند تا انی درصدد بر آمد که والددیهب فرمانده قشون مصر گرد  هورمنکهی و بعد از ا   شدند یم

  .باشدی مجباءهب فرزند اشراف و ن که هورم
 و لذا فرمانده قـشون مـصر پـدر خـود را             رفتیپذ ی فرعون م  خواستیاز او م    شت که هر چه    نزد فرعون تقرب دا    ی بقدر هب  هورم

 دنی از چرانری ماد او غرای عضو دربار نمود زی عضو دربار کرد و مادرش را بعنوان گاوچران سلطنتی سلطنتنی از مباشریکیبعنوان 
  . او بگذارندی روگری دی بتوانند عنواننکهی بکند و سواد نداشت تا اتوانست ی نمی آنها کارری شدنیگاوها و دوش
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 ی آتون را در بعض    یها   شد چون او هم سواد نداشت نظارت بر ساختمان         ی سلطنت نی از مباشر  یکی نکهیهب پس از ا      اما پدر هورم   و
اران و بناهـا بانجـام       و کارها را معم    داد ی انجام نم  ی بود و کار   فاتی جنبه تشر  ی واگذار نمودند و شغل او فقط دارا       یاز قراء مصر، بو   

  .دندیرسانیم
هب از نـژاد       که هورم  کردند ی در دربار مصر جزو نجبا شدند در تمام مصر مردم فکر م            تیهب با عضو     که پدر و مادر هورم     نی اثر ا  بر

  . نجبا و اشراف است
ـ  فرعـون مـوج م     نی سرم رشته زر   ی و باال  نشستم ی م ی من در صحنه کشت    میکردی مسافرت م  لی ن ی رو کهی و شب هنگام   روز . زدی

 از  ی و هنـوز در بعـض      ختنـد یĤوی م ی از دکل کـشت    ی کنون یها  رقی ب ی بلند و کم عرض که بجا      رقی ب کی عبارت بود از     نیرشته زر (
 – دهـد ی می با شکوه بĤن رشته و کشتی وضعوزدی باد میها مرسوم است و وقت  دکلی رشته بلند و کم عرض رو  کیکشورها نصب   

  ).مترجم
 آفتـاب گـرم     ی و وقت  کردمی آب را مشاهده م    انی و جر  وری کنار شط و پرواز ط     یزارهای نشسته بودم ن   یحنه کشت  ص ی رو کهیهنگام

 سـخنان   دنی و گوش از شـن     شودی خسته م  ادی چشم از مشاهده ز    نوههی س گفتم ی خطاب بخود م   زدندی م شیها مرا ن     و مگس  شدیم
 را  ی و کس  رسدی خود نم  ی بتمام آرزوها  ی کس در زندگ   چی ه  که نی ا یست برا ی ن ی و روح هرگز راض    کندی م ی احساس خستگ  اریبس
  .دمی خود رسی من بتمام آرزوهادی که بتواند بگوافتی توان ینم
ـ ی زندگنی از دست دادن ای صورت چرا انسان برا  نی در ـ نما ی که هرگز در آن احساس سعادت کامل نم و اگـر  .  دلتنـگ باشـد  دی
 کی تو   ی که برا  یا  دهی آنقدر مرگ را د    رای ز ی داشته باش  می از مرگ ب   دی نبا ی هست  که پزشک  نوههی تو س  ترسند ی از مرگ م   گرانید
ـ  م نی از ب  ی زندگ ی ها و آرزوها   تی تمام مشقات و محروم    دی در آن لحظه که مرگ فرا رس       یدانی شده و تو م    ی عاد زیچ ـ  و   رودی  کی

انـسان در قبـر جـا          که تی چون در آن ابد    ردیبگانسان تا ابد در قبر جا          سخت تر از آن است که      ی و روح  ی با رنج جسم   یروز زندگ 
  .دینما ی را احساس نمتی نوع درد و محرومچیگرفته ه

 و باتفـاق تـوتمس غـذا        خواسـتم ی که غذا حاضر است و من بر م        دادی خبر م  ی آشپز کشت  شدمی افکار مشغول م   نی با ا  ی مدت یوقت
  . دمیخوابی و مکردمی و بعد استراحت ممیخوردیم
 بـوده و    ی مصر اسـت و محـل آن در جنـوب قـاهره کنـون              می قد ی از شهرها  سیممف. (دی رس سیما بشهر ممف   ی کشت بی ترت نیبا

  ).مترجم – شودی مدهی آن شهر هنوز در آنجا دیها خرابه
 فرعون مصر نزد پادشـاه کـشور آمـورو در           ندهیام چون نما     مطلع شد که من وارد شده      ی قرار داشت وقت   سی که در ممف   هب  هورم
  .کندی احترام افراط متی که در رعادمی و درفتیبا احترام مرا پذ بودم هیسور

 گری بودند ثروتمندان ملل دختهیاز آن کشور گر  طرفدار مصر کهیهایانی و سرهی از سوری فرار انی از مصر  یا   بود که عده   نی ا علتش
 بدانند که فرعـون مـصر       انها  نکهی ا  کند تا  لی خواست مرا تجل   رومی م هیهب که مطلع شد من به سور         و هورم  ستندیزی م سیدر ممف 

 زانو گذاشت   یهب در حضور مردم دستها را رو         و هورم  دینما ی م یرائی پذ او  ندهیاز نما    آنگونه هب  م و محترم است که هور     یآنقدر قو 
  .و مقابل من رکوع کرد

 ی با شالق دسته طـال     کهید و در حال    مرا بخانه خود برد و قدم باطاق نهادم خدمه را مرخص نمو            ی مردم رفتند و و    نکهی بعد از ا   یول
 دارم کـه    نیقی یروی نزد پادشاه کشور آمورو م     هی چه به سور   ی که تو برا   دانم ی هنوز نم  نکهی من با ا   نوههی گفت س  کردی م یخود باز 

  . فرعون استیها یوانگی دز ایکی از یمسافرت تو ناش
 پادشاه کشور آمورو    روی هست صلح را از آز     متیفته بهر ق   فرعون بمن گ   یدی که شن  ی خود را دادم و گفتم بطور      تی شرح مامور  من
  .  کنمیداریخر

 که بـاز جنـون فرعـون        دانستمی و سپس گفت من م     دمی بانک خشم بر آورد که من ترس       ی طور دی حرف را شن   نی ا ی وقت هب  هورم
ـ  صلح را با داد توان ی باشد که فکر کند م وانهی قدر د  نی ا ی که و  نمودم ی تصور نم  یشدت کرده ول   ـ  خرمیزر و س ـ  کـرد ز یداری  رای

 و هم کشور و هم خود را دهدی را از دست م   می هم زر و س    کندی م یداری خر ی وقت لح دشمن مس  کی صلح را از     می که با زر و س     یکس

ebook2009.blogfa.com



 
۱٥۰

 منطقـه   نی مصر حفظ کنم و ا     ی را تصرف کرده من موفق شدم که منطقه غزه را برا           هیامورو سور    پادشاه رویاز  نکهی بدان با ا   نوههیس
  .دی آی بشمار مهی حمله به سوری پا و مبداء حمله خوب برای جاکی میری را پس بگهی سورمی که ما بخواهیروز
 کـه   دیگو ی م میعقل سل .  به مصر  ایور خواهند شد       به بابل حمله   ای محکم کرد    یتانی خود را در کشور م     ی پا ی جا نکهی بعد از ا   یهات
 چـون   ی ول دیآ ی در صدد حمله به بابل بر نم       کند ی م ی را قو  شی و خو  باشدی م  خود ی قوا جی که بابل مشغول بس    ندیب ی چون م  یهات

  . خواهد آوردرونی و فرعون بانی بر ما خواهد تاخت و دمار از روزگار مصرنندیب ی مفیمصر را بدون قشون و ضع
 او سود نـدارد در      یر برا  که متحد شدن با مص     فهمد ی است م  فی و مصر ضع   ی قو ی هات ندیب ی پادشاه کشور آمورو هم چون م      رویآز

  . متحد گردد سودمند خواهد شدیاگر با هات  کهیصورت
  .وستیپ ی می و به هاتجست ی می و از مصر دورکردی کار را منی بود همروی آزی هم که بجاگری مرد عاقل دهر

 مـصر   یزانهایآنجاست و با پارت    در   نکی کنم چون ا   دای و غزه پ   نای س نی سرزم نی را ب  روی آز توانم ی بمن گفته بود که من م      هب  هورم
ـ ابجو و خر باز و فروشنده  و حقهریبشکل مارگ) هب جاسوسان هورم( از جاسوسان ما یا  عده وستهی و پ  جنگدیم  امـوال غـارت   داری

  . هستندرویشده با قشون آز
ـ ابجو و خر     و فروشنده  ریباز و مارگ     جاسوس است که بشکل حقه     یا   عده ی هم دارا  رویآز ـ  کن داری ـ  را تعق  زانهـا یم پارت  و غـال   زی  بی
  .ندینما ی کسب می و از آنها اطالعاترندیگ ی مصر گرم می سرحدنی با مستحفظای کنند یم
ـ        ی از وضـع نظـام     نجـا ی هستند و در ا    سی در خود مصر و ممف     زی ن رویاز جاسوسان آز     عده کی  و  نـد ینما ی مـصر کـسب اطـالع م

  .اند  به مصر آمدههیاز سور  کهباشندی چشم ماهی و سدپوستی جوان و سفی آنها زنهانیخطرناکتر
 و چون افسران و سربازان مصر بـا         برندی در مصر بسر م    ی جاسوس ی و در باطن برا    ی کار کردن در منازل عموم     ی زنها بظاهر برا   نیا

ز داشته باشـد از      سربا ایاند هر نوع اطالع که بخواهند و افسر            را در برگرفته   ی سرباز ایافسر     که ی آنان هنگام  ندینما ی م حیآنها تفر 
 از افسران و سربازان ما سئواالت       توانند ی ندارند نم  ی خطرناک چون خود اطالعات نظام     ی زنها نیا  خوشبختانه و   ندینما یاو کسب م  

  .است  آنها کودکانهیها  بکنند و اکثر پرسشدیمف
ـ  آز ی و هم برا   کنندی مصر کار م   ی وجود دارند که هم برا     زی عده جاسوس زرنگ ن    کی  انـت یز هـر دو اسـتفاده و بهـر دو خ           و ا  روی
  .ندینما یم
 جاسوسان دو رنـگ را تحمـل        نی وجود ا  میکن ی چون از اطالعات آنها استفاده م      ی ول می موضوع اطالع دار   نیهب از ا     هورم یعنی ما
  .مینمائ یم

 برسانم  رویاز   خود را به   دیاز چه راه با      بمن بگو که   ی مطلع هست  روی جاسوسان خود از وضع قشون آز      لهیهب چون تو بوس      هورم گفتم
  .کند ی مدیو چه مخاطرات مرا تهد

  . استنای غزه و سنی بروی که گفتم آزی بطوررای زی بغزه بروی از راه خشکای ای از راه دری توانی گفت تو مهب هورم
 نی که چشم آنهـا بـسفا  نی مشروط بر اکنی قرار خواهند داد لتی کرت تو را مورد حما   ی جنگ یها ی کشت ی بغزه برو  ای از راه در   اگر
 حامل تو را    ی هستند کشت  ی و قو  ادیانها ز    و مشاهده کنند که شماره     نندی را بب  هی سور ی جنگ نیچون اگر سفا  . فتدی ن هی سور یجنگ

 تو را غرق خواهند کرد و       ی کشت یاگر دفاع نمائ  . ی شو می تسل ای ی از خود دفاع کن    یتوان ی تو م  آنوقتو  . زندیگری و م  ندینما یرها م 
 و چون به ضرب شالق تو را وادار به          ی آنها پارو بزن   ی ها ی که در کشت   دارندی تو را وام   ی شو می شد و اگر تسل    ی در آب خفه خواه    تو

  .ی و درد جان بسپارعف ممکن است بعد از چند روز از فرط ضکنند یپاروزدن م
 و بـا    کنند ی بلکه زنده پوست تو را م      نشانند ی نم  تو را پشت پارو    ی از بزرگان مصر هست    یکی اگر تو را بشناسند و بفهمند که         کنیل

 چون از من    ی تو را بترسانم ول    خواهم یو من نم  .  جا خواهند داد   سهی را در آن ک    می خواهند دوخت و قطعات زر و س       سهیپوست تو ک  
  . اطالعات درست بدهمو بتدیبای میکسب اطالع کرد

 بعد از   دانمی من نم  ی ول ی شو ادهی پ یبه غزه برسد و تو در آنجا از کشت         حامل تو بدون برخورد به مانع        ی ممکن است که کشت    معهذا
 ثابت ندارد که من بتـوانم اکنـون بتـو           ی جنگ در غزه وضع    رای ز دی رسان ی خواه رویاز   چگونه خود را به    ی شد ادهی پ ی کشت از  نکهیا
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ـ ی یاز راه خشک     که ستی بهتر ن  ایهب آ    در کجا خواهد بود گفتم هورم      یشوی تو وارد غزه م    ی در کجاست و وقت    ی که و  میبگو  از  یعن
  . به غزه برومنایراه س
 نی همی ولی به غزه برویاز راه خشک  با تو بفرستم کهی عده سرباز و چند ارابه جنگ   کی تو   تی امن ی برا توانمی گفت من م   هب  هورم

  . ماندی و تو تنها خواهختی برخورد کردند تو را رها خواهند نمود و خواهند گرروی از قشون آزیا که سربازان با دسته
  . دادی و تو با شکنجه جان خواهدی خواهند کشخی تو را بسی خواهند نمود و برسم مردم هاتری تو را دستگروی سربازان آزآنگاه

 باشـند  ی قانون و اصل پابند نمچی هستند که به هی و چون آنها افرادیفتی خود ما بیها  زانی است که بدست پارت    نی ا گری د احتمال
ـ  دی با ی خواهند بست و تو تا زنده هست       ابیاس   از تو خواهند گرفت و بعد تو را به         یهر چه دار   ـ     ابی آس  تـا گنـدم     ی آنهـا را بگردان

 اول کـه تـو      ی است که روزهـا    نی ا باشد ی م دی قابل ترد  ری و آنچه غ   یفتی را کور کنند که بفکر فرار ن       تو دی آرد شود و شا    زانهایپارت
 ی آنقدر تو را خواهند زد که جان خـواه         ی را بگردان  ابی از صبح تا شام با سرعت آس       یتوان ی و نم  یا  ده نکر ابیهنوز عادت بکار آس   

  .سپرد
ـ  من طبق گفتـه فرعـون با  نکهی و باو گفتم نظر بادمیهب لرز  اظهارات هورمدنی فصل تابستان و هوا گرم بود من از شن      نکهی ا با  دی

 ری غ یا   چاره رای ز ردی کار زودتر صورت بگ    نیا   با مرگ است هم آن بهتر که       یمرد مساو  با آن    دنی و رس  می مذاکره نما  رویبروم و با آز   
 که  یدی اگر شن  ی برسانند ول  روی مستحفظ بمن بده که مرا به سربازان آز        یا   خواهم رفت و تو عده     ی راه خشک  زاز رفتن ندارم و لذا ا     

 ثروتمنـد  ی من مـرد رایاند بپردازند و مرا آزاد کنند ز  کردهریسا  کهی مرا بکسانهی و چانه زدن فد   ریام بگو بدون تاخ      شده ریمن اس 
 مـن لـزوم داشـته باشـد خواهـد           دی خر ی من در طبس است هر قدر زر برا        ی مباشر کارها  نکیا  هستم و غالم سابق من کاپتا که      

  .پرداخت
 زر بوام گرفتم چون     ی تو مقدار  یارائ جهت از غالم سابق تو کاپتا و از د         نی و به هم   ی که تو ثروتمند هست    دانمی گفت من م   هب  هورم

  .ی مصر محروم باشتی کمک به تقوی که تو از مباهات شرکت در قرضه براخواستم ینم
 تـو از    ی و اگـر روز    کنم ی نم هی ثروتمندان مصر را نخواهم پرداخت طلب تو را هم تاد          ری بدان همانطور که من طلب سا      نوههی س یول

  . برودنی از بدی خواهد شد و شا ما متزلزلی دوستیمن مطالبه زر نمائ
 من ی شدری اسکورت از سربازان من که آن جا هستند بردار و با خود ببر و اگر اسکی یدی رسنای سنی بزمی و وقتفتی راه ب اکنون

ـ  کث یا   تو عـده   ی بخون خواه  دندی خواهم کرد و اگر تو را بقتل رسان        یداریاز کاپتا زر خواهم گرفت و تو را خر         تـو را    نی از قـاتل   ری
 باش و بدان که خون تو هدر دواری امکنند ی قتل تو در شکمت فرو می را برازهی که نی تا هنگاممیگوی ما رنیمقتول خواهم نمود و ا  

  .نخواهد شد
ام در صـحرا       اگر من کشته شوم الشه     رایهب اگر من کشته شوم اوقات خود را جهت گرفتن انتقام خون من تلف نکن ز                  هورم گفتم

 ی خـون رو   لی و اگر تو بانتقام مرگ من به قدر آب ن          ماند ی نم ی از کالبد من باق    یزیاد و بعد از چند هفته جز استخوان چ        خواهد افت 
  .دی من خوشبخت نخواهند گردیها ن استخوایزی من بریها استخوان

گر من کشته شدم سالم مـرا        ا یول:  باو بزنم و گفتم    یشی خواستم ن  زی بود من ن   دهی زده مرا ترسان   شی به من ن   یلیهب خ    هورم چون
 ی که مادرش مرد باالی متکبر است و روزی قدر کنی ل یداشتن   و دوست  بای ز ی و رایبشاهزاده خانم باکتاتون خواهر فرعون برسان ز      

  . کردصحبتسر جنازه مادر راجع بتو با من 
هـب را تـرک        مـن هـورم    داردیدوست م  باکتاتون را    ی چون اطالع داشتم که و     کند یهب اثر م     در هورم  دانستمی از حرف که م    بعد

  . و در آن جا امانت بگذارمسانمی نامه خود را بنوتی وصنکهی رفتم تا اسی ممفینمودم و بطرف دفترخانه سلطنت
 دوست  تی کاپتا غالم سابق و مر     نی بعد از ثبوت مرگ من اموالم ب       دمی به قتل رس   هیاگر در سور     که ساندمی نامه من نو   تی آن وص  در

 شدم  ی مرگ ندارد سوار کشت    ی از رفتن بسو   ری غ ی کار گری که د  ی شود و آن وقت مثل کس      می تقس میمیب دوست قد  ه  من و هورم  
  .دمی رساننای سابانی را به بشیروان خو  و با تختدمی خارج گردی از کشتنای سابانی بکی گرفتم و نزدشی را پیو راه مصر سفل
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ـ       و مشاهده کردم که      دمیرا د هب     آفتاب سوزان سربازان هورم    ری دژ ز  کی جا در    آن  آبجـو و شـکار   دنیاوقات خود را صـرف نوش
 کـه خـود را ارزان       ی زنهـائ  نیتر   عده زن از پست    کی هستند و    ی دشوار ناراض  ی و از زندگ   کنند یجانوران صحرا و بخصوص آهو م     

  .دارندی را به سربازان عرضه مشی روز و شب خوفروشند یم
 بفرستد تا بروند و در آن جا مشغول جنگ شـوند  هیهب آنها را به سور  ومند هستند که هورم    متوجه شدم که تمام سربازها آرز      من

ـ  من متوجه شـدم کـه در آن دژ           شدی حرکت آماده م   یاسکورت من برا     که یو در حال  . دیفهم ی و شما م   میگوی را م  نیو علت ا    کی
 نی مبادرت بـا   کی موقع کش  ری کنند که در غ    حینها تفر  به شکار بروند و با ز      توانند ی م ی حکمفرماست و فقط سربازان    قیانضباط دق 
  .ندیاعمال نما

  . شودی و مشق با اسلحه میگاری و بی نظامیها نی هست تمام اوقاتش صرف تمرکی که در حال کشی هر سرباز تا موقعو
  .  به سربازان استی کرد که مربوط به فن فرماندهیا  موضوع مر متوجه نکتهنیا

ـ  است که نگذارد سـربازان او        ی عبارت از فرمانده   ی جنگ قیرمانده ال  ف کی متوجه شدم که     من ـ  م کی ـ ی (زانی  – کـساعت ی یعن
 انضباط را بر آنها مسلط کند که ی و طوردی نمایگاری و مشق با اسلحه و ب   ی نظام نی باشند و دائم آنها را وادار به تمر        کار یب) مترجم

  .اشند مخصوص بنی از قوانیرویسربازان روز و شب مجبور از پ
ـ ی احـساس خـستگ  گری و دشوند ی مدهی ورزیشگی و کار همی دائم یها  نی که بر اثر تمر    نی سربازها قطع نظر از ا     نیا  نـد ینما ی نم

 بقدر نی که گوندینما ی خبر احساس مسرت منی از ای کارزار بروند طوردانی به م  دی که جنگ شروع شده و با      گردندی مطلع م  یوقت
  .اند دهی جهان را بĤنها بخشانیبارویز هرم بĤنها زر داده تمام کی

ـ  رفتن به م   دانندی است که م   نی ا شوند ی قتال خوشوقت م   دانی خبر جنگ و رفتن بم     دنی نوع سربازها از شن    نیا   که   نی ا علت  دانی
 هر جا که  داده باشند تای طوالنی مرخص کی است که بĤنها     نی و مثل ا   دهدی سرباز خانه نجات م    یجنگ آنها را از انضباط و کار دائم       

 را از انـضباط  انها نکهی خبر جنگ به مناسبت ادنی باز از شنشوند ی جنگ کشته مدانی اگر بدانند که در میو حت.  دارند بروند  لیم
 کنـد کـه سـربازان او هرگـز          یهب دقت م     جهت هورم  نیو بهم . ندی نما ی احسات مسرت م   دهندی سرباز خانه نجات م    یو کار دائم  

  . اقامت کنندنای سیحرا نباشند ولو در صکاریب
ـ        ی برا یارابه جنگ    ده نای س یهب سربازان او در مدخل صحرا        طبق دستور هورم   یبار  دو اسـب    لهی من آماده کردند که هر ارابه بوس
  . سپرداریگری دار و دزهی نیکی از راننده دو نفر حضور داشتند ری داشت و در هر ارابه غرهی اسب هم ذخکی و شدی مدهیکش

ـ  نزد نکـه ی بعـد از ا    ی نـدارد و و    گری لنگ بکمر بسته لباس د     کی نزد من آمد و من مشاهده کردم         یارابه جنگ    ده   نیا  فرمانده  کی
  . زانو نهاد و رکوع کردی دستها را رودیگرد
ـ  بعد از برخورد با سربازان آز      یخواهیاگر تو م      نوههی گفت س  ی شود و و   یژو خوانده م   – که باسم ژو     دمی و شن  دمی او را پرس   نام  روی

 شـاخه   رای ز ی سر تکان بده   ی رو یدی را د  روی سربازان آز  ی درخت نخل با خود ببر تا وقت       یها   بسته شاخه  کی ینی نب بیاز آنها آس  
  .ی که قصد جنگ ندارفهمند ی میدهی که تو شاخه نخل را تکان مدندی دآنها ینخل عالمت صلح است و وقت

  .میفتیروان من بگذارند و براه ب اطراف قلعه بود قطع کنند و در تخت خل را که اشجار نیها  شاخهیژو مقدار – که سربازان ژو گفتم
 ابـان ی ب میروی جا که ما م    نیا    نوههی و گفت س   دیروان مسافرت کنم قاه قاه خند        ژو ژو متوجه شد که من قصد دارم که با تخت           یوقت
ـ روان کـه آهـسته م        و اگر بـا تخـت      می نمائ یرعت ط  را بس  ابانی ب نی ا   است که با ارابه    نی شانس نجات ما ا    گانهی است و    نایس  رودی

  .م شدی همه کشته خواهمیمسافرت کن
ـ  اسـبها را ن قی و از جمله علمی جا ببرنی از ا  دی است با  اجی در سر راه ما آذوقه وجود ندارد و هر چه مورد احت            نکهی ا گرید  حمـل  زی

  .ینی نببی آسادی و از تکان ارابه زینی آن بنشی که روگذارم ی در ارابه تو مقی جوال علکی و من مینمائ
 در آنموقع جوان بـودم و از تکـان          یام ول    بکشور آمورو رفته   یارابه جنگ     لهی بوس کمرتبهی کرده و    یارابه سوار    من در گذشته   گفتم

  .مل کنم را تحی تکان ارابه جنگمینمای میام معهذا سع امروز قدم به مرحله کهولت نهاده  کهی در صورتدمیترس یارابه نم
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 نخـل را    یهـا    روز بعد شاخه   یروان من گذاشته شده بود از آنجا بارابه خود منتقل کرد ول              نخل را که بدواٌ در تخت      یها   ژو شاخه  ژو
  . بحرکت در آمدندنای سابانی بکی جاده باریها با سرعت رو بارابه من منتقل نمود و من سوار شدم و ارابه
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   و نهمیفصل س
   دردناک منیگرفتار

  
  . نشسته بودمقی جوال علکی ی و من روکرد ی نمتی و تکان ارابه مرا اذنمود ی که معبر ما بود بالنسبه صاف میا  اول جادهروز
رخاسـتم و    کـه ب   کرد ی م تی تکان ارابه مرا اذ    ی و طور  میدی بدون جاده گرد   یابانی و ما وارد ب    دی روز دوم جاده مسطح بانتها رس      یول
  .ستادمیا
ـ ی و رودمی من از کف ارابه جدا شد و من بخارج پرت گرد ی دو پا  دی روز بر اثر تکان شد     مهی ن کی نزد یول زار افتـادم و    شـن نی زم

  .دیصورتم بر اثر خار مجروح گرد
ـ نی مرا با آب شست و گفت اگر با همنی ژو ژو صورت خونمی استراحت اسبها و خودمان توقف کرد ی برا ی وقت شب  ی سرعت راه ط
  .می برسروی روز چهارم ممکن است به اردوگاه سربازان آزمیکن
 که تمام   میدی رس زانهای اردوگاه پارت  کی ب رای ز میدی د عی فج یا   منظره ی ناهموار نبود ول   یلی که خ  می عبور کرد  ینی سوم از سرزم   روز

  .تند اطفال را هم کشی کشته شده بودند و آنها حترویافراد آن بدست سربازان آز
ـ  دادی صدها پرنده بزرگ الشخوار مشغول خوردن اموات بودند و وضع الشه نشان م    میدی ما به آنجا رس    یوقت  از دو روز از شی کـه ب

  .قتل عام آنها نگذشته است
  .دان  دو روز قبل در آن نقطه مبادرت به آن قتل عام هولناک کردهرای زستندی دور نروی که سربازان آزکرد ی مدای مسئله هونیا

ـ  شد و ژو ژو بمن گفت آن آتش از اردوگاه سربازان آز            انی چهارم در آغاز شب از دور آتش نما        شب ـ  روی  چـون در آنچـا      باشـد  ی م
  .اند  آن را آتش زدهروی سربازان آزمی که بگوستی نیا هیقر

 و آهـسته    می ماه براه افتـاد     رفع کنند و آنگاه در نور      ی بخورند و خستگ   قی که اسبها عل   می توقف کرد  ی ژو ژو ما قدر    دی صوابد طبق
  . میکردی مقی طریط

ـ  وقت متوجه شدم که ژو ژو مرا از خواب ب          کی و   دمی نشسته بودم خواب   قی جوال عل  ی حرکت آهسته ارابه من که رو      بمناسبت  داری
  .کرد

 یصندوق محتو  من و    ی از ژو ژو بپرسم کجا هستم و       نکهی و قبل از ا    دهی دم دی که خورش  می که چشم گشودم مشاهده نمود     یهنگام
 و مشاهده کردم که دمی صحرا دیها  شنی انداخت و من خود را رورونی نخل مرا از ارابه ب    یها   شاخه نیالواح و قطعات زر و هم چن      

  . بمن و رو به مغرب کردند و با شتاب دور شدندت پشگری دیها ارابه ژو ژو و ارابه
 شی با سرعت پ   ی ارابه جنگ  کدستهی از طرف مشرق     دمی د رای رفع شد ز    من رتی لحظه بعد ح   ی ول دمی گرد ری رفتار ژو ژو متح    نی ا از
  .ندی نمابی ژو ژو را تعقیها  قصد دارند که ارابهنکهی و مثل اندیآ یم

  .زندیگری منندی را ببروی سربازان محافظ تو سربازان آزنکهی به محظ اگفت ی آوردم که مادیهب را ب  گفته هورمآنوقت
 سر تکان دادم تا سـربازان  یبرداشتم و رو  )  خشک شده بود   نکهیگو ا ( نخل را    یها   شاخه دمی را د  یها   شدن ارابه  کی نزد ی وقت من
  . کردندبی ژو ژو را تعقیها  آنها بمن توجه ننمودند و ارابهی بدانند که من قصد جنگ ندارم ولرویآز
  .دندی گرددی که از نظر ناپدختندی گری ژو ژو و همراهان او طوراما

  .دادمی سر تکان می نخل را باالیها  من توقف کردند و من همچنان شاخهکی برگشتند و نزدروی آزیها  ارابهآنوقت
 نـده یالحمـار هـستم  و نما    و ملقب بـه ابـن  نوههی شدند و بطرف من آمدند و من بĤنها گفتم که نامم س      ادهیها چند سرباز پ      ارابه از

 مـن   دهـد ی است کـه نـشان م      ی جعبه الواح  نیه شما را مالقات کنم و در ا       ام که از طرف فرعون پادشا        و آمده  باشمیفرعون مصر م  
ـ  نمودند و هر چـه زر و چ        انی نه باسم من اعتناء کردند و نه بالواح فرعون و مرا عر            ازهاسرب. باشمی فرعون مصر م   ندهینما  گـر ی د زی

  .ه افتادند خود بستند و برایها  از ارابهیکیداشتم تصاحب کردند و آنگاه مرا با طناب به عقب 
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ـ  دهی کش نی زم ی رو زانی م کی بدوم بعد از     ی جنگ یها   با سرعت ارابه   توانستمی نبود من که نم    کی اردوگاه آنها نزد   اگر  و  شـدم  ی م
  .دندی بود که زود باردوگاه خود رسنی من زنده بمانم ادی و آنچه سبب گردکردی کالبدم را قطعه قطعه مابانی بیها سنگ
 من کـه همچنـان بـا        میدی آنجا رس  ی داشتند و وقت   شدی م دهی که با گاو کش    یهائ   و ارابه  ی جنگ یها   ارابه  بزرگ پر از   ی اردوگاه آنها

  . افتادمنی آفتاب به زمریطناب بارابه بسته شده بودم از حال رفتم و ز
ـ ی کـه     و معلـوم شـد     دنـد ی مال ی و بدنم را با روغن نبات      زندیری من آب م   ی وقت بخود آمدم و حس کردم که چند نفر رو          کی  از  یک

 کنند ی فرعون هستم و دستور داده که با من خوشرفتارندهی که من نما دهیافسران اردوگاه که سواد داشته الواح مرا خوانده و فهم         
  .ولباسم را پس بدهند

  . ببرندروی که توانستم راه بروم گفتم که مرا نزد آزنیهم
 ختهی قالده زر از گردن آو     کی که   دمی و من د   دی خارج گرد  مهی از خ  دی شدن مرا د   کی که نزد  نی و هم  بردی بسر م  یا  مهی در خ  رویآز
  . نقره قرار داده استی از تارهاسهی ککی خود را در شیر
 فرستاده  ی و نگفت  ی نکرد ی خود را معرف   یدی سربازان مرا د   ی چه تو وقت   ی برا نوههی و گفت س   دی مرا کنار خود نشان    مهی در خ  رویآز

  .ی تا سربازان من بدانند که تو قصد جنگ نداری را تکان نداد نخلیها  و چرا شاخهیفرعون هست
 ی و سربازان مـن بـرا  ی و درصدد قتل آنها برآمدیور شد  با کارد بĤنها حملهیدی تو آنها را د نکهی به محض ا   ندیگو ی من م  سربازان

  .حفظ جان خود مجبور شدند که تو را ببندند
 سوخت ی بوجود آمده منی زمی شدن رودهی و جراحات بدنم که بر اثر کشکردی م من که با طناب بسته شده بود هنوز درد     یدستها
ـ  یها   که در ارابه   ی هستم که بتوانم به سربازان تو آنهم سربازان        ی من مرد  ای آ نی گفتم مرا نگاه کن و بب      رویو به آز    و مـسلح    ی جنگ

  .بودند حمله کنم
 نخل را بحرکـت     یها   شاخه دمی آنها را د   ی و من وقت   زنند ی بمن تهمت م   ندی گناه خود را انکار نما     نکهی ا ی و برا  ندیگو ی دروغ م  آنها

 الـواح آب دهـان      ی نخل مرا شکستند و رو     یها   آنها شاخه  ی کردم و الواح فرعون را بĤنها نشان دادم ول         یدر آوردم و خود را معرف     
 که بĤنها شـالق بزننـد تـا         ی دستور بده  دیبا جهت تو    نی کردند و بعد مرا عقب ارابه بستند و بهم         تصاحبانداختند و آنچه داشتم     

  .ندی نماتی احترام فرستاده فرعون را رعانی بعد از انکهیا
 شـده   دهی خراش تی و دست و پا    یا   خورده نی هنگام راه رفتن زم    نکهی ا ای ی باش دهی ممکن است که تو خواب د      نوههی گفت س  رویآز

  .باشدی در گوش من وزوز مگس میگوئی شالق بزنم و آنچه که تو می مرد مصرکی ی ندارم که سربازان خود را برالیاست و من م
 و شـاه  یکنی و بر چند پادشاه سلطنت م      یباشی م هی و امروز پادشاه سرتاسر سور     ی پادشاه کشور آمورو بود    روزی تو تا د   روی آز گفتم

 نـدگان ی است کـه نما    نی ا نیم سالط  احترا تی و الزمه رعا   ی کن تی را رعا  نی از هر کس احترام سالط     شی ب دی و تو با   یباشیشاهان م 
 که امـروز    می من بگو  ستی الزم ن  رای خود پادشاه است ز    ری پادشاه بمنزله تحق   کی ندهی نما فی و تخف  ریتحق. یآنها را محترم بشمار   

ـ     نی اگر ا  ی وال ی مرا به قتل برسان    یتوانی قدرت ندارم و تو م     چی ه باشد ی جا که اردوگاه تو م     نیمن ا   مـورد    فرعـون را   ی کـار را بکن
 قرار ری را مورد تحقگری که پادشاهان دی پادشاهرای زیا  را خوار کردهت خودی و خوار کنفی و اگر فرعون را خفیا  قرار دادهریتحق

  .ی آگاه باشقی حقانی از ادی بای سلطنت کنهی بر سراسر سوریخواهیبدهد نفس سلطنت را خوار کرده و تو که م
 دهی کـش  نی زم ی رو نکهی کنم تا ا   ی ارابه دوندگ  ی بسته بودند و من مجبور بودم بپا       یابه جنگ  طناب پشت ار   لهی که مرا بوس   یهنگام

ـ   . نمود ی مرا سوراخ م ی قسمت خلف  زهی نوک ن  لهی و بوس  کرد ی سوار بر اسب عقب من حرکت م       ینشوم مرد   یخـواه  یو تـو اگـر نم
جروح نمود بشالق ببند و در ضمن بدان که من از طرف             کرده مرا م   نی که بمن توه   نی ا بجرم را   کی نی ا ی کن هیسربازان خود را تنب   

  . دارد که با تو صلح کندلی فرعون مرای عبارت از صلح است زهی و آن هدآورم ی بزرگ میا هی تو هدیفرعون برا
ـ ی صـلح خ   شنهادی در باطن از پ    ی که و  دانستمی من م  کهیدر صورت ( ندارد   ی من ارزش  ی گفت صلح فرعون برا    رویآز  خوشـوقت   یل

 مـرد  نی راجع بای خاک بگذارد و در خواست صلح کند ول      ی که مقابل من صورت رو     کردمیچون خواه ناخواه من او را وادار م       ) است
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 پادشاه که مانند تو بـا  کی ندهی با نمادیبا ی و او نمدهمی من حق را بجانب تو مکردی سوراخ م  زهی تو را با ن    ی قسمت خلف  یگوئیکه م 
  .زنم یر کند و من اکنون او را شالق م طور رفتانی اباشدیمن دوست م

ـ  که سربازان آز کردمی امر کرد که سربازان او مجتمع شوند و در حضور آنها آن مرد را بشالق بست من تصور م                   روی روز آز  همان  روی
و سـاده    سواد ی سربازان ب  رای ز دندیخند ی و م  کردندی م حی آنها تفر  یاز مشاهده شالق خوردن همقطار خود متاسف خواهند شد ول         

 شالق خوردن همقطـار     ی حت لهی وجود ندارد از هر وس     حی آنها تفر  کنواختی ی و چون در زندگ    د هستن هی بهم شب  ای دن یدر همه جا  
  .ندینما ی استفاده محی تفریخود برا

ـ  از گوشت بدن را جدا کـرد دسـت بلنـد کـردم و از آز                ی و شالق قطعات   دی گرد ی که خون از بدن آن مرد جار       دمی من د  یوقت  وری
  .  آن مرد خاتمه بدهدهیخواستم که به تنب

ام به تصور      برده مهی من آن مرد را به خ      دندی اختصاص به سکونت من داده بود بردم و سربازان که د           روی که آز  یا  مهی را به خ   ی و بعد
 مسکن و بعد از     یدارو آن مرد را بستم و       یها   من زخم  ی کردند ول  ی را در آنجا مورد شکنجه قرار بدهم شادمان        ی قصد دارم و   نکهیا

  .باشمی موانهی حاصل کرد که دنیقی آن مرد و دمیآن آبجو باو خوران
 که عـالوه بـر افـسران قـشون          دمیمن د .  او شدم و غذا آوردند     مهی صرف غذا مرا احضار کرد و من وارد خ         ی برا روی شب آز  هنگام

 تبـر شـکل     ی خود دو تبر متقاطع و بـاال       نهی س یود که رو   ب نی ا ی افسران هات  ی حضور دارند و نشان    ی از افسران هات   یا   عده رویآز
  . بالدار را نقش کرده بودنددیخورش

  
 کـه   نمـودم ی حس م  ی کردند ول  ی که در روغن سرخ کرده بودند و همه نسبت به من مهربان            ی و نان  انی عبارت بود از گوسفند بر     غذا

 خود آنان خواهان صلح     کهی کنم در صورت   مین بĤنها صلح تقد    من رفته بودم از طرف فرعو      رای ز ستی از تمسخر ن   ی آنها خال  یمهربان
  . بگذاردشی صلح قدم به پی براشدی مجبور مروی آزکردیمبودند و اگر فرعون چند ماه صبر 

 سـوء رو    یا   کردم که ممکـن اسـت واقعـه        ینیب  شی و پ  کنندی در صرف شراب افراط م     ی که افسران هات   دمی از صرف غذا من د     بعد
  .بدهد
مـشاجره  )  بـود  روی که پادشاه آن آز    یکشور( مست شدند با افسران کشور آمورو        نکهی بعد از ا   یهم شد و افسران هات     طور   نیهم

  . افسر آمورو فرو کردکی ی و در گلودی کارد خود را کشی افسر هاتکیکردند و 
 شب خدمه خود    مهی آنمرد ن  ی ول دمیابان او را معالجه کرد و زخم او را بستم و خو           توان ی که م  دمی کردم و د   نهی مرد مجروح را معا    من

 و آنها هم رفتند و آن افـسر را بـه قتـل      دیری که مرا مجروح کرد بگ     ی افسر هات  نی و انتقام مرا از ا     دی نمود و گفت برو    یآور  را جمع 
  .دندیرسان
 بود تا جـان  ختهی آنقد آو وختی از آن واقعه مستحضر شد مرد مجروح را از دست و پا سرنگون بدار آو             روی آز نکهی بعد پس از ا    روز
  .داد
مند بود که انضباط را در قشون   کند بلکه عالقهی مجازات خواست آنها را راضنی و با ادیترس ی می از افسران هاتروی نه فقط آزرایز

  .دیخود حفظ نما
ن افـسران و خلـوت شـدن         از افسران آمورو را مجروح کرد بعد از ختم غائله و رفـت             یکی ی از افسران هات   یکی اما در آنشب که      و
 سابق من که گفتم آن را به پادشاه آمورو اهـداء            زی که پسر مزبور از بطن کن      دانستمیمن م .  پسر خود را بمن نشان داد      روی آز مهیخ

  .رفتیها با پدر م  از هفت سال نداشت در جنگشی پسر مزبور بنکهی ااکرده بودم بوجود آمده است و ب
ـ   ی پدر داشت و من وقت     شی و مجعد مثل ر    اهی س ی کرک بود و موها    یند هلو دارا   سرخ و مان   روی پسر آز  یها  گونه  او را   نهی پوست س

  . را از مادرش به ارث برده استدی چهره سفنی که اگفتمی بخود مستمینگر یم
 از پسر تر یو قو باتری که زیا دهی پسر هفت ساله را د  کی تو تا امروز     ای آ نوههی گفت س  دادی پسرش را بمن نشان م     کهی در حال  رویآز

  .من باشد
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 که کنمی می خواهد شد و من طورگری دی کشورهادی و شاهی مالک چند کشور است و بعد از من پادشاه سراسر سورنکی من اپسر
 ندهی را که ممکن است در آ      نی و سالط  فی طوا ی تمام روسا  هی در داخل سور   رای ز دی نتواند با سلطنت او مخالفت نما      یبعد از من کس   

  . خواهم بردای ام ه بردنی از بندی مخالفت نمابا پسرم
 خـود بـه قتـل    ری کرده بود با شمشیاحترام ی بی را که بو   ی بزند و چند روز قبل غالم      ری و شمش  سدی بخواند و بنو   تواندی من م  پسر
 مبادرت بغارت و     که ما  کنمی م کی او را در جنگ شر     ی هنگام ی ول دهمی شرکت م  کاری و در پ   برمی و من او را با خود بجنگ م        دیرسان

  .دی مقاومت نخواهد کرد و پسر مرا بقتل نخواهد رسانی کسمیدانی مو مینمائی مهای کردن آبادرانیو
 ی صـحبت کـرد و گفـت و        شدی خوانده م  وی و بنام کفت   باشدی م ی سابق من که باو اهداء کرده بودم و زن و          زی راجع به کن   روی آز بعد

  . کنمحی تفری دارم که با واجی احترایاو ملول هستم ز ی و من از دوربردیاکنون در آمورو بسر م
ـ          گری د ی لذت وی با کفت  حی تفر ی ول مینمای م حی تفر شوند ی م ری که اس  هی من با دختران سور    گرچه  زن  چی دارد و من از معاشـرت بـا ه

  .یشناس ی نمینی را ببی شده که اگر وبای زی بقدرنکی و ابرم ی لذت نموی با کفتحیبقدر تفر
 از ی هـستند کـه مـورد بـدرفتار    ی زناننهای گفت اروی و آزدی زنها بگوش رسغی جی از دور صدا   می مشغول صحبت بود    که یهنگام

 رفتار کنند و زنهـا      ی عاد ی با آنها مثل مردها    توانند ی نم ری اس ی با زنها  حی هنگام تفر  ها ی هات رای ز رندیگی قرار م  یطرف افسران هات  
 کـه   ترسـم  ی م ی دارم ول  اجی احت ی هنوز به هات   رای ممانعت کنم ز   توانم ی و من هم نم    ندینما ی م مجروح و   دهندیرا مورد آزار قرار م    

  .رندی را فرا بگی افسران هاتانهی وحشیافسران و سربازان من خو
 را ی کـشورهائ ی بر ضرر تو تمام خواهد شد و هـات         ندهی در آ  ی و اتحاد با هات    ی دوست روی فرصت استفاده کردم و گفتم آز      نی از ا  من
  .ی و با فرعون مصر متحد شوی صرفنظر کنی است که تو از هاتنی از دستت خواهد گرفت و بهتر ایا ه تو تصرف کردهک

 وارد جنگ خواهد شد و      ی که با هات   داندی م رای ز کندی م جی خود را بس   ی مشغول جنگ است و بابل قوا      یتانی در کشور م   ی هات اکنون
ـ   ی گرسـنگ  ندهی کرد و در آ    ی نخواه افتیندم در  از بابل گ   نی بعد از ا   ی هست یتو که متحد هات     ماننـد گـرگ گرسـنه در        ی و قحط

 ی خواه افتی از فرعون در   ی هر قدر گندم بخواه    ی اگر با مصر متحد باش     یول.  گرفت واهد جا خ  یا   که به تصرف در آورده     یکشورهائ
  .نمود
 بـا آنهـا دوسـت       ی و اگر کس   دندیستان مف  دو ی برا ی دشمنان خطرناک ول   ی هستند که برا   ی مردم ی در جواب من گفت هات     رویآز

  .دیباشد ضرر نخواهد د
 صلح کنم و دوسـت شـوم و پادشـاه           گرانی اتحاد وجود ندارد که من نتوانم با د        مانی ما پ  نی ب ی ول می من و آنها دوست هست     اکنون

 ی اسلحه بـا فلـز     نی ا اری جالب توجه است ز    داردی که جهت من ارسال م     یا   و بخصوص اسلحه   فرستدی م هی من هد  ی برا ی گاه یهات
  .باشدیتر از مس و مفرغ م  برندهیلی که خشودیساخته م

 مـن اسـت     ی جزو قلمـرو کـشورها     نکی که ا  هی از بنادر سور   ی چون آنها در بعض    ستمی ن ی راض ی که از رفتار هات    کنم ی انکار نم  من
  . بنادر بĤنها تعلق داردنی ای که گوئندینمای رفتار میطور
  . که با تو دشمن شوندی تا چه رسد به روزدانندی بنادر را از خود منی که با تو دوست هستند ا آنها اکنونروی آزگفتم

 از طرف تـو     ی که از پا در آوردن هات      یدانی تو م  رویگفتم آز . دی که با من دشمن شوند من آنها را بخاک خواهم مال           ی گفت روز  رویآز
 نکهی ا ی و تو برا   کنندی م ی زندگ هی دور از سور   ی کوهستان عینطقه وس  م کی در   ی مردم هات  رای مشکل است ز   اریاگر محال نباشد بس   

 خواهند بـرد    نی قشون تو را از ب     ی کوهستان ی و آنها در راهها    ی بکشور آنها ببر   هی قشون خود را از سور     دی با ی را از پا در آور     یهات
 را با   نی مس یرهای شمش شودیفلز ساخته م   نی که با ا   یرهائی نوع فلز دارد که موسوم به آهن است و شمش          کی ی که هات  دانمیمن م 

ـ   ی است که وقتزی تی آنها بقدرنی آهنیرهای و تکندی ضربت نصف م   کی  داخـل  نهی از کمان رها شد و بر کالبد نشـست اگـر از س
  .آورد یگردد از پشت سر بدر م

ebook2009.blogfa.com



 
۱٥۸

 که  ی باش رومندی اگر تو آنقدر ن    رای ز  امکان ندارد  باٌی تقر باشدی که کشور آنها م    یعی وس ی ملت در داخل منطقه کوهستان     نی بر ا  غلبه
 یهـا و راههـا       و سـالها تـو را در دره        رونـد ی م گـر ی و به منطقه د    کنند ی خود را رها م    تختی پا ی آنها را در محظور قرار بده      یبتوان

  .ی را تحمل کنی کشور هاتی زمستانهادی برودت شدی بتواننکهی مشروط بر اندینمای سرگردان میکوهستان
 آتـش افروخـت و در آن        تـوان  ی کوهها نم  ی که در باال   شوندی آن قدر سرد م    ی هات یمستان هوا در منطقه کوهستان     در فصل ز   رایز

  .برودت سربازان تو خواهند مرد
 همانا متحـد شـدن بـا        لهی وس نی و ا  ی دفاع داشته باش   لهی بتو حمله کرد وس    ی هات ی که اگر روز   ی بکن ی کار دی با روی تو آز  نیبنابرا

  .فرعون است
 فرعون مصر آنقدر بتو سـرباز       ی اگر با فرعون متحد گرد     ی ول ی از کشور خود دفاع کن     ی توانست در قبال هات    ی نخواه یه تنهائ  ب تو

  .ی را عقب برانی توانست هاتیخواهد داد که خواه
 را بـر   و گفت من خواهان صـلح هـستم و صـلح    ترسد ی م ی نخواست اعتراف کند که از هات      دیشن ی که با دقت سخنان مرا م      رویآز

 و اگر فرعون منطقـه غـزه را کـه           اورمیشرافت بدست ب     مطابق ی که بتوانم صلحجنگمی جهت منی و از ادهمی محیجنگ ترج
ـ  خسارت ا  رایز (دی را جبران نما   هی و زر خسارات جنگ سور     ی و روغن نبات   دم دادن گن  لی از من گرفته پس بدهد و با تحو        لهیبح  نی

  . با او صلح خواهم کردمن) جنگ را فرعون بوجود آورده است
ـ آز:  و گفتم  می نما ی با او شوخ   توانمی دانستم که م   خنددی م کندی صحبت از خسارت جنگ م     کهی هنگام روی آز دمی د ی وقت من  ی ا روی

 حمله  هی مصر در سور   ی که بپادگانها  ی تو بود  کهی در صورت  یزن ی تو چگونه دم از جبران خسارت م       گناهان ی جالد ب  یمرد راهزن و ا   
 کـه آنهـا   یا  کـرده ی افسران هات می مزبور را تسل   ی زنها نکی و ا  ی و زنها را باسارت برد     یدیردها و اطفال را به قتل رسان       و م  یکرد
  . بدبخت را مورد شکنجه قرار بدهندیزنها
 ی اکنـون در سراسـر مـصر سـفل    کهی اسـت در صـورت  فی مصر ضـع  یکنی که تصور م   یزنی خسارت م  افتی دم از در   نجهتی از ا  تو

 اسمش را   ای یشناسیهب که تو او را م        هستند و هورم   ی و کمان و ارابه جنگ     ری و ت  زهی و کارد و ن    ریمشغول ساختن شمش  صنعتگران  
ـ  متغی و در خواست صلح کـنم طـور  میای نزد تو بخواستمی که می و روزدهدی استخدام سربازان زر م    ی برا قهیمضا ی ب یا  دهیشن  ری
  . که من فکر کردم مرا خواهد کشتدیگرد
 جهت بمن گفت که نزد تو       نی نفرت دارد و بهم    یزی خواهان صلح است و از خونر      دینمای خود آتون م   ی از خدا  یرویفرعون که پ   یول
  .  صلح کنمشنهادی و پمیایب
 تـو  ی بتواند آنجا را بتو واگذار کند ول   نکهی نوع قدرت در آن منطقه ندارد تا ا        چی که امروز فرعون ه    یدانی اما در خصوص غزه تو م      و
 هستند که بـر اثـر   ی که راهزنان مزبور کسانیدانی و می و آنجا را تصرف نمائ    ی ببر نی خود از ب   یروی که راهزنان غزه را با ن      یتوانیم

  .اند ختهی گرهی سوراز تو یرحمیظلم و ب
 را  ی مـصر   و جبـران خـسارات پادگـان       ی را آزاد نمائ   ی مصر ی است که اسرا   نی صلح از تو دارد ا     ی که فرعون برا   ی در خواست  تنها
  .یبکن
ـ :  را چاک زد و بانگ بـرآورد       بانی گر کندی که هنگام چانه زدن لباس خود را پاره م         یانی سوداگر طماع سر   کی مانند   رویآز  نوههیس

 که  ی مصر رانی برگردد و اما با اس     هی بسور دی است و با   هی غزه خاک سور   ؟یزنیها را م     حرف نی که ا  دهی تو را گز   وانهی سگ د  کیمگر  
 ی و بـرا باشـد ی و اگر فرعون خواهـان اسـراء م  میفروشی رفتار خواهد شد و ما آنها را می جارومرت هستند طبق رس در اسا  نکیا

  . کندیداری آنان را خرتواند ی آنها زر دارد میداریخر
  . زندی حرف را منی باشد ادهی سگ هار او را گزکی که ی که فقط کسیزنی می تو حرفی اما در خصوص خسارت بازرگانان مصرو
 و بر اثـر     میشد ی اگر آنها در مصر بودند و ما وارد مصر م          دند؟یاند کجا بودند که خسارت د        متضرر شده  یگوئی بازرگانان که تو م    نیا

ـ  که با  ی بازرگانان مصر  نی ا یول. می خسارت آنها را جبران کن     دی که ما با   ی بگوئ ی تو حق داشت   دندید یوورد ما آنها خسارت م      در  دی
 مـا نشـستند و   یهـا   خانـه نی و سود ببرند آمدند و کشور ما را خانه خود فـرض کردنـد و در بهتـر                  نندت ک کشور خودشان تجار  
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 جا آوردند و به چند برابر فروختند و روز بـروز آنهـا              نی را از کشور خود ا     ی مصر ی مزارع ما را تصرف نمودند و کاالها       نیتر  مرغوب
 که از   ی مصر ی کاالها ی در ازا  دیبای م کردندی م لی چه مردم با کار خود تحص       هر نکهی ا ی شدند برا  رتری فق هیثروتمندتر و سکنه سور   

  . بدهندلی ضرورت نداشت ببازرگانان و سوداگران مصر تحوهی ملت سوری از آنها براکی چیگندم گذشته ه
ـ مرغوب و    مزرعه   کی خانه خوب و     کی هی که در سراسر سور    دی کش ی ادامه داشت و کار بجائ     هی روش در سور   نی ا دی مد یمدت  کی

 انـد   دهی بحق خود رس   هی نباشد و حال که مردم سور      می در آن سه   ی و ای تعلق نداشته    ی بازرگان مصر  کیقنات وجود نداشت که به      
  م؟ی و جبران خسارت آنها را بکنمی بدهمی زر و سی ما به بازرگان مصردیبا

 نخواهم توانست حـرف خـود را   می نمابی را تعقیر جبران خسارات بازرگانان مص   یعنی مبحث   نی متوجه شدم که اگر بخواهم ا      من
  . ببرمشیپ
 بلنـد   ی خـود حـصارها    ی اطراف شهرها  یتوان ی م ی تو اگر با مصر صلح کن      روی دادم و گفتم آز    ریی بود که من موضع بحث را تغ       نیا

 و ی شد فرعون مصر با کمک فلز  ور   بتو حمله  ی و بازرگانان کشور تو بر اثر داد و ستد با مصر ثروتمند شوند و اگر هات                یاوریبوجود ب 
  .دی بتو تعرض نمای که هاتدیرد خواهد گنی مانع از اینظام

 هی که آنها در سـور     ی و بگوئ  یاوری ب انی بم هی را در سور   ی موضوع ثروتمند شدن بازرگانان مصر     ی تو اگر بخواه   روی افزودم آز  سپس
 هـر   نکـه ی ا ی برا ستی امروز قابل توجه ن    یمیمسائل قد  و   یا   صحبت کرده  یمی مسئله قد  کیبضرر مردم توانگر شدند در خصوص       

  . مطابق آن عمل کرددیباشد و با ی میاتی مقتضیدوره از عمر انسان دارا
ـ  که امـروز فرعـون بتـو پ        ی کرد و من معتقدم صلح     ی گرفت و اقدام   یمی امروز تصم  ی برا دی هرچه بود گذشت و با     گذشته  شنهادی

 را کـه در  ی فرعون از تو مطالبـه کـشورهائ  رای زباشدی بسود تو میلیبا شرافت بلکه خ    است مقرون    ی تو صلح  ی نه فقط برا   کندیم
  .کندی می قوی صلح تو را در قبال هاتنی و با ادینما ی نمیا  تصرف کردههیسور

ـ        روی بعد از آن مدت چند روز و چند شب من با آز            ی ول افتی جا خاتمه    نی آن شب در ا    مذاکرات د  راجع به صلح صحبت کردم و چن
 بدهد و پسرم را از سلطنت       بی و ناله سرداد و گفت فرعون درصدد است که مرا فر           دی در بانی گر یانی مثل سوداگران سر   یمرتبه و 

  .دی محروم نماهیسور
ـ  فرسـتادم کـه      غـام ی پ شی طور نشان دادم که قصد مراجعت دارم و بـرا          نی او خارج شدم و ا     مهی مرتبه من با تعرض از خ      کی  کی

  . که من به مصر برگردمدیته سرباز را مامور حفاظت من نما دسکیروان و  تخت
 هـر روز    رای که مرور زمان به نفع فرعون است ز        دمی خود دعوت کرد و باز مذاکره ما شروع شد و من متوجه گرد             مهی مرا به خ   رویآز

ـ  افـسران ارتـش آز     یت و افسران ها   شدی م شتری و افسران آمورو ب    ی افسران هات  نی اختالف ب  روی در اردوگاه آز   گذشتیکه م   را  روی
 هی کـه سـور    گفتند ی م زی و ن  دی را تصرف نمائ   هی که سور  دیتوانست ی شما نم  می اگر ما نبود   گفتند ی و م  دانستندیمانند غالمان خود م   

  . بما برسد نه بشمادیبا
ـ اقبـال آز  به قـدرت و  هی سورگری اختالف شروع شده بود و پادشاهان دگری دنی و سالطروی آزنی هم بهی خود سور در  رشـک  روی
  . او شوندعی مطخواستند ی و نمبردندیم
 جز راجع به منطقه غزه وجود نـدارد وضـع منطقـه             ی صلح اختالف  مانی عقد پ  ی او و فرعون برا    نی کرد چون ب   شنهادی بمن پ  رویآز

  .ردد گرانیو) شودیکه منطقه غزه بنام آن شهر خوانده م( که حصار شهر غزه کنند ی منیی طور تعنیمزبور را ا
 خواهـد نمـود در   نیی که فرعون تعی مشاوردی پادشاه با صواب د نی ا ی خواهد شد ول   نیی غزه تع  ی برا ی پادشاه روی از طرف آز   بعد

 در  ی بـه آزاد   زی ن ی و بازرگانان مصر   دی که باج بپردازند وارد غزه خواهند گرد       نی مصر بدون ا   یها یغزه سلطنت خواهد کرد و کشت     
  .آنجا تجارت خواهند کرد

 حصار غـزه را  ی وقتی و آنگهاوردی برونی غزه را از دست مصر ب    رنگی است که با ن    نی ا شنهادی پ نی از ا  روی که منظور آز   دمی فهم نم
  . نخواهد بودمتی قی دارای مصر از نظر جنگی براگری و درودی منی غزه از بی کردند ارزش نظامرانیو
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 ندارد که بتواند حـصار  ی کردم و گفتم که فرعون در غزه اصالٌ نفوذ و قدرتی و مثل گذشته اظهار ناتوان  رفتمی راه حل را نپذ    نی ا من
  . انتخاب خواهد کرد بگماردی پادشاه غزه که وی برای مشاورای کند رانیشهر را و

 باز ممانعت نمـود بـدون       ی کرد و من خواستم مراجعت کنم ول       رونی خود ب  مهی بخشم درآمد که مرا از خ      ی تجاهل طور  نی از ا  رویآز
 و  مـاران ی در اردوگاه او ماندم و اوقات خود را صرف معالجه ب           گری و من چند روز د     دی خود را راجع به صلح ابراز نما       ی قطع ی را نکهیا

 از آنها کـه  ی و به بعضکردم ی مورد آزار قرار گرفته بودند معالجه م   ی را که از طرف افسران هات      یهائ نمودم و بخصوص زن    نیمجروح
 خواب خوش و لذت بخش جـان بـسپارند و از            کی احساس رنج در     چی بدون ه  نکهی تا ا  دمیخورانی م اکی تر  خواهند مرد  دانستمیم

ـ  ن اکی از تر  آزارتر ی ب کی چی ه برندی مردن بکار م   یا که در مصر بر    یا  هی ادو نی آسوده شوند و در ب     یشکنجه آن زندگ    چـون   ستی
ـ  جهت تر  نی و بهم  فرستدی م گری د اری نفر را بد   کی و مشتقات آن است که بدون آزار و رنج در حال خواب              اکیفقط تر   هرگـز   اکی

  .ردی بجان خود سوء قصد کنند قرار بگیدی ناامای که ممکن است بر اثر خشم ی در دسترس زنها و جوانها و کساندینبا
 از یا  بودم عـده رویز از زنها از شکنجه در آن روزها که من در اردوگاه آی و آسوده کردن بعضنی و مجروح  مارانی بر معالجه ب   عالوه

  . و آزاد نمودمیداری را هم خری مصررانیاس
 بدست پسر کوچک او مجـروح       یگری از آنها را کشت و د      یکی رویآز.  را به قتل برسانند    روی شب دو نفر درصدد برآمدند که آز       کی

  .ا فرعون صلح کنم نمود گفت من حاضرم که بی بدواٌ اوقات تلخنکهی مرا احضار کرد و پس از ارویروز بعد آز. شد
 از یندگی به نماروی بسته شد و آزگری از طرف دهی سورنی سالطری و ساروی طرف و آز کی فرعون مصر از     نی صلح همان روز ب    مانیپ

  . را منعقد کردمانی آن پهی سورنی سالطریطرف سا
 موافقـت   ی نوع تعهد بر گردن نگرفت ول      چی ماند و فرعون از لحاظ قلع و قمع راهزنان غزه ه           ی مصر باق  ی مزبور غزه برا   مانی پ طبق

  . کندیداری خرروی را از آزی مصررانیکرد که اس
 هزار تن   تی آن را تحت حما    مانی دوام پ  دی مز ی معتبر خواهد بود و برا     روی فرعون و آز   نی ب وستهی پ مانی پ نی نوشتند که ا   مانی پ در

  .ادند قرار دهی سورانی از جمله آتون و هزار تن از خدای مصرانیاز خدا
 یلی نشان داد که خ    نطوری خواست آن را مهر کند و هنگام مهر نهادن بر لوح ا            روی الواح خاک رست نوشته شد آز      ی رو مانی پ یوقت

ـ  و ناله کردم تا آزدمی دربانی نهادم گرمانی مهر بر پی بزرگ کرده و من هم وقت     ی مزبور ضرر  مانیملول است و با عقد پ       بدانـد  روی
  . بود و هم منی در باطن هم او راضیول.  هستمی ناراضی است بسصر ضرر م که برمانیکه از آن پ

ـ                 یائی هدا روی مراجعت به مصر حرکت کردم آز      ی که من برا   یهنگام  نی چند بمن داد و من هم باو گفتم که بعد از ورود به مصر با اول
  .ش خواهم فرستاد و فرزندی و زن وی جهت ویائی هداکندی که بعد از صلح بطرف غزه حرکت می مصریکشت
ـ  دمی مرا در آغوش گرفت و به عنوان دوست خود خواند و من پسر او را در آغوش گرفتم و بوس                    روی موقع حرکت آز   در  هـر دو    ی ول
 آن نوشته شـده اسـت       ی که رو  یرست   باشد بقدر خاک   دی جاو دی بسته شده و با    روی فرعون و آز   نی صلح که ب   مانی آن پ  میدانستیم

  .ارزش ندارد
  . را بستمانی خود آتون آن پی را ببندد و فرعون بر اثر اصرار خدامانی مجبور شد که آن پی هاتمیب از رویآز
 مـصر وارد  هی و علشکست ی را ممانی پی وکردی خطر نمدی تولروی آز ی برا ندهی در آ  ی بود و اگر هات    ی مربوط به هات   مانی دوام پ  یول

 خود را از مـصر      تی کرت حما  یائی در یروی داشت چون اگر ن    رینگ تاث  گذشته وضع پادشاه کرت هم در ج       ی از هات  شدیدر جنگ م  
  .شدند ی ممی تسلدندی جنگی که در غزه می به غزه گندم و زر و اسلحه برساند و کسانتوانست ی نمی مصریها ی کشتکردی مغیدر
ستاد که مرا بغزه برسانند و در        دسته سرباز با من فر     کی صلح بمن گفت که ارتش خود را مرخص خواهد کرد و             مانی بعد از پ   رویآز

ـ  خود در غزه فرستاد که به محاصره شهر غزه خاتمـه بدهنـد ز  ی قوای برایا  فرمانده آن دسته نامه    لهی بوس رویضمن آز   صـلح  رای
  . استدهیبرقرار گرد

ـ متصرف شود    غزه را    نکهی تا ا  کردی آنهمه اصرار م   روی چرا آز  دمی و چشم من بحصار غزه افتاد فهم       میدی ما بغزه رس   یوقت  حـصار   ای
  . گرددرانیآن و
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ـ  که از راه در    نی محصور گذشتی م روی از محاصره آن شهر از طرف آز       ی مدت نکهی بود و با ا    ی جنگ نی مت ی از دژها  یکی غزه   حصار  ای
  .نمودند ی میداری پاکردندی مافتیآذوقه در

 نکـه ی ای بجای خواستم وارد شهر شوم ول     دادمی سر تکان م   ی نخل را رو   یها   که شاخه  ی پادشاه مصر بودم در حال     ندهی چون نما  من
ـ    ام ی لحظـه زنـدگ    نی که تصور کردم آخر    ختندی بر سرم فرو ر    نی و زوب  ری باران ت  ی طور ندی بگشا میدروازه شهر را برو     دهی فـرا رس

  .است
 وگرنه می پنهان شد آن سپرهاری بزرگ برداشته بودند و ما زی سپرهاروی سربازان آز می شو کی که به حصار غزه نزد     نی قبل از ا   یول

  .میدیرس یبقتل م
ـ بی غزه گفت ما فر نی کردم فرمانده مدافع   ی بلند معرف  ی من خود را با صدا     نکهی بعد از ا   یحت ـ میخـور  ی نم  عـذر و بهانـه   چی و به

  .میکش ی حصار می او را ببااللی زنبکی لهی فرعون است ما بوسندهی و نمابی طبنوههی مرد سنی و اگر امیگشائ یدروازه شهر را نم
 و من وارد شـهر شـدم و فرمانـده           دندی حصار کش  ی باال لی مرا با زنب   دندیخند ی م روی که سربازان آز   ی کار را کردند و در حال      نیهم

 و آنوقت دانستم چـرا شـهر        کنم ی را باور نم   زی چ چی که ه  ام  دهی و شن  دهی د لهی دروغ و ح   ها یانی غزه گفت من آنقدر از سر      نیمدافع
 و با استقامت و باهوش که نه     ری بودند دل  ی مردان گرانی و د  نی فرمانده مدافع  رای مقاومت کرد ز   روی آز ونقبال قش غزه تا آن موقع در      

  .دندیترس ی می هایانی و نه از سرخوردندی مبیفر
ـ  صلح برقرار گرد   هی و سکنه مصر مطلع شدند که در سور        می شد لی وارد ن  ی مرا بطرف مصر برد و وقت      ی کشت کی آنگاه ـ ی خ دهی  یل

  .براز مسرت نمودندا
 که انعقاد صلح بـرخالف      دیهب نسبت بمن ابراز خشم کند و بگو          بودم که هورم   مناکی داشتم و ب   ی من نگران  سی از ورود به ممف    بعد

  .دمی او را هم شادمان دیمصالح مصر بوده ول
  .اند جعت کرده و به کرت رفته آن مرای جنگیها ی و کشتکند ی نمتی مصر حمانی از سفاگری کرت دیائی دریروی شد که نمعلوم
ـ  به آن شـهر از راه در       توانست یهب نم    هورم گری د رای ز کردی شهر غزه سقوط م    افتی اگر جنگ در غزه ادامه م      نیبنابرا  آذوقـه و    ای

  .نمودند ی غرق مرفتندی حامل آذوقه و اسلحه را که به غزه می مصریها ی کشتهی سوری جنگیها ی کشترایاسلحه برساند ز
 ی آذوقه و سرباز برا    ی چند کشت  ی مسرور شد و فور    اری ماند بس  ی مصر باق  ی که غزه برا   نی صلح و ا   یهب از برقرار     که هورم   بود نیا

  . نمودتی غزه را که در صحرا بودند تقویزانهای پادگان غزه فرستاد و پارتتیتقو
 ی خـود کـه کـشت      ید و مـن او را در کـشت         پادشاه بابل وارد مصر ش     اشی از طرف بورابور   یری بودم سف  سی که من در ممف    یهنگام
 دانـشمند بـود در راه مـن از صـحبت او در              یرمـرد ی بابل پ  ری و چون سف   می بود جا دادم و باتفاق عازم دربار فرعون شد         یسلطنت

  .  لذت بردمندهی حوادث آینیب شیخصوص ستارگان و طالع و پ
 قـدرت  ی از امروز خواهد شد ولتر ی قونی بعد از ای که هاتکنمیم دارم و فکر می بی روز افزون هاتیروی من از ن گفت ی بابل م  ریسف
 یلی و از طرف مغرب قبا     گذاردی رو بانحطاط م   ی قدرت هات  گری قرن د  کیاند که      کرده ینیب  شی بابل پ  نی منجم رای دارد ز  ی حد یهات
  . خواهند بردنی را از بی افتاد و قدرت هاتهند براه خوای رنگ و وحشدیسف

ـ      ی بردن هات  نی از ب  ی برا نی مغرب زم  ی و وحش  دپوستی سف لی قبا خیاند در چه تار     ته بابل نگف  نیمنجم  در  ی براه خواهند افتـاد ول
  . ندارنددی حادثه تردنیوقوع ا

ـ  بهفمـم چگونـه قبا     توانـستم  ی و نم  ستی ن ری و جزا  ای از در  ری که در طرف مغرب غ     دانستمی م رای کردم ز  رتی گفته ح  نی از ا  من  لی
  .بردندی منی را از بی و قدرت هاتندیآ ی از آنجا میوحش

  . شگفت کردنی بودم که مرا قردهی دیزهائی خود در بابل از آنها چرای زکنندی مینیب شی بابل درست پنی که منجمدمیفهم ی میول
ر  شروع خواهـد شـد و د       دی جد ی است و بعد از آن عصر      دهی رس انی به پا  میکن ی م ی که ما در آن زندگ     ی بابل گفت عصر   ری سف بعد

ـ   ی بدست هات  یتانی همانطور که ملت م    روندی م نی از ملل امروز از ب     یعصر نو بعض    ی هـم کـه امـروز دارا       یانی رفـت و خـدا     نی از ب
  .رندیگی آنها را می جاگریان دی و خداروندی منی هستند از بیفرمانروائ
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هر شده و او را مامور کرده کـه در مـصر             است که به فرعون مصر ظا      ی راجع به آتون از من سئوال کرد و من گفتم آتون خدائ            آنگاه
  .دی نمامی ببرد و جنگ را تحرنی را از بری و فقیمساوات برقرار کند و تفاوت غن

ـ ی خـدا    نی که ظهور ا   کنمی و بعد گفت من تصور م      دادی خود را نوازش م    دی سف شی بابل ر  ری سف زدمی حرفها را م   نی من ا  یوقت  از  یک
ـ   ی بـرا  دهی عق نی ا شیدای و پ  دهی و خطرناک را نشن    بی عج دهی عق نی چن کی ی کس  هرگز رای عصر است ز   نی ا یدالئل انقضا   نی از ب

  . استی عصر کافنیبردن ا
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  فصل چهلم
  سوء قصد به فرعون

  
 معبـد آتـون      کاهن بـزرگ   یآم. دی بر روح او مسلط گرد     ی شد و نگران   دی من از دربار مصر دور بودم سردرد فرعون تجد         کهیهنگام

ـ  فرعون   ی برا دینمای م انی طغ لی ن کهی گرفت که بعد از برداشت محصول هنگام       می فرعون را آرام کند تصم     نکهی ا یبرا  جـشن   کی
  .  ساله منعقد کندیس

ـ  ی از مدت  رای ز ندی ساله منعقد نما   ی جشن س  ی و ی نداشت که برا   ی اشکال ی سال سلطنت نکرده بود ول     زدهی از س  شی ب فرعون  شی پ
  .دی سال سلطنت خود را منعقد نمانیام ی دارد جشن سلیسم شد که فرعون هر موقع که مدر مصر ر

  . از سنوات قبل بودندتر ی غله راضی به مناسبت فراواننی و زارعداشتندی من وارد مصر شدم محصول را بر میوقت
 همچنان  انیل گذشته لکه داشت و روستائ      گندم مث  یها   دانه رای کامل نداشتند ز   تی بودند که رضا   تر ی که راض  میگوی جهت م  نی ا از

  .کردندیبا نفرت و وحشت گندم را مصرف م
 بر اثـر عقـد معاهـده    رای خوشوقت شدند زیلی خروی فرعون و آز  نی صلح ب  مانی من مراجعت کردم بازرگانان مصر از انعقاد پ        یوقت

  .دیگردی مدی تجدهی مصر و سوریصلح بازرگان
ـ  پادشاه خود را م    اشی از خواهران بورابور   یکی بابل   ری سف رای کرد ز  ادی ز تیمصر کسب اهم   بابل به    ری ورود سف  یاسی نظر س  از  Ĥوردی
  . بدهداشی به بورابورتی از دختران خود را بزوجیکی از فرعون بخواهد که خواستی زوجه فرعون شود و منکهیتا ا

 بـا فرعـون متحـد    یقصد دارد در مقابل خطر هـات  که پادشاه بابل   کردی از اخناتون ثابت م    ی دختر به فرعون و گرفتن دختر      دادن
  .شود
 طبق شـعائر خـون مقـدس        رایز.  شدند ری خواسته متغ  تی زوج ی که پادشاه بابل ختر فرعون را برا       دندی که شن  نی بعد از ا   هایمصر
 کـه   دمیفهم ی من م  کنی نشد ل  ی ناراض شنهادی پ نی فرعون از ا   ی مخلوط شود ول   ها ی با خون خارج   دیبا ی خانواده فرعون نم   یاعضا

ـ ز.  خواهد شد و به بابل خواهد رفت متاسف استر دختر او از مصر دونکهیدر باطن از ا    ـ  فرعـون بخـاطر م  رای  کـه بـدفعات   اوردی
ـ  داشت که دختر او هم در بابـل بم         می فرعون به مصر آمدند و آنجا مردند و ب         ی همسر ی برا یتانی خردسال م  یها  شاهزاده خانم   ردی

  . موافقت کردیکار فدانی که با اشمردی گرانبها میشاه بابل را بقدر پادیمعهذا فرعون دوست
 بابل گفت که دختـر  ری از دو سال نداشت و فرعون به سف شی پادشاه بابل شود در آنموقع ب      اشی زوجه بورابور  دیبای که م  ی دختر اما

 بوکالت از طرف پادشاه بابـل و        گریرف د  طرف و فرعون از ط     کی بابل از    ری اختصاص خواهدداد و سف    اشیخود را در مصر به بورابور     
 او را روانه بابل     دی به سن رشد رس    نکهی بداند که دختر مزبور زن اوست و بعد از ا          اشیدختر فرعون کوزه خواهند شکست تا بورابور      

  .خواهند کرد
  .رفتی راه حل را پذنی بابل اریسف

 خبر اتحاد بابل و     نی و همچن  روی صلح با آز   مانیل خبر عقد پ    وصو ی ول دینالی من وارد شهر افق شدم فرعون از سردرد م         کهیهنگام
  . سال سلطنت آماده نمودنیام ی شرکت در جشن سی کرد و او را براکویمصر در مزاج فرعون اثر ن

و از سکنه جنوب مصر دعوت کرد       . دی د ادی سال سلطنت اخناتون را با شکوه ز       نیام ی کاهن بزرگ معبد آتون تدارک جشن س       یآم
ها   و زرافه ) مترجم –گورخر  ( مخطط   ی خود را با االغ ها     ندگانی شرکت در جشن بفرستند و آنها هم نما        ی خود را برا   ندگانیکه نما 

  .فرستادند
  . در دست داشتندی کوچک در دست گرفته بودند که آنها هم طوطیهائ مونی مندگانی از نمایبعض
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 از یهـائ  ین به فرعون از طرف سکنه آن منطقه بظاهر طال و عاج و قوط   با خود آوردند که آنا     ی سکنه جنوب مصر غالمان    ندگانینما
 ظـاهر   ی فرعون خـارج کـرده و بـرا        نهی مزبور را از خز    اءی اش ی که آم  دانستمی من م  ی نمودند ول  میچوب آبنوس و پر شترمرغ تقد     

 گریکدی غالمان بر سر نهاده بودند به         را که  بای دردار ز  ی و مردم سبدها   ندی نما می فرعون تقد  به جنوب داده که     ندگانی به نما  یساز
  . استی من مطلع بودم که سبدها خالی ولباشدی سبدها پر از طال منی که اگفتند ی و مدادندینشان م
ـ  آنها و ا   یاند و از وفادار      کرده می تقد ی را بو  ای سکنه جنوب مصر آن هدا     ی مطلع نشد و تصور کرد که براست       لهی ح نی از ا  فرعون  نی
  .دی خوشوقت گردندی نمامی را تقدای که آن هداتوانستند یگر هستند وگرنه نم توانیکه مردم

  . آمدندروی از طرف کرت و آزی سال سلطنت فرعون سفرائنیام یو به مناسبت س.  و گرانبها بودی بابل واقعری سفیای هدایول
ـ  لذ یاء کرد و چند کوزه روغن نبـات        قشنگ مرصع شده بود به فرعون اهد       اری بس ی و جام طال که با سبک      نای کرت چند م   ریسف  و  ذی

  . نمودمی به فرعون تقدزی ندیآ یمعطر که نوع آن فقط در کرت بدست م
 خـود  ری سفلهی بوسخواستی کند و بعالوه مافتی دریائی بود که بطور متقابل از فرعون هدادواری فرستاد چون امیائی هم هدا رویآز

 بود که   دهی شن یچون و ( فرعون   یوانگی و د  ی و بداندکه ناخوش   اوردیدرست بدست ب   از وضع مصر اطالعات      کردی را حمل م   ایکه هدا 
  . صحت داردزهتا چه اندا)  استوانهیفرعون د

در معبـد فرعـون     .  رفتم ی و من هم با و     دی جشن اخناتون باتفاق دختر دو ساله خود عازم معبد آتون گرد           فاتی از خاتمه تشر   پس
  .  بابل شکستری دختر فرعون و سفنی را بیا  کوزهیاد و آنوقت کاهن بزرگ طبق رسوم زناشوئ بابل قرار دریدختر خود را کنار سف

ـ  که مفهوم شکستن کوزه ا     دانستی او م  رای ز دهی گرد رهی از فرط اندوه ت    روی آز ری که چهره سف   دمی کوزه شکسته شد من د     یوقت  نی
 به مصر پادشاه    رویهم متحد خواهند شد و در صورت حمله آز         بابل با    ی مصر و خانواده سلطنت    ی خانواده سلطنت  نیاست که بعد از ا    

  .دی در جنگ خواهد گردارد وروی آزهیبابل به کمک فرعون عل
 کی موضوع را به فال ن     نی از کوزه شکسته را برداشت و همه ا        یا   و قطعه  دی که کوزه شکسته شد دختر خردسال خم گرد        نی از ا  بعد

  .مند خواهد شد سعادتی زنی وندهیگرفتند و گفتند در آ
 توانست ی داشت که نم   جانی ه ی و بقدر  ی من فرعون را واداشتم که در بستر استراحت کند ول          می از معبد مراجعت کرد    نکهی از ا  بعد

  . در بستر بماند
ـ ی و از بستر برخاسـته م      دیخواب ی و نم  کردی اثر نم  ی دارو در و   ی تا از اضطرابش کاسته شود ول      دمی مسکن خوران  ی باو دارو  من  تگف
ـ  که آتون بـا ن     نمیب ی م رای من است ز   ی زندگ ی روزها نیتر   از سعادت بخش   یکیامروز  ... نوههیس... نوههیس ـ  خـود ا  یروی  همـه  نی

ـ   ی که خود جـار لی ساخته و مزارع را سبز نموده و با آب نها هی در مصر بوجود آورده و شهرها و قر  تیجمع  رابی کـرده آنهـا را س
  .کند یم

 بـا تکـان دادن دسـت خـود ظلمـت و      توانست ی می که گوئدادی تکان م  ی و طور  کردیآسمان بلند م   فرعون دست را بطرف      یگاه
 آنقـدر   ی ول نندی ب یها تو را م      و تمام چشم   یتابی م نی بر زم  دی آتون تو هنگام روز چون خورش      یا: گفت ی ببرد و م   نی را از ب   یبدبخت

 و  ی شـد  دی ناپد ی وقت ی تو کور خواهد شد ول     یاز درخشندگ  بتو چشم بدوزد وگرنه      می مستق تواند ی نم ی که کس  یدرخشنده هست 
  .یتابیتر از روز بر روح من م  بر هم نهادند که بخوابند آن وقت درخشندهدهی و ددندی تو را ندگریشب فرود آمد و مردم د

ت را بلند کرد و با       و آنگاه دس   ستی و از فرط التهاب گر     دمیشن ی طپش قلب او را م     ی آمده بود که من صدا     جانی به ه  ی طور فرعون
  :  آتون خواندی آواز را برانی ااریشور بس

 و شبها هم مثل یتابی بر قلب او موستهیو تو پ – شناسد یفقط پسر تو اخناتون تو را م – بشناسد قتی که تو را به حق     ستی ن یکس(
  ).ی تابش هستیروزها دارا

ـ و همانطور است کـه تـو آفر        – تو قرار گرفته     یها  دستجهان در    – یفهمان یتو مقاصد خود را فقط به پسرت اخناتون م        (  و یا دهی
  ). کردی آن را اداره خواهوستهیپ
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ـ فقط تو مع   – ردیمی انسان م  یکنی تو غروب م   یوقت – شودی انسان زنده م   یکنی تو طلوع م   یوقت(  انـسان را در دسـت       ی زنـدگ  اری
  ).ستی نی تو قادر بزندگلهی و انسان جز بوس-یدار

  .کردی که در من اثر مخواندی و شور و شوق متیاشعار را با خلوص ن نی ای طورفرعون
ـ     ی شب گوش به سرود او بدهم و هر طور بود او را رو             مهی تا ن  توانستم ی من چون پزشک او بودم نم      کنیل  بـاز   ی بستر دراز کردم ول
  .زدی برخگذاشتمی نمگری دی بخوابد ولتوانستینم
  .ودم بداری فرعون مثل او بنی آنشب بر بالمن

 بزرگ که وسط بـاغ بـود      یا   به برکه  ی صبح از خوابگاه خارج شد و بباغ رفت و در آنجا بقدم زدن پرداخت و گاه                دهی در سپ  فرعون
  .کردی را تماشا مها ی و پرواز مرغابشدی مکینزد
  . انند او را بقتل برسنکهیور شدند تا ا  چهارم از روز باال آمد دو نفر کنار آن برکه بفرعون حملهکی یوقت
 تـوتمس  رای زدیکشی را مها ی از شاگردان توتمس کنار برکه شکل مرغابیکی آنجا نبودند و فقط ی از نگهبانان کاخ سلطنت کیچیه

  .اند  گذاشتهی که قدماء باقی اشکالی آنها بکشند نه از روی شکل واقعی جانوران را از رودیاصرار داشت که شاگردان او با
  .دی زد و نگهبانان را طلبادی آنها انداخت و فریر قصد کشتن فرعون را دارند خود را جلو دونفدی دی مزبور وقتنقاش

ـ   کنی مجروح شد لیاش قدر  و فقط شانهافتی ی نقاش سبب شد که فرعون از مرگ رهائ    مداخله  و خـون او  دی نقاش بـه قتـل رس
  . کردنیلباس فرعون را رنگ

  .دمیندم آن دو نفر را د کنم و ببنهی من رفتم که زخم فرعون را معایوقت
  . سابق آمون باشدی خدادانی از مردی بود و من حدس زدم که بادهی روغن بر سر و صورت مالدهی از آنها سر را تراشیکی
  .اند دهی را برشیها  جهت گوشنی شده و بهمی که در گذشته مرتکب جرمشدی دو گوش نداشت و معلوم میگرید

 از درد نکـه ی آن دو نفـر بـدون ا  ی بدانند چگونه بفکر قتل فرعون افتادند آنها را زدند ول   نکهی ا ی کاخ آنها را بستند و برا      نگهبانان
 مرمـوز خـود در      یروی که کاهنان آمون آن دو نفر را با ن         دمی و من فهم   آوردند ی سابق را بر زبان م     ی نام آمون خدا   انقطاع یبنالند ب 

  . کردندساسقبال درد فاقد اح
  .  نداشتری بود که در مصر نظیا  واقعهی قتل ویون برا آن دو نفر به فرعحمله

  .دی درصدد قتل فرعون برآی علنکنفری که فتادیاند تا آنروز اتفاق ن ها در آن سلطنت کرده  که مصر بوجود آمده و فرعونی روزاز
ـ با طناب خفه کردند      از آنها را شب در کاخ        ی و بعض  دندی خود با زهر به قتل رس      یها  ها در کاخ     از فرعون  یاری بس گرچه  جمجمـه   ای

 درون  یهـا پنهـان      و قتل  اتی جنا نی تمام ا  ی ول رندی بشکافتن سر دارند شکافتند که بم      اجی هستند و احت   ماری ب نکهیآنها را بعنوان ا   
  .شدیگر م  جلوهیعی مرگ طبکی و همواره مرگ فرعون مقتول چون گرفتی صورت می سلطنتیها کاخ
  .ندی برآی نسبت به جان فرعون سوء قصد شود و درصدد هالک کردن ویمصر علن که در فتادی هرگز اتفاق نیول
 شـروع   دی ترد رقابلی از عالئم غ   یکی شروع خواهد شد و      گری د ی و عصر  شودی م ی عصر ما منقض   گفت ی بابل حق داشت که م     ریسف

  . بجان فرعون سوءقصد نمودندی است که علننی همدیعصر جد
 آنها جواب ندادنـد  یول.  که آنها را مامور قتل فرعون کرده است  ندیرد استنطاق قرار دادند تا بگو      دو نفر را در حضور فرعون مو       آن

ـ     ی نام خدا  یاپی آنها پ  کنی کنند ل  ی را معرف  نیو نگهبانان با شالق آن دو نفر را زدند که محرک            ی و خـدا   آوردنـد  ی سابق را بربان م
ـ ی فرعون کذاب تو باالخره به مکافات اعمال خـود خـواه        ی ا تندگفی و به اخناتون م    کردندی م عنت فرعون آتون را ل    دیجد  و دی رس

  . شدی خواهیملعون ابد
ـ    یول.  آن دو نفر آتون را لعنت کردند که فرعون به خشم در آمد و دستور داد آنها را شکنجه کنند                    آنقدر  دنی کـش  ی شـکنجه حت
 ی که مـا از تـو و خـدا         یکن ی فرعون کذاب تو تصور م     ی ا تندگف ی و م  نمودند یها در آن اثر نکرد و همچنان آتون را لعنت م            دندان

 درد را احـساس     چی که معتقد به آمون باشد ه      ی و کس  می آمون معتقد هست   یقی حق ی که بخدا  می هست ی ما کسان  می دار میملعونت ب 
  .کند ینم
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 و به نگهبانان گفت     دی گرد انمی از شکنجه کردن آن دو نفر پش       یلی خ ندینما ی درد را احساس نم    چی فرعون دانست که آنها ه     یوقت
  .کنندی چه مدانند ی نمندینما ی همانطور که درد را احساس نمرای زدیآنها را رها کن

 آنها فرعون را مورد دشنام قرار دی برودی دارلی و هرجا که مدی که آن دو نفر را باز کردند و بĤنها گفتند که آزاد هست         نی بعد از ا   یول
  .می نمائی با آمون زندگوستهی و پمی شودی جاوی نائل بزندگنکهیباز ما را به قتل برسان تا ا ب و حقه فرعون کذایدادند و گفتند ا

ور    حملـه  واری بـا سـر بـد      ی که نگهبانان کاخ قصد دارند که بزور آنها را از آن جا خارج کنند خود را رها کردند و طور                    دندی د یوقت
  .شدند که سرشان درهم شکست و مردند

 چقدر نفوذ دارد و چگونه با نفوذ خود به ارواح           دهی از طرف فرعون سرنگون گرد     نکهی سابق با ا   ی که آمون خدا   دمیم روز من فه   آن
  . کندیمردم حکومت م

  .دی را به قتل خواهند رسانی مواظبت نشود وی آن روز به بعد همه دانستند که جان فرعون در معرض خطر است و اگر از واز
 بودنـد و از او      ی در باغ خود قدم بزند با و       خواستی که م  ی وقت ی حت وستهی فرعون پ  نیان و مستحفظ   جهت از آن روز دوست     نیبهم

  .شدند یجدا نم
 سـابق و  ی هم بر تعصب طرفداران آتون افزود و هم بر تعصب طرفداران خدا          دی کامل آن باطالع مردم رس     انی سوء قصد که جر    نیا

  .کردند ینم ی فروگزارگریکدی از آزار توانستندیهردو اگر م
ها   در شهر طبس مردم از مشاهده زرافه      )  سال سلطنت او بود    نیزدهمیکه در واقع س   ( سال سلطنت فرعون     نیام ی روز جشن س   در

ـ ) اتی ح بیصل( داد و هر کس را با        ی در معابر رو   یهائ   ابراز نشاط نکردند و نزاع     ها ی و طوط  مونهای مخطط و م   یها  و االغ   دنـد ید یم
  .دندی کردند بقتل رسری و دو نفر از کاهنان آتون که وسط مردم گدادندیر ممورد ضرب و شتم قرا

 که نسبت به فرعون سوء قصد شد و مشاهده کردند کـه ملـت مـصر بـرخالف                   دندی که در مصر بودند د     ی خارج ی آنکه سفرا  بدتر
 او را به قتل     توان ی و م  گرانیند د  است مان  ی که فرعون هم مرد    افتندی آنها در  یعنی فرعون برآمد    ی درصدد قتل علن   یسنت باستان 

  .دی نخواهد گردرانی وای نخواهد شد و دنی و اگر کشته شود طوردیرسان
 جالب توجه جهـت     ی کرده بود عالوه بر آنها خبرهائ      افتی پادشاه خود در   ی از فرعون برا   یائی که هدا  روی آز ری دارم که سف   نیقی من
  . بردرویآز
 سربازان  یا   عبارت بود از عده    چهی جهت پسرش ارسال داشتم و آن باز       چهی باز کدستی زیو ن  فرستادم   روی آز ی برا یا  هی هم هد  من

ـ ی و نهی از آنها را برنگ سربازان سوریمی دار که صنعتگران سابق معبد آمون با چوب ساخته بودند و من گفتم ن          زهیدار و ن    کمان  یم
  . کندی و بازاندازدی دو دسته سرباز را با هم بجنگ بنیتواند ا بروی پسر کوچک آزنکهی تا اندی ملون نمایرا برنگ سربازان هات

 آن سـربازها را     دنی مثل تراش  ی که کارهائ  شدندی حاضر م  نجهتی از ا  کردندی سابق کار م   ی که در گذشته در معبد خدا      یصنعتگران
  .دادندی جور کارها تن در منی معاش بالی تحصی بودند و براکاری که برندیبر عهده بگ

 که آنها در قبور خـود بگذارنـد تـا           ساختند ی زورق و خدمتگزار با چوب م      اءی اغن ی بود که برا   نی کار صنعتگران مزبور ا     گذشته در
  .رندی خدماتشان را بر عهده بگگری دیای مغرب سوار زورق شوند و خدمه مزبور در دننی وصول به سرزمی بعد از مرگ برانکهیا
 ری و آنوقت صـنعتگران آمـون نـاگز        دی در قبور متروک گرد    یادن زورق و خدمه چوب     آمون سرنگون شد رسم نه     نکهی پس از ا   یول

  .دندی مشغول گردچهی بازی از جمله ساختن سرباز براگری دیبکارها
 او نکـه ی اعالم و اخطار از طرف آتون بـود تـا ا  کی فکر کرد که سوءقصد مزبور نی چنافتی ی از سوءقصد رهائ  نکهی بعد از ا   فرعون

  . کندتی فعالدی جدی خدادیشر عقا نی براشتریب
ـ بخش جلوه کرد و بنام توسـعه عقا         در کام اخناتون لذت   )  آتون نه خود او    ی انتقام برا  یول( مرتبه طعم انتقام     نی اول ی برا آنوقت  دی
 اسـت کـه   یهی ببرند و تمام طرفداران آمون را به معدن بفرستند و بدنی سابق را از ب   ی امر نمود که تمام کاهنان خدا      دی جد یخدا

  .فتادندی از کاهنان آمون بدام نیکی یلوحان گرفتار ماموران غالظ و شداد فرعون شدند و حت  فقراء و ضعفاء و سادهشهیمثل هم
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 کند و ماموران غالظ و شداد اطـالع داشـتند کـه     دای پ ی به آنها دسترس   توانست ی نم ی که کس  کردندی م ی زندگ ی آنها در جائ   چون
ـ      ی اثبات خدمتگزار  یو برا . باشند یاران و سربازان فداکار م     طرفد یکاهنان آمون دارا    و اشـخص    افتادنـد  ی بجان فقراء و ضعفاء م

ـ  و هر دفعـه کـه        فرستادندی و به معدن م    کردندی م ری شده دستگ  ی که نام آمون بر زبانشان جار      نی را بجرم ا   گناه یب  دسـته از    کی
ـ    شتری فرعون ب  هی مردم عل  نهی خشم و ک   شدند ی به معدن فرستاده م    گناهانیب  سـابق   ی و در دل از آمـون خـدا        آمـد  ی بجـوش م

  . که از ستم او آسوده شوندنی تا اردی که جان فرعون را بگکردندیدرخواست م
 سلطنت دو دختر خود را بـه دو نفـر از اشـراف    ندهی آنی تامی به سلطنت مصر برسد برای نداشت که بعد از وی چون پسر  فرعون

  .مصر داد
  . نمودضی تفوکردی موسوم به سمن خکر که در دربار خدمت می را به جوانتاتونیترش مر که دخبی ترتنیبد
ـ  دچار خلسه م   ی متعصب آتون بود و او هم مثل فرعون گاه         نی از مومن  یکی و خوش گفتار     بای جوان ز  نیا  و در حـال خلـسه       شدی

  .شنود ی را مشی و صداندیب ی که آتون را مکردیتصور م
 را ی بـر سـرش نهـاد و و     میهی دخترش را باو داد د     نکهی شد که بعد از ا     ی از او راض   ی طور دی مومن د  یلیخکر را خ     که سمن  فرعون
  . پادشاه مصر شوددیخکر با  خود کرد و گفت بعد از من سمننیجانش
 توت نکهیا از اشراف مصر بود دادند و بعد از ی پسر ده ساله موسوم به توت که پسرکیتاتون را به   فرعون باسم آنکس   گری د دختر

  . واگذار نمودندی را بوی اصطبل سلطنتریتاتون شد منصب ام برادر آنکس
 و  کـرد ی م ی با عروسـک بـاز     شد ی م داری ب ی داشت بخوابد و وقت    لی سست بود و م    یلی خ ی ول بای فرعون ز  گری هم مثل داماد د    توت

  .دیطلب ی مینیریهمواره ش
 نـده ی خود انتخـاب کـرده بـود کـه در آ           ید و بدون اراده را جهت داماد       و منقا  عی دو جوان مط   دمی که من فهم   ی فرعون بطور  یول

  . و چرا انجام بدهندچون ی بدیگوی او مقاومت کنند و هرچه مینتوانند در قبال را
 آتون  یمی صم نی آنها از مومن   ی هر دو  نکهیاول ا .  سبب شد که فرعون دو دختر خود را به آن دو جوان داد             زی سه چ  کنمی فکر م  من

  .بودند
 ی داشتند و شـاخه اصـل      ی از اشراف درجه اول مصر وابستگ      تی خانواده بزرگ و پر جمع     کی از آن دو جوان به       کی که هر    نی ا دوم

  . متحد کردی مصر را با خانواده سلطنتتی دو وصلت دو خانواده درجه اول و بزرگ و پر جمعنیآن خانواده بودند و فرعون با ا
  . پادشاه مصر رفتار کنندی برخالف راتوانستند ی قبال فرعون اراده نداشتند و نم از آن دو جوان درکی چی هنکهی اسوم

 او آتـون و  ی فرعـون نـسبت بـه خـدا        دی کرد متاسفانه تعصب شد    نی سلطنت خانواده اخناتون را تام     هی دو وصلت آت   نی ا نکهی ا با
  . غالظ و شداد او مردم را در شهر افق بستوه آوردنی ماموریهایریگ سخت

  . ساکت استها ابانی که خدمیفهم ی مکردمی عبور مابانهایروان از خ  و با تختشدم ین از خانه خارج م میوقت
 ی و با صدا   خندند ی نم گری که مردم د   باشد ی از آن جهت ساکت م     ابانهای که خ  افتمی بعد در  ی نبردم ول  ی پ ابانهای بعلت سکوت خ   بدواٌ

ـ             رسد ی بگوش نم  یقی آهنگ موس  ی و از منازل عموم    کنند یبلند صحبت نم    ی و شهر مانند خانه اموات غـرق در سـکوت و خاموش
  .است
 فرعون شود و آنهـا راه را  نی که مبادا گرفتار مامورانداختیزده نظر به چپ و راست م        وحشت کردی حرکت م  ابانی کس که در خ    هر

  . فرستادمی به معدن خواهیون هست معتقد به آمنکهی بده وگرنه تو را باتهام امی سای زر ندی و بگوندیبر او مسدود نما
 شهر  ی که صدا  دادمی در خانه خود گوش فرا م      ی و من گاه   شدند ی از منازل خارج نم    ی بر مردم غلبه کرد که حت      ی وحشت طور  بعد

 ی و فقـط صـدا     رسـد  ی بگوش نم  ی من صدائ  زانی آب م  زشی ر ی از صدا  ری ساکت است که غ    ی که شهر بقدر   افتمیرا بشنوم و در م    
  .شمارم ی عصر را منی ایها زانی منی که من آخرگفت ی منکهی مثل ای دارد وله اداماتی حانی که هنوز جردادی می گواهزانیم

 که در گوش من ماننـد  دیچیپ ی می آن طور  ی صدا کردی حرکت م  ابانی از خ  ی ارابه نظام  کی ی شهر افق مرده بود و اگر گاه       یبراست
  .دیلرزانی غاز در آن سکوت مطلق مرا می صدادی که ذبح نماگرفتی را میز و هرگاه آشپز من غاانداخت ی منی رعد طنیصدا
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 فکـر   شـد  ی بالد جهان بود و هرکس که وارد آن شهر م          نیزتریانگ   و دل  نیباتری از ز  یکی شیدای که شهر افق در آغاز پ      ی صورت در
  . و سعادت استی خرمنی نهاده که سرزمیا  قدم به بلدهکردیم
 و  ی کرم است که خرم    کی مرور زمان هم     کند ی فاسد م  ای و   بردی م نی بوجود آمد آن را از ب      وهی درون م  ی همان طور که کرم وقت     یول

  .رودی منی و سعادت زودتر از بی شود شادمهی بمرور زمان ضمزی و اگر ظلم و اجحاف ندینما ی را زائل میشاد
 ی از اشـراف سـاکن افـق بـه بهانـه کارهـا      یا دهع. کردمی مراجعت به طبس را م یآور شد که من آرزو       شهر افق غم   طی مح یطور

 که ممکن بود که مغضوب      ی برنگشتند در صورت   گری لزوم شوهر دادن دختران به طبس مراجعت کردند و د          ای ی بازرگان ای یکشاورز
  .فرعون واقع شوند

  .ا آمون دوستانه کنند مناسبات خود را بنکهی و به طبس رفتند تا ادندیترس ی از فرعون و آتون مشی آنها از آمون بیول
 تا مـن  میای خود به طبس بی به کارهایدگی رسی جهت من بفرستد و از من بخواهد که برایا   فرستادم که نامه   غامی کاپتا پ  ی برا من

  .بتوانم نامه مزبور را به فرعون نشان بدهم و از افق خارج شوم
 متی به طبس بروم و او با عز       دی با شی خو ی به کارها  یدگی رس یرا نامه را نوشت و من آن را به فرعون نشان دادم و گفتم که ب               کاپتا

  . طبس براه افتادمیعنیزده و مرده افق را در پشت گذاشتم و بطرف جنوب   شدم و شهر ماتمیمن موافقت کرد و من سوار کشت
  . است افتهی ی بود که قلب من از رهائنی گرفت مثل اشی راه جنوب را پلی آب نری برخالف خط سی کشتیوقت
  . کردندی من از شهر افق حرکت کردم فصل بهار بود و چلچله ها در فضا پرواز میوقت
ـ    داری د ی که برا  ی بود و من مثل عاشق     دهی را پوشان  نی بخش آن زم   ابی رسوب ح  افتهی خاتمه   لی ن انیطغ  باشـد   تـاب  ی معـشوقع ب

 مناطق  ریو سا )  حبشه یها  کوه (قای مرکز افر  یها  کوه در   لی رود ن  یها  چون سرچشمه . (عجله داشتم زودتر خود را به طبس برسانم       
ـ  طغ زی در فـصل پـائ     گری مناطق د  ی برخالف رودها  لی لذا ن  باردی تند م  یها   باران زی آن قاره است و در آن نقاط فصل پائ         یمرکز  انی

  ).مترجم – بود افتهی  خاتمهلی نانی که در فصل بهار طغدیگوی منوههی جهت سنی و بهمرودی منی و در فصل بهار آب آن پائکندیم
  . نبات و جمادای وانی حای خواه انسان باشد داردی و برده آن است که دوست مباشد ی غالم احساسات خود مانسان

 گذشته بعد از خروج     نیو از ا  .  کردم لیالراس من بود و من در آنجا بزرگ شدم و تحص             مسقط رای ز داشتمی هم طبس را دوست م     من
  .ام  که آزاد شدهکردمی باشد خوشوقت بودم و حس مختهی که از قفس گریا از شهر افق مانند پرنده

 ملت مـصر چـون فرعـون را         نکهی ا ی برا دمیدی م دی فرعون خود را در ق     ماتی از سکنه آن شهر از تصم      شی من در شهر افق ب     چون
ـ ی امـر طب کی ملت مصر ی و اطاعت از اوامر او برا  کند ی خدا نگاه م   کی او را بچشم     داندی م انیپسر خدا  ـ یع ـ  زباشـد  ی م  فکـر  رای

  . که اطاعت از خدا واجب استدینما یم
 او را خدا بدانم معهذا در شهر افق مجبور بودم که           توانم ی از افراد بشر است و من نم       ی او هستم فرد   بی من که طب   ی فرعون برا  یول

 و کردنـد  ی خدا اطاعت مکی از   گرانی د رای ز شدم ی تعبد ناراحت م   نی از ا  شتری جهت من ب   نیبهم.  اوامر او باشم   عی مط گرانیمثل د 
  . انسان مثل خودکیمن از 

 واقع در خارج از آن شهر راجـع بـه           یطی دو روز از سفر گذشت و من از شهر افق دور شدم و توانستم که در مح                 نکهی بعد از ا   یول
  .شدبا ی بزرگ می خداکی ی بزرگ است که دارای که اخناتون مردافتمی درمیفرعون مطالعه نما

  . سابق بودی او و خدای خدانی بسهی مقانمی او را بزرگ ببی سبب شد که من فرعون و خداآنچه
  . و زورگواءی اغنی و حامرحمی بود خرافه پرست و خوانخوار و بی سابق آمون خدائیخدا
 ی مردم بتوانند بپرسند بـرا      مطلع بود اگر   نکهی ا ی برا دانستی را کفر م   نی چه و ا   ی که بپرسد برا   داد ی اجازه نم  ی سابق بکس  یخدا
  .روندی بار استبداد و زور او نمری زگریچه د

  .ازازندی را نگرانی که دی بکنند بشرطخواهندی بپرسند و هرچه مخواهندی که هرچه مگذاردی مردم را آزاد مدی جدی خدایول
 که با از    دهی گرد یر روح مردم مستول    ب ی خرافات و جهل و ترس طور      ی مردم را از خرافات و جهل و ترس نجات داد ول           دی جد یخدا

  .ترسند یدست دادن آنها م
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 بدون شکل و    ی بفهمند ممکن است خدائ    توانند ی نم های مصر ی ول دندیپرست ی شکل بود مردم زودتر آن را م       ی دارا دی جد ی خدا اگر
  .مجسمه وجود داشته باشد

 و اثر او در همه جـا  ندی بی او را نمی کسیحضور دارد ول است که در همه جا    عتی مثل طب  دی جد ی بفهمند که خدا   توانند ی نم مردم
  . شکل داشته باشدنکهیهست بدون ا

 آمدند و فقط آتون است کـه عـالوه بـر امـور              یوی امور دن  یاند فقط برا     که تا امروز آمده    یانی بفهمند تمام خدا   ستندی قادر ن  مردم
  .دینما ی منی نوع بشر را تضمی سعادت سرمدیویدن

 که آتون در وجود شما و درون قلب شماست نه در            دیگو ی فرعون م  ی بفهمند وقت  توانند ی نم یپرست  هزارها سال خرافه   بر اثر    مردم
   چه؟یعنی گری دیجا
 که در همه جا از جمله درون قلب انسان          ی نامرئ ی و خدا  نندی مجسمه در خارج از خود بب      کیاند که خدا را بشکل         عادت کرده  آنها

  .ستیقبول ن آنها قابل یباشد برا
 کـه هـزار     ستی و متوجه ن   دیگو ی چه م  ی بفهمند که و   توانند ی که همه مردم بقدر او شعور و ادراک دارند و م           کندی تصور م  فرعون

 مـردم را از  یپرسـت   جهـل و خرافـه    ی دوره طـوالن   نیاند و ا    پرست بوده   سال قبل از ساختمان اهرام تا امروز مردم جاهل و موهوم          
  .  که خدا در قلب انسان استابندی درتوانندی کرده و نمرشعورت ی هم بواناتیح

 خدا در قلب خود دارد و بشماره افراد بشر خدا موجود اسـت و               کی است که هر کس      نی ا دیگوی که فرعون م   یزهائی از چ  یکی مثالٌ
خدا موجـود باشـد پـس        اگر بشماره افراد بشر      دیگوی شده و م   وانهی که فرعون د   کندی تصور م  شنود ی حرف را م   نی که ا  یهر مصر 

  . نفر وجود خواهد داشتکی پرستش هر خدا فقط ی که براشود ی فراوان منقدر خدا آرای بپرستد زدی را که باانیخدا
 ی هزارها سال است در مدت     راثی را که م   ی نخواهد توانست که خرافات    ی هرم مانند هرم بزرگ بسازد ول      کی بتواند که    دی شا فرعون

در آن مـسافرت مـن      . باشدی ملت از ساختن هرم بزرگ دشوارتر م       کیکند و دور کردن خرافات از روح         خارج   هایکم از روح مصر   
 یهـا   علـف ری گندم از آن تلخ دانه و گزنـه و سـا  یها  ساقهی مانده و بجازرعی  لملی نوب که چگونه مزارع مصر بعد از رس  دمیدیم

  .  استدهیهرزه روئ
 از کشاورزان مزارع را رهـا       ی و بعض  افشاندند ی دست گذاشته بودند و تخم نم      یدست رو  نی که موقع افشاندن تخم بود زارع      نی ا با

زده    از گندم آفت   ری که مزارع آنها از طرف آمون مورد لعن قرار گرفته و غ            نمودند ی فکر م  رای گرفته بودند ز   شیکرده راه شهرها را پ    
  .دیاز آن نخواهد روئ

ـ  و چرا بـا ا     دیافشان ی چه بذر نم   ی شما برا  دمید نشسته بودند پرس    خو ی گل یها   که در خانه   نی از زارع  ی بعض از ـ  نی  خـود را    ی تنبل
  .دیکن ی میمحکوم به گرسنگ

 یزیچ) دار گندم لکه(دار   از گندم تاشری غدی موقع حصاد رسنکهی بعد از ا نکهی ا ی است برا  دهی ما بدون فا   ی دادند بذر افشان   جواب
  .  مردندمی گندم طبخ کردنی که از ای خوردن نان و همه اطفال ما بر اثرشود ی ما نمبینص
  .دمی را شنیماری بنی مرتبه در آنجا وصف انی اطالع نداشت و من اولیدار کس  از گندم لکهی ناشیماری بنی شهر افق از ادر
 توانـستند  یطباء نم  و ا  شدی و زنها و مردها بالغ از آن مصون بودند و شکم کودکان متورم م              کرد ی م تی فقط باطفال سرا   یماری ب نیا

دار    از گنـدم لکـه     ی ناش یماری که آن ب   کردم ی من تصور نم   سپردند ی جان م  دی شد یآنها را معالجه کنند و کودکان با تحمل دردها        
ـ  دانـستم ی در مصر فـراوان اسـت م       لی ن انی و زمستان به مناسبت طغ     زی آب که در پائ    ی مسر راض از ام  یکیباشد بلکه آن را       ی ول

  .شودیدار در اطفال ظاهر م  مزبور از خوردن گندم لکهیماریکه ب گفتندی منیزارع
 بلکه گنـاه از آمـون       دیای بوجود ب  یماری که آن ب   خواست ی نم ی و رای ندارد ز  ی مزبور گناه  یماری که فرعون در مورد ب     دانستمی م من
  .اند  شدهیماریسبب آن ب یلی کاهنان او گناهکارند که با وساای را بوجود آورده یماری که آن بباشد ی سابق میخدا
 خـود   نی به آنها دادم که ب     می س ی پارو بزنند و مقدار    تر  عی من شتاب داشتم که زودتر به طبس برسم به پاروزنان گفتم که سر             چون
  . کنندمیتقس
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ـ ثـل    مـرد کـه م     نی تا ا  می پارو بزن  تر  عی چه ما سر   ی برا ندیگو ی و م  کنندی که پاروزنان با هم صحبت م      دمی شن گری لحظه د  چند  کی
  خوک فربه است زودتر به مقصد برسد؟

 مرد راست   نی و اگر ا   ستی پاروزن ن  کی پزشک فرعون و     نی ب ی هستند و تفاوت   ی تساو ی دارد که نزد او همه دارا      ی بخدائ دهی عق او
 بـا چنـد     توان ی نم  و بداند که آبله دست را      اوردی دستش آبله در ب    نکهی و خود پارو بزند تا ا      دیای به مساوات دارد ب    دهی و عق  دیگو یم

  . کرده معالجمی سی قدرایقطره 
 کار را نکردم بلکه بطرف آنها رفتم        نی ا ی ول اورمی خود را بر شانه و پشت آنها وارد ب         ی حرف عصا  نی ا دنی بعد از شن   توانستمی م من

  . بشما کمک کنمی راندن کشتی برانکهی تا ادی پارو بمن بدهکیو گفتم 
 ده مرتبـه    نکهی را بدست گرفتم و مثل آنها پارو زدم و بعد از ا            گری سر پارو را در آب کردم و سر د         کی بمن دادند و من      ی پاروئ آنها
 ی کنـد و فقـط کـسان       ی انسان را خسته م    ی است دشوار و بزود    ی دانستم که پارو زدن کار     دی من وارد آب شد و خارج گرد       یپارو

  .ارو خسته نشوند کرده باشند و از زدن پنی تمری پارو بزنند که مدتتوانند یم
 بود  کی درد بمن غلبه کرد که نزد      ی آمد و پشتم درد گرفت و طور       رونیها تاول ب     انگشت کی که از کف دست من نزد      دی نکش یطول

  .از حال بروم
 متوجه شدم که مورد تمسخر پاروزنان خواهم شد و آنها تـا ورود بـه طـبس بمـن خواهنـد                      ی که دست از پارو بردارم ول      خواستم

  .دندی بستر خوابانی مرا باطاقم بردند و روی بود که آنقدر در آن روز پارو زدم که از حال رفتم و کارکنان کشتنی ادیخند
  . باز پشت پارو نشستم و پارو زدمکردی روز قبل درد می داشت و پشتم از پاروزننهی پمی بعد با آنکه دستهاروز
 پارو  دی و نبا  میباشی و ما غالم تو م     ی و بمن گفتند که تو ارباب ما هست        رندنگی آن روز حس کردم که پاروزنان با نظر احترام مرا م           در
  . رفتمی است راه خواهنی که سرمان بطرف پائی مبدل بسقف خواهد شد و ما در حالی کشتنی وگرنه کف ایبزن
 و ما ی چون تو ارباب هستستی تو پشت پارو نیاند و جا   کرده نی مع ای هر کس را در دن     ی جا انی خدا نوههی از پاروزنان گفت س    یکی

  .مینی پشت پارو بنشدی بامیباشیکه غالم م
 کمـر و  گـر ی و از روز سوم حس کردم که پاروزدن بر من آسـان شـده و د  زدمی و همچنان پارو مرفتمی آنها را نپذ  یادآوری من   یول

  .ردیگ یپشتم بشدت درد نم
ـ     یگرچه از فربه   که   افتمی از پارو زدن رفع شد و من در        ی ناش ی رفته دردها  رفته  راه  ی در عـوض بـه آسـودگ       ی من کاسته شده ول

  .ام افتهی از دست رفته را باز ی جواننکهی و مثل اافتم ی و به نفس نمرومیم
 سکنه ری مثل سازی نی ونکهی اای زده شی را ننوههی عقرب سکی که  گفتندی و م  کردندی بودند مرا مسخره م    ی من که در کشت    خدمه
  .زند ی و مثل غالمان پارو نمندینش ی که پزشک مخصوص فرعون است در کنار پارو زنان نمیمرد شده وگرنه وانهیافق د

 دست از پارو زدن بـر خـواهم   میدی که به طبس رسنی همدانستمی پارو بزنم و موستهی که پخواستم ی نمرای نبودم زوانهی من د یول
  .داشت

 و بمن لـذت  دی مخصوص آن را به مشام ما رسانی که وزش بادها بو    می بود دهی و هنوز به شهر نرس     میدی ما به طبس رس    بی ترت نیبد
  .کند ی مخصوص آن را فراموش نمی گشوده بزرگ شده باشد هرگز بوای که در طبس چشم بدنی کسرایداد ز
 و خدمـه   من فراخ شده بودی لباس برای و لباس خوب در بر کردم ول    دمی از ورود بشهر من خود را شستم و بدن را با عطر سائ             قبل

  . من متاسف نبودمکهی در صورتدندیام متاسف گرد  من الغر شدهنکهیمن از ا
  . خدمتکارم برساندی ورود مرا باطالع موتنکهی در طبس فرستادم تا اشی از خدمه خود را به منزل خویکی من

 کـه بـدون     کـردم  یام جرئت نم    ه آمد خبر ی شد چرا ب   نی خشمگ ی بعد از آن مرتبه که بدون اطالع وارد خانه خود شدم و موت             چون
  .اطالع قدم بخانه بگذارم
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ـ  زدی گوارا بنوش یدنی و نوش  دی انعام شما عالوه بر دستمزد است برو       نی کردم و گفتم ا    می پارو زنان تقس   نی ب می از آن زر و س     پس  رای
 ی فقراء بـسادگ نکهی ایود برا شی خوشوقت ماءی از اغنشی فقراء بحی و از تفرداردی ساده را از طرف مردم دوست م     حاتیآتون تفر 

  .ندینما ی محیتفر
  .میترسی تو ممی از آنها گفت ما از زر و سیکی و دندی کردند چهره درهم کشافتی درمی پاروزنان از من زر و سیوقت
ـ  ما تول  ی تو ملعون باشد و برا     می که زر و س    میترس ی و ما م   ی تو نام آتون را بر زبان آورد       نکهی ا ی گفت برا  ی چه؟ و  ی برا دمیپرس  دی

  . کندیبدبخت
 من باتفاق آنها پارو زدم نسبت بمن محبـت و           نکهی بعد از ا   رای است که نسبت بمن دارند ز      ی از اعتماد  ی که حرف آنها ناش    دمیفهم
  . کردنددای خاص پینانیاطم
 شـهر افـق مخلـوط        و آن را بـا مـس       باشـد  ی و طال و نقره خالص م      ستی من ملعون ن   می که زر و س    دی گفتم آسوده خاطر باش    بĤنها

ـ  خـوب مبادلـه کن     ی گوارا و غذا   یدنی و آن را با نوش     دی من ملعون است زودتر برو     می که زر و س    دی دار میاند و اگر ب     نکرده ـ  دی  ی ول
  .ستی وحشت آور نی خدائآتون رای است زموردیوحشت شما از آتون ب

  .ن وحشت ندارد ناتوای خداکی کس از چی هرای زمیترس ی ما از آتون نمنوههی گفتند سآنها
  . ما را به معدن خواهد فرستادمیپرست ی او را نمی بفهمد که ما خدای اگر ومیدانی چون ممی دارمی ما از فرعون بکنیل

  . گرفتندشی را پی و منازل عمومها خانهی راه مخواندندی آواز مکهی پاروزنان در حالآنوقت
  . کار بودنیمقام من مانع از ا و تیثی حی داشتم مثل آنها آواز بخوانم وللی میلی خمن

  .میاوریروان ب  تو تختی شوم بمن گفتند صبر کن که براادهی پی که قصد دارم از کشتدندی دی من وقتخدمه
  . دمی دکدهی را در آن متی مری دوری گرفتم و بعد از مدتشیتمساح را پ  دمکدهی راه مادهیروان نشدم و پ  من منتظر تختیول
 وقـت او را آن انـدازه        چی متوجه شدم که ه    دمی من او را د    ی و وقت  آمد ی بشمار م  بای ز ی زن ی جوان نبود ول    مثل گذشته  گری د تیمر

  .ام دوست نداشته
 و شکم مرا لمـس کـرد   نهیها و پشت و س  شد و شانهکی زانو نهاد و رکوع کرد و بعد بمن نزد     ی دو دست را رو    دی مرا د  تی مر یوقت

  .درخشد ی متی و چشمهایا اده که الغر شده تو افتی چه اتفاق برانوههیوگفت س
 زودتر خود را بتو برسانم و با تو         خواستم ی جهت الغر شدم که م     نی از شوق عشق است و از ا       ی من ناش  ی چشمها دنی درخش گفتم
  . کنمحیتفر
  کند؟ی گفت مگر سرعت در مسافرت انسان را الغر متیمر

  .دینما ی و او را الغر مشودیو ذوب م بدن اهی حرکت کرد پعی انسان سری چون وقتی بلگفتم
بخـش    هر چه به نفع عشق باشد ولو دروغ لذترای زبرمی از دروغ تو لذت میگوئی تو دروغ مفهمم ی منکهی با انوههی گفت س تیمر

  .است
  .کنندی می به عشقبازبی و آسمان همه موجودات جاندار را ترغنی فصل بهار است و در بهار زمرای زی تو خوب موقع آمدیول
 فاخر در بر کرده و چند طوق زر بگردن          یا   جامه دمیتر از گذشته شده بود و د         من الغر شدم در عوض کاپتا غالم سابق من فربه          اگر
  . زر چند دانه جواهر قرار داده بودی قطعه زر نصب کرده و روکی خود ینای چشم نابی و روختهیآو

  . روز مراجعت کرده استنی من در ای آقارایارک با امروز ز و بانگ زد مبستی گری از شاددی مرا دی وقتکاپتا
 مـا  ی را براخانهی مهی اغذنی بهترتی و مردی و نرم نشانمی فرش ضخ  ی برد و رو   کدهی م ی خصوص یها   از اطاق  یکی کاپتا مرا به     آنگاه

 بـذر   نی تـام  یندم تـو را بـرا      که من گ   ی که تو گفت   ی ارباب من روز   نوههیس:  کاپتا گفت  می که مشغول خوردن بود    یآورد و هنگام  
. ی هـست  وانهی تصور کردم که د    رمی بگ مانهی پ کی گندم فقط    مانهی کنم و در موقع خرمن در قبال هر پ         می آنها تقس  نی مصر ب  نیزارع
ـ    می تقسنی زارع نی من گندم تو را ب     نکهی بعد از ا   رای نجات داد ز   ی عمل تو ما را از ورشکستگ      نی ا یول  ی کـردم و آنهـا کاشـتند آم
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 کنند ی م کاری که طرفدار مصر هستند و آنجا پ       ی کسان ای در غزه    ی مصر انی گندم به جنگجو   دنی رسان ین بزرگ معبد آتون برا    کاه
  .ندی داران را مصادره نماهی و سرمانیامر کرد که گندم مالک

 مـا  رایو را ضبط کند ز گندم تتوانست ی نمی کسی او مصادره شد ول   ی بحکم فرعون و خدا    ی گندم ثروتمندان از طرف آم     جهی نت در
 کـردم و    افتی گندم را از آنها در     نی محصل خود را برداشتند من ع      نی و آنها هم گندم را کاشتند و بعد از ا          می داده بود  نیآنرا بزارع 

  . که گندم ما بانبار برگشتدید تو سبب گریشیاند  مالنیا
 گندم کاست و    ی و خبر انعقاد صلح از بها      یا   رفته هی سور  صلح به  مانی عقد پ  ی از آن مطلع شدم که تو بر حسب امر فرعون برا           پس

 خواهد کـرد تـا      ی گندم ترق  متی خواهند فرستاد و ق    هی گندم به سور   ادی ز ی بعد از صلح بازرگانان مصر مقدار      زدمیمن که حدس م   
 صلح را بـه فرعـون       نمای و پ  ی و وارد افق شد    ی مراجعت کرد  هی که تو از سور    نی کردم و هم   یداری ما جا داشت گندم خر     یانبارها
  . کردی گرفتند و نرخ گندم ترقشی را پهی مصر پر از گندم راه سوریها ی کشتی نمودمیتسل
ـ        ی امسال زمستان قحط   رای خواهد نمود ز   ی باز گندم ترق   یول  از کـشت گنـدم      ی مـصر  نی سراسر مصر را خواهد گرفت چون زارع

  .اند  کردهی آمون مزارع و غالت را ملعون نموده خوددارنکهیبعنوان ا
 اسـت   گری ماده د  ای از خون    ی ناش شودی م دهی گندم د  ی که رو  یهائ   ندارد و لکه   قتی معلون شدن گندم حق    دانمی من م  کهی صورت در

ـ  اگـر مـن و تـو ا        یول.  کشاورزان را بترسانند   نکهی تا ا  پاشند ی م نی گندم زارع  ی آنها رو  دانیکه کاهنان آمون و مر      موضـوع را    نی
  . سابق مزارع آنها را ملعون کرده استی دارند که آمون خدانیقی و آنها رفتیند پذ نخواهمی بگوئنیبزارع
ـ   شوند ی با انواع وسائل ثروتمندتر م     اءی که اغن  می کن ی م ی زندگ یا   ارباب من ما درد دوره     نوههی بمن گفت س   کاپتا  ی از سـبو   ی و حت

 کهنـه   ی بـار سـبو    کـصد ی من صدبار    ریکه در زمستان اخ    می بتو بگو  دی استفاده کرد و با    می زر و س   لی تحص ی برا توانیکهنه هم م  
  .فروختم
  ؟ی که فروختی کهنه را از کجا آورده بودی سبونهمهی کاپتا تو اگفتم
 کهنه هستند غالمان خود را مامور کردم که بروند و در ی سبویداری مشغول خریا   که عده  دمی که من فهم   نی گفت به محض ا    کاپتا
 آنهـا  نجای و من از افرستادند ی منجای کهنه را با   ی زورق سبوها  لهی بوس زی و آنها ن   اورندی کنند و ب   یاردی کهنه را خر   ی سبوها اتیوال

  خورد؟ ی کهنه بچه درد می سبوهایگفتم در مصر سفل. فروختم یکردم و در آنجا م ی حمل میرا به مصر سفل
اش    کشف شده که الزمه    دی جد ی ا قهی در آب شور طر    ی ماه ی نگاهدار ی برا یاند که در مصر سفل       جا شهرت داده   نی گفت در ا   کاپتا

ـ گ ی کهنه در مصر مورد استفاده قرار نم       ی صحت ندارد چون سبوها    عهی شا نی که ا  دانمی من م  ی کهنه است ول   یاستفاده از سبو    ردی
  .خوردی کهنه بچه درد می سبوهی که در سورداند ی نمی و کسندینما ی حمل مهی بسوری کشتلهیبلکه آنرا بوس

 باعث تعجب من شد چون هر چه فکر کردم نتوانستم بفهمم کـه              یلی خ دیگردی حمل م  هی که به سور   ی کهنه مصر  ی سبوها وعموض
 چون مسئله گندم مهمتر بود من موضوع سبو را فراموش کردم و بـه               یول. کنندی چه استفاده م   ی کهنه مصر  ی از سبوها  ها یانیسر

 دهی نروئنی که هنوز از زمی نه گندمینی نما که با چشم خود بباعی را ابتی گندمیل ون کیداری گندم خریتوانیکاپتا گفتم هر قدر م    
  . استدهی به ثمر نرسی ولدهی روئای

ـ  ز اوری گندم بدست ب   دی هر چه من دارم بفروش و طال و نقره جهت خر           ی شد می گندم محتاج زر و س     دی خر ی برا اگر  چـون مـن     رای
 ام دهی کشور بوجود خواهد آمـد و چـون شـن   نی در ای قحطندهیم که در زمستان آ     دار نیقی دمیخود مزارع کشت نشده مصر را د      

  . نما و به مصر برگردانیداری خرهیها را از بازرگانان سور  از آن گندمی قسمتیتوانی حمل شده اگر مهی گندم بسورادی زیمقدار
 شد و ثروت تو     ی مرد مصر خواه   نیتر ی غن ندهیر آ  تو د  می کن یداری و اگر ما امروز گندم خر      یگوئی گفت ارباب من تو درست م      کاپتا

  .دی از فرعون خواهد گردشیب
تـر    انـد و از مـا زرنـگ          کرده از تصرف ما بدر آورده      یداری که صلح بر قرار شده خر      نی که گندم ما را بعنوان ا      هی بازرگانان سور  یول

 و ده برابر آنچه     گردانندیهمان گندم را به مصر بر م       در مصر حکمفرما شود و آنوقت        ی که قحط  ی تا وقت  کنند یهستند و آنها صبر م    
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۱۷۳

 کـشور  نی اهی بفهمد که حمل آنهمه گندم بسور      توانست ی احمق که کاهن بزرگ آتون است نم       ی آم نی و ا  فروشند ی بما م  اند  دهیخر
  .کندی از غله میرا خال
  . مصر را فراموش کردمهندی آی وارد اطاق شد من مسئله گندم و قحطتی مرنکهی به مناسبت اگری لحظه دچند
ـ  مر یوقت.  بود دهی فرا رس  دنی موقع خواب  رای غالم سابق من از اطاق رفت ز       تی از آمدن مر   بعد  تـا مـن     کـرد ی اطـاق را تـرک م      تی

  . بخوانندریگ  گوشهنوههی مرا سدی و نباستمی زن تنها ننیاستراحت کنم آنوقت من احساس کردم که با وجود ا
 ی بو ی در کشت  تی که مر  ی و دست کوچک خود را حلقه گردن من کرد و بطور           دی بطرف من دو   ی و  و دمی بعد تهوت کوچک را د     روز

  . نمودمرتی طفل که هنوز مرا فراموش نکرده بود حیآموخته بود مرا پدر خواند و من از حافظه قو
ل بر عهده من است و مـن از          را بدرود گفته و چون من او را بردم و ختنه کردم تکفل طف              ی طفل زندگ  نی بمن گفت که مادر ا     تیمر

  . خواهم کردیبچه نگاهدار
 را خوشحال کنند    تی مر نکهی ا ی برا کدهی م ی دائم انی از مشتر  کی شد و هر     هایتمساح محبوب تمام مشتر      تهوت در دکه دم    یبزود

  .ندی نمایداری جهت طفل خری اچهی و بازهی که هددانستندیالزم م
  .دی خوشوقت گردی طفل باشم از مشاهده وی دارادی من باگفتی موستهیر من که پ خدمتکای تهوت بخانه من آمد و موتآنگاه
 خـود در طـبس      ی دوره کـودک   ادی ب دینما ی م ی با بچه ها در کوچه دوندگ      ای کندی م ی درختها باز  ری که ز  دمیدی من تهوت را م    یوقت
  .م بودگوشی همان طور بازتی که من هم مثل تهوت در طفولĤوردمی و بخاطر مافتادمیم

 و با وجود    دمینشانی آنجا ماند و من هنگام شب طفل را کنا خود م           زیها ن    از سکونت در خانه من خوشوقت بود که شب         ی طور تهوت
  .دادمی باو درس میخردسال

ـ ی گـرفتم کـه او را ب       می و تـصم   سپاردی بخاطر م  ی است باهوش و نقوش و عالئم را بزود        ی متوجه شدم که تهوت طفل     یبزود  از  یک
  . خوشوقت شدیلی خمی تصمنی از اتی کند و مرلیدارس طبس بفرستم تا با اطفال نجباء در آن مدرسه تحص منیبهتر
 قصه  شی و برا  دیخوابانی و او را در آغوش خود م       دیخورانی م ی بو ذی لذ ی و غذاها  پخت ی م ینیری تهوت با عسل ش    ی هر روز برا   یموت
  . تا بخوابدگفتیم

  .کردمی آرام احساس سعادت می از آن زندگ طبس مغشوش نبود منی وضع اجتماعاگر
  .ندی را مجروح ننماگریکدی آمون و آتون نزاع نکنند و ی براها ابانی در خیا  نبود که عدهی و روزشد ی وضع طبس بدتر میول

ـ  یکشت لهی و آنها را بوسنمودند ی مری دستگکردندی سابق آمون در نزاع شرکت می خداتی را که به حما  ی فرعون کسان  نیمامور  ای
  . که در آنجا کشت و زرع کنندفرستادند ی و اگر زن بودند آنها را به مزارع آتون مفرستادند ی به معادن میاز راه خشک

ـ  شی راه معادن و مزارع را پ      دی آنها مثل قهرمانان شه    کردند ی م دی مردعا و زنها را از طبس تبع       نی ا ی وقت یول  و مـردم    گرفتنـد  ی م
 کـرد و  می ما مراجعت خواهگفتند ی و مدادندیها را تکان م     دست دشدگانی و تبع  نمودند ی و رکوع م   داختندان ی آنها گل م   یمقابل پا 

  .مینوش ی و مثل آبجو ممیزیری ممانهی را در پی و قسمتختی رمی خواهنی بر زمیخون آتون را قسمت
 آنها را مـضروب     نمودند ی جرئت نم  نیستحفظ م گفتند ی به آتون ناسزا م    نکهی که با ا   کردندی م تی حما دشدگانی مردم از تبع   یطور

  .دی که در دم بدست مردم بقتل خواهند رسدانستندی مرایکنند ز
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