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 یک مدعی براي سلطنت مصر
 .نام من شرمیون است و پدر و مادرم برده بودند و به همین جهت خود نیز کنیز شدم

کردند و من در آن کاخ چشم به دنیا گشودم و چند روز بعد  والدین من در کاخ سلطنتی خدمت می
 .نهادند کلئوپاترااز تولد من دختر پادشاه مصر که مادرش یهودي بود متولد شد و نامش را 

بـازي   آورم که از سن سه سالگی هـم  ي کودکی خود اطالع ندارم، اما به خاطر می من از وقایع دوره
داد و بـا مـن، بیشـتر الفـت      ن کوچک کاخ سـلطنتی مـرا تـرجیح مـی    شدم و او، از بین دخترا کلئوپاترا
محبوب کرد، ایـن بـود کـه هنگـام بـازي       کلئوپاتراکنم یکی از چیزهایی که مرا نزد  تصور می. داشت

کردم  کند، من اعتراض نمی زد و موهاي سرم را می آمد و مرا کتک می وقتی او ناگهان به خشم در می
به من نزدیـک   کلئوپاتراگریستم و بعد از چند لحظه  رفتم و می اي می ه گوشهنمودم، بلکه ب و نزاع نمی

ي شـیرین   و گاهی، براي این که مرا تسلی بدهد یک کلوچـه » شرمیون، گریه نکن«گفت  شد و می می
ي لذیـذ را در دهـان    و مـن هـم کلوچـه   » بخـور «گفـت   داد و مـی  شد بـه مـن مـی    که با انگبین طبخ می

 .کردم کتک او را فراموش می گذاشتم و خشم و می

او یـک شـاهزاده خـانم    . ، با دختران دیگـر تفـاوت دارد  کلئوپاتراقدري که بزرگ شدم فهمیدم که 
جنسـانش نشـان    ي هـم  تر از همه است و این خصوصیت که البته براي او امري عادي بود، او را برجسته

ي  پس از این که به مرحلـه . تر زیبا استیک دخ کلئوپاتراتوانستم بفهمم که  عالوه بر این می. دهد می
هـاي   او مثل مادر چشـم . عقل رسیدم، دریافتم که شاهزاده خانم زیبایی خود را از مادرش به ارث برده

 .درشت و سیاه و موي مشکی و صورت بیضوي و سفید و دهان کوچک داشت

م و مـن اولـین کنیـزي    طوري به من مأنوس بود که مادرش اجازه داد من بـا او غـذا بخـور    کلئوپاترا
 .خوردم غذا می) غیر مواقع رسمی( هستم که در کاخ سلطنتی مصر با یک شاهزاده خانم

لبـک   اي عجیب به نواختن نـی  یک چیز را به خاطر دارم و آن این که وي عالقه کلئوپاترامن از پدر 
لبـک در دسـت    داشت و از روزي که به یاد دارم تا روزي که وي زندگی را بدرود گفت پیوسـته نـی  

بعـد از او پادشـاه   ( که فرزند ارشد پدر بـود  کلئوپاتراگاهی . نواخت شد و نی می پادشاه مصر دیده می
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گرفـت و درصـدد بـر     لبک را از دسـت پـدر مـی    نی) داراي سه فرزند دیگر شد کلئوپاترامصر از مادر 
طفولیـت دختـر پادشـاه مصـر      ي اما بعـد از ایـن کـه دوره   . آمد آمد که بنوازد، ولی از عهده بر نمی می

گذشت و او با موسیقی آشنا شد و به ارزش کار هنرمندان و نوازندگان واقعی پی برد، دیگـر تـوجهی   
 .به نی پدر نکرد

ي  برد، موقعی که وي را به معلمین سپردند من هم با او به جلسه پیوسته با من به سر می کلئوپاتراچون 
خواستند مرا از اتاق درس  نمودند و می هزاده خانم اعتراض میروزهاي اول معلمین شا. رفتم درس می

شد، لذا من به اجبار  خاست و مانع از اخراجم می به حمایت من برمی کلئوپاترابیرون کنند، ولی هر بار 
 .خواندن و نوشتن یونانی را آموختم

انیدم، زبـان  رسـ  حضور بـه هـم مـی    کلئوپاتراعالوه بر خواندن و نوشتن، من چون در جلسات درس 
ي روم هسـتند فـرا    هایی است که تحت سیطره که زبان رسمی کشورها و سرزمینرا هم ) التین(رومی 

کننـد   گرفتم و زبان رومی در مصر، زبان اشراف است و بزرگان مصر و کسانی که در دیوان کـار مـی  
 .مجبورند که زبان رومی را فرا بگیرند

هندسه دست پیدا کردم، زیرا این علـوم را هـم بـه شـاهزاده     همچنین در تاریخ و جغرافیا و حساب و 
ولی در زبان و خط مصر باسـتانی کـه زبـان و خـط علمـاي روحـانی بـود و        . آموختند خانم مصري می
باید آن را فرا بگیرنـد، پیشـرفت نکـردم زیـرا اسـتعداد فـرا گـرفتن آن خـط و زبـان را           شاهزادگان می

ونه یک کنیز چون من قادر است که قلم به دست بگیـرد و ایـن   نداشتم، بنابراین تعجب نکنید که چگ
 .خاطرات را بنویسد

بینید، به خط یونانی نوشته شده نه به خط رومـی، زیـرا زبـان و خـط      این سرگذشت به طوري که می
محـل  . آید و من در این زبان بـیش از زبـان رومـی تسـلط دارم     یونانی زبان و خط ملی من به شمار می

ته سـ سکونت داشت و او و سایر فرزندان پادشاه مصر و پدرش پیو کلئوپاترایی بود که سکونت من جا
کشـید   رفتند طـولی نمـی   بردند و اگر به طور موقت به شهرهاي جنوبی مصر می در اسکندریه به سر می

 .گشتند که برمی

فاترین بـاغ  در اسکندریه زیباترین کـاخ جهـان و بزرگتـرین و باصـ     کلئوپاتراکاخ و باغ سلطنتی پدر 
گویم بلکه دیگران هم داراي ایـن عقیـده هسـتند کـه از      آمد و این را من نمی سلطنتی دنیا به شمار می
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کاخ و باغ سلطنتی اسکندریه زیباتر و بزرگتر وجود ندارد، و چون این کاخ و باغ وسـیع آن هنـوز در   
 .کند ي مرا تصدیق تواند برود و ببیند تا صحت نوشته آن شهر هست، هر کس می

اش در آن سکونت داشتند، زیباترین شهر جهان بـود و   شهر اسکندریه هم که پادشاه مصر و خانواده
رومی وارد اسکندریه شد از فـرط حیـرت نزدیـک بـود دیوانـه شـود و خـود از        » آنتوان«اولین بار که 

طویـل و   در قبال این شهر بزرگ و زیبا که یک چنـین خیابانهـاي  » روم«دهانش شنیدم که گفت شهر 
 .عریضی دارد جز یک مزبله نیست

در باغ بزرگ سلطنتی اسـکندریه، انـواع جـانوران بـراي سـرگرمی فرزنـدان پادشـاه مصـر از جملـه          
هـایی را کـه صورتشـان     یک میمون از نـژاد میمـون   کلئوپاتراشد، اما  فرزند ارشد او دیده می کلئوپاترا

شـد مـن و او بـا     ه از خواندن و نوشتن فارغ میداشت و هر زمان ک شبیه به سگ است بیشتر دوست می
طوري به آن میمـون عالقـه داشـت کـه آن جـانور را بغـل خـود         کلئوپاترا. کردیم آن میمون بازي می

دیـد از شـادي معلـق     خوابانید و میمون هم خیلی به شاهزاده خانم مصري عالقمند بود و تا او را می می
 .خندانید را می کلئوپاترازد و حرکات مضحک آن میمون  می

در مصر، نه برف می بارد نه تگـرگ، ولـی در آن   . یک سال بر خالف انتظار در مصر تگرگ بارید
تگرگ، آن قدر درشـت بـود    .سال قبل از این که رود نیل طغیان کند، تگرگی درشت باریدن گرفت

بودنـد، خـود را بـه    شکست و تمام جانورانی کـه در بـاغ سـلطنتی     هاي باریک درختان را می که شاخه
 .سرپناه رسانیدند که از تگرگ مصون باشند

هاي باغ سلطنتی از بـین رفتـه بـود و روي زمـین      بعد از این که تگرگ قطع شد، مقداري زیاد از گل
دویـد و روي   کلئوپـاترا میمـون  . شـد  ي سفید رنگ از دانه هاي درشـت تگـرگ دیـده مـی     یک طبقه
در چنگ گرفت و به اطراف پاشید، ولی بعد از مدتی برودت  هاي تگرگ را ها غلط زد و دانه تگرگ

 .تگرگ در آن جانور مؤثر شد و به لرزه درآمد

هاي خشک مشغول  ي پارچه به وسیله کلئوپاترامن میمون را گرفتم و به اتاق بردم و بر حسب دستور 
لـی همـان شـب    لرزید، گرم شد و شروع به بازي کـرد، و  میمون که از سرما می. خشک کردن او شدم

 .نالید دچار بیماري گردید و تا صبح می

طبیب دربار را احضار و از او خواست که میمون را معاینـه نمایـد و او    کلئوپاترابعد از طلوع بامداد، 
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امـا داروهـاي پزشـک در میمـون     . گفت این جانور تب کرده و باید به او دارو خورانید تا خوب شـود 
 کلئوپـاترا د هم آغاز گردید و در آن موقع، پزشک گفت کـه میمـون   هاي شدی مؤثر واقع نشد و سرفه

افتد که میمون  ها خطرناك است و بندرت اتفاق می دچار مرض سینه پهلو شده و این مرض بین میمون
 .از بیماري سینه پهلو جان بدر ببرد

بدنش سنگین سه روز بعد، در حالی که من آن میمون را در بغل گرفته بودم حس کردم که ناگهان 
وقتی  کلئوپاترا.  هایش بازماند و با این که هنوز کودك بودم فهمیدم که میمون مرده است شد و چشم

ي آن میمـون را   فهمید که میمون محبوب او جان در بدن ندارد، گریست و پدرش امر کرد کـه الشـه  
میمون را در باغ سلطنتی  کلئوپاترامومیایی کنند و دفن نمایند تا هرگز فاسد نشود و بر حسب تقاضاي 

 .دفن کردند

محرم نبودند و علتش این بود کـه   کلئوپاتراي کاخ سلطنتی به اندازه من نسبت به  هیچ یک از خدمه
بگـذارد، زیـرا    میاندر  اودانست که اسرار کوچک خود را با  ها را الیق نمی هیچ یک از آن کلئوپاترا

توانسـتند بخواننـد و    کردنـد سـواد نداشـتند و نمـی     هیچ یک از کنیزانی که در دربار مصر خدمت مـی 
 .دانستند که روم آیا در شمال مصر است یا در جنوب آن ها نمی بنویسند و بعضی از آن

شاهزاده خانم  توانستم با دانستم و می در بین کنیزان کاخ سلطنتی فقط من بودم که زبان رومی را می
 .خود در خصوص تاریخ و جغرافیا صحبت کنم

هاي بزرگان مصر به مناسبت مقـامی کـه داشـتند جـزو      وقتی هم بزرگ شدیم، گرچه عده اي از زن
دانست تا حرف دل خـویش   ها را الیق نمی هیچ یک از آن کلئوپاتراندیمان شاهزاده خانم شدند، ولی 

 .بزند اورا به 

توانم  داشت و من به تمام اسرار زندگی او وقوف داشتم و می را از من پنهان نمی هیچ رازي کلئوپاترا
را نشناخت و از اسـرار زنـدگی او مطلـع نشـد، ولـی       کلئوپاترابا جرأت بگویم که هیچ کس چون من 

ها جاي مـن   آمدم و در تشریفات و مهمانی به شمار نمی کلئوپاتراچون کنیز بودم، جزو ندیمان رسمی 
 .متگزاران بودبین خد

ولـی بعـد از ایـن کـه     . یک نفـر اسـت   کلئوپاتراکردم که  تا وقتی که به سن رشد نرسیدم، تصور می
بزرگ شدم و از تاریخ آگاهی پیدا کردم، دریافتم که قبل از خانم من در کشور مصر، شش شـاهزاده  
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مصـر بـه    کلئوپـاترا مـین  اند که همه ملکه گردیدند و خانم مـن هفت  وجود داشته کلئوپاتراخانم به اسم 
هایی که در گذشته بدان نام در مصـر وجـود داشـتند     خانم من و ملکه کلئوپاتراولی بین . آمد شمار می

  .آمد یک تفاوت بزرگ موجود بود و آن این که خانم من یک زن متجدد بشمار می

را مثل اجـدادش   کلئوپاتراپدر . که پادشاه مصر بود از چه مرضی مرد کلئوپاترادانم که پدر  من نمی
 کلئوپاتراپدر . خواندند و دوازده نفر قبل از او به همین نام در مصر سلطنت کردند به اسم بطلمیوس می

 .زد شناخت زیرا دایم نی می می» زن نی«شد، ولی ملت مصر او را به اسم  بطلمیوس سیزدهم نامیده می

د، زیرا انسان هر قدر عالقه به موسـیقی داشـته   ي من یک نوع جنون بو نی زدن پادشاه مصر به عقیده
از نی زدن بـاز ایسـتاد و همـه     کلئوپاتراولی ناگهان مدت چند روز پدر . زند باشد در تمام عمر نی نمی

 .کرد شد نی زدن را ترك می فهمیدند که وي بیمار است، زیرا هر وقت پادشاه مصر بیمار می

خاسـت اولـین چیـزي کـه مطالبـه       بسـتر بیمـاري برمـی   در گذشته، هر وقت که بطلمیوس سیزدهم از 
لبک بود، ولی در آن سال نتوانست از بستر بیماري برخیزد و یـک روز فرزنـد ارشـد خـود      کرد نی می

و سایر فرزندانش را طلبید و در حالی که خدمه کاخ سـلطنتی از جملـه مـن حضـور داشـتیم       کلئوپاترا
دست خانم مرا در دست برادرش نهاد و گفت شما باید  را گرفت و کلئوپاترادست پسرش یعنی برادر 

 !باید براي برادر خود فرزندان قوي و زیبا بزایی کلئوپاترازن و شوهر بشوید و تو اي 

سر به زیر افکند، برادرش هم چیزي نگفت و سه روز بعد از آن واقعه بطلمیـوس سـیزدهم    کلئوپاترا
بعد از مومیایی کردن، روي جایگاه مخصوص نهادنـد  ي پادشاه مصر را  جنازه. رخت از جهان بربست

 .بود در چهار طرف جنازه ایستادند کلئوپاتراها  و چهار فرزند او که یکی از آن

هاي حبشـه و یـک    تمام جانورانی را که محبوب پادشاه مصر بودند از جمله چهار سگ از نژاد سگ
سیزدهم را که یکی از سالطین عربستان هاي سوریه و اسب عربی بطلمیوس  یوزپلنگ از نژاد یوزپلنگ

 .ها و یوزپلنگ نشستند ولی اسب عربی ایستاد به او هدیه داده بود، نزدیک جنازه آوردند و سگ

زن نیز حاضر شدند و  داشت، یک عده نی لبک را دوست می ي حیات نی چون پادشاه مصر در دوره
باشد و جزو رسوم  ها می ادات و رسوم مصرياین رسوم، از ع. نواختند انقطاع در طی مراسم، نی می بی

 .یونانی نیست

مقدونی بود و بعد از مرگ اسکندر در مصر سلطنت  راولین بطلمیوس پادشاه مصر که سردار اسکند
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کرد، ولـی فرزنـدان وي بعـد از     آمد و فقط از آداب و رسوم یونانیان پیروي می کرد، یونانی بشمار می
ند تحت تأثیر مذهب و آداب و رسوم مصري قرار گرفتند و قدري این که مدتی در مصر سلطنت کرد

 .نمودند هم براي عوام فریبی، از رسوم مصري پیروي می

داشـته   ي زندگی دوسـت مـی   میرد چیزهایی که در دوره ها عقیده دارند که وقتی یک نفر می مصري
را در جوار جنازه اش قـرار  باید در کنارش قرار داد و به همین مناسبت، جانوران محبوب پادشاه مصر 

شان گریستن بر اموات بود آمدند و  آنگاه، کسانی که شغل. زدند ها، بدون انقطاع نی می زن دادند و نی
کردنـد و   خواند و دیگـران آن تصـنیف را تکـرار مـی     یکی از آنها با آهنگ نی، تصنیفی سوزناك می

هـم   کلئوپـاترا کردنـد و   همـه گریـه مـی    آور بود کـه  ها طوري رقت ي آن گریستند و نوحه و گریه می
 .گریست

تراشیدند و روغن بـر   ها مصري بودند و مثل کاهنین مصر، سر را می سپس روحانیون آمدند، ولی آن
 .شد ها یک تخته پوست دیده می ي راست هر یک از آن مالیدند و روي شانه سر می

ک کشـکول پـر از روغـن مقـدس در     پیشواي روحانیون با دو عالمت ویژه به دیگران ممتاز بود و ی
ي پادشـاه مصـر، در یـک صـف      روحانیون مصري، نزدیک جنازه .دست و یک منتشا بر دوش داشت

ها قرار گرفت و دسته جمعی  ایستادند و مردي که کشکول بر دست و منتشا بر دوش داشت، مقابل آن
بـار از نزدیـک شـاهد آن    این مراسم که من بـراي اولـین   . شروع به خواندن یک سرود مذهبی نمودند

بودم و به نظرم جلوه و شکوه مخصوصی داشت، سرانجام با حرکت مالیم دست پیشواي روحانیون به 
سپس جنازه را به حرکت درآوردند که به طرف آرامگاه سالطین مصر ببرند و من دیـدم  . اتمام رسید

 .اي از افسران رومی هم جزو تشییع کنندگان هستند که عده

هـا   زن هـا نـی   شـد، روحـانیون جلـو افتادنـد و عقـب آن      جنازه به طرف آرامگاه برده مـی هنگامی که 
و ســایر فرزنــدان پادشــاه مصــر و حیوانــات محبــوب او  کلئوپــاتراهــا  کردنــد و عقــب آن حرکـت مــی 

 .آمدند می

ي شهر اسـکندریه   کردیم و وجوه سکنه ي کاخ سلطنتی بودیم حرکت می ها، ما که خدمه بعد از آن
شـنیدم و   من در جایی بودم که صـحبت افسـران رومـی را مـی    . نمودند ران رومی ما را تعقیب میو افس
گفتند که در روم و  زدند و می ي پادشاه مصر به آرامگاه حرف می ها راجع به تشریفات انتقال جنازه آن
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بایـد   ده، نمـی یونان، مراسم انتقال جنازه به آرامگاه ساده است و چون بطلمیوس سیزدهم نیز یونانی بـو 
 .ها به آرامگاه ببرند که جسد او را طبق رسم مصري

  .در آن روز آنتوان رومی بین افسران نبود

 .نمود در آن روز توجهی به افسران رومی نمی کلئوپاترابه همین جهت 

هـا   ها رفته و شهرت داشت که در بین النهرین از ایرانـی  دانستم که آنتوان براي جنگ با ایرانی من می
 .شکست سختی خورده و معلوم نبود زنده یا مرده است

بـا بـرادرش    کلئوپـاترا ي بطلمیوس سیزدهم به خاك سپرده شد، مراسم ازدواج  بعد از این که جنازه
 .به انجام رسید) که او هم موسوم به بطلمیوس بود(

تاریک شـد و  ، یک شب، من در اتاق خانم خود بودم و چون هوا کلئوپاتراسه ماه بعد از مرگ پدر 
اي وارد اتـاق شـد و    در آن وقت خواجـه . آمد، کنیزان چراغ افروختند و به اتاق آوردند شب فرود می

 .خواهند براي یک کار با اهمیت، به حضور ملکه برسند ي مصر می گانه گفت وزراي سه

ي مصر را یافت و همه او را بـا عنـوان    ي برادر خود شده بود، عنوان رسمی ملکه که زوجه کلئوپاترا
 .خواندند ملکه می

ملکه شد تا آن روز، اتفاق نیفتاده که وزراي مصر، بعد از فرود آمدن تاریکی  کلئوپاترااز روزي که 
 .نزد ملکه بیایند و راجع به کارهاي کشور با او صحبت کنند

دم که وزرا قصد دارند ملکه را مالقات نمایند به راه افتادم که از اتاق خارج شوم، ولی من وقتی شنی
توقف کن، کار وزراي مصر هر قدر با اهمیـت باشـد مـن     ...روي؟ شرمیون، کجا می« :گفت کلئوپاترا

 ».شان را بشنوي توانی اینجا بمانی و اظهارات دانم و می تو را نامحرم نمی

ي مصر کمر خم کردند و سر را تـا نزدیـک زمـین     ا وارد شدند و مقابل ملکهمن توقف کردم و وزر
ها پرسید این کار با اهمیت چیست که شـما در   از آن کلئوپاترافرود آوردند و بعد از این که برخاستند 

 این موقع تقاضاي مالقات کردید و نزد من آمدید؟

من انداخت و با زبان حـال پرسـید کـه آیـا      تر از دو وزیر دیگر بود نظري به ها که بزرگ یکی از آن
 تواند اسرار مهم کشور را در حضور من بگوید یا نه؟ می

شرمیون از کوچکی بـا مـن بـزرگ شـده و محـرم مـن       « :متوجه مفهوم نگاه او شد و گفت کلئوپاترا
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 ».خواهید بگویید توانید هرچه می باشد و شما می می

 ».اسرار است و نباید به گوش دیگران برسد خواهم بگویم جزو آنچه من می« :وزیر گفت

شرمیون کنیز مخصوص من است، از کودکی با من بـزرگ شـده و کنیـزي اسـت راز     « :ملکه گفت
 ».دار و هرگز رازي را فاش نخواهد کرد نگاه

خـواهم بگـویم از اسـراري اسـت کـه       شرمیون یک زن است و رازي که من مـی « :همان وزیر گفت
 ».کنند میها زود آن را فاش  زن

باشـد راز شـما را افشـاء     دهم که شرمیون با ایـن کـه زن مـی    من به شما اطمینان می«: گفت کلئوپاترا
 »!نخواهد نمود

اي حتی یک شب او را به خوابگـاه   اي ملکه، تو از روزي که با شوهرت ازدواج کرده«: وزیر گفت
خواهد وارد اتاق شود  آید و می می خود نپذیرفتی و هر شب، هنگام خوابیدن، برادرت به سوي اتاق تو

ي ایـن   بندي و این عمل تو، برخالف رسوم و شرایع است و بـا ادامـه   ولی تو درب اتاق را از داخل می
وضع، ملت ناراضی خواهد شد، بـراي ایـن کـه مصـر داراي ولیعهـد نخواهـد گردیـد و بـرادرت هـم          

 ».شته باشدتواند از این زناشویی رضایت دا شود، زیرا نمی ناراضی می

. دهم با این که یک دلیل جهت متقاعد کردن شما کافی است من دو دلیل ارائه می« :گفت کلئوپاترا
دلیل اول این است که من یـک یونـانی هسـتم و ازدواج بـرادر را بـا خـواهر یـک عمـل غیرطبیعـی و          

 ».ي مرا تصدیق کنید دانم و شما سه نفر هم که یونانی هستید باید گفته وحشیانه می

در مصر ازدواج . باشیم ما از لحاظ نژادي یونانی هستیم، ولی وزیر کشور مصر می« :وزیر ارشد گفت
توانـد شـوهرت    برادر با خواهر جایز بلکه مستحب مؤکد است و تا وقتی که تو برادري داري کـه مـی  
به وجود آورده  شود، نباید با یک بیگانه وصلت نمایی و خودداري تو از ازدواج با برادرت این فکر را

 »!که شاید تو ناقص الخلقه باشی و در تو احساسات زنانگی وجود ندارد

کنیـد و در مـن احساسـات زنـانگی موجـود اسـت، ولـی بـرادر مـن از           اشـتباه مـی  « :گفـت  کلئوپاترا
احساسات مردانه عاري است و اگر شما توانستید به من ثابت کنید که برادرم داراي مختصـات مـردان   

 ».دهم که در این باره فکر کنم ول میاست من ق

و شوهر او، قدم به اتـاق   کلئوپاترابه اینجا رسید در باز شد و بطلمیوس برادر  کلئوپاتراوقتی صحبت 
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 .گذاشت

اند که قدري پس از ایـن کـه از ورود    ي مصر با بطلمیوس قرار گذاشته گانه معلوم بود که وزراي سه
 .ا آغاز کردند بطلمیوس وارد شودها به اتاق ملکه گذشت و صحبت ر آن

کنی که ایـن سـخنان را    ، تو از این جهت جرأت میکلئوپاترا« :بطلمیوس بعد از حرف خواهر گفت
کـنم   دانی من میل ندارم راجع به این موضوع صحبت کنم و هرگز افتخـار نمـی   بر زبان بیاوري که می

هر بـا آنتـوان رومـی در تخـت روان     ي ایـن شـ   که با زنی آشنا هستم، ولـی تـو در مقابـل چشـم سـکنه     
باشـد و همـین شـرمیون کنیـز تـو کـه اینجـا ایسـتاده و          نشستی تا مردم ببینند که وي عاشـق تـو مـی    می

نشستی، او را بـا   زیرا هر وقت که تو با آنتوان در تخت روان می. شنود، شاهد است هاي ما را می حرف
 ».حرکت درآورد و تو و او را باد بزندبردي تا این که بادبزن را در تخت روان به  خود می

رفتم، ولی هر چه باشد من زن هستم  کنم که با آنتوان به گردش می من اعتراف می« :گفت کلئوپاترا
گویی که گاهی  و آنتوان مرد و اگر زن و مردي یکدیگر را دوست بدارند عیب نیست، ولی تو چه می

دیگر با آن جوان قبرسی؟ در این شـهر کسـی نیسـت    ي  روي و مرتبه با آن جوان ژرمنی به گردش می
 »!سري مستوجب مالمت نداند که رفتار تو را مورد انتقاد قرار ندهد و تو را بخاطر سبک

این گفته بهتان است و تو چون قصد داري که مرا از سلطنت دور نمایی با ایـن  « :بطلمیوس بانگ زد
 »!نماییها سعی داري مرا در چشم دیگران خوار  تهمت قبیل

ي شـهادت گواهـان    ي خود را به وسیله زنم و حاضرم که گفته من تهمت ناروا نمی« :گفت کلئوپاترا
 ».به ثبوت برسانم

وارد اتاق گردید و معلوم شد که بـه او هـم اطـالع     کلئوپاترادر آن موقع آرسینوهه خواهر کوچک 
 .اند که براي شنیدن مذاکرات در آنجا حضور به هم برساند داده

 »کنید؟ چه خبر است و براي چه شما مشاجره می« :آرسینوهه پس از ورود پرسید

 ».سر هستم زند که مردي سبک کند و به من تهمت می خواهرت مرا متهم می« :بطلمیوس گفت

زنـد و منظـورش    براي چه این بهتان را به تو می کلئوپاترادانم که خواهر ما  من می« :آرسینوهه گفت
ي افترا، ما را از سلطنت دور نماید و خود به تنهایی در این کشور سلطنت کند و  این است که به وسیله

بدون تردید یک ژنرال رومـی مثـل آنتـوان را     کلئوپاترااگر امروز کشور روم دچار هرج و مرج نبود، 
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قشـون بکشـد و تـو را از سـلطنت     داشت که به مصر  کرد و او را وامی به عنوان همسر خود انتخاب می
 »!تقدیم کند کلئوپاترابرکنار نماید و تاج و تخت مصر را به 

ها از دهان دختـري مثـل تـو     آرسینوهه، تو هنوز یک دختر بچه هستی و این حرف« :گفت کلئوپاترا
اند و به همین جهـت مـن از تـو رنجـش      ها را به تو آموخته عجیب است و بی شک دیگران این حرف

 ».اند دانم سایرین به تو تلقین کرده م چون میندار

اي کـه   هنوز موافقـت نکـرده   کلئوپاتراها اشکال را رفع نکرد و تو اي  این صحبت« :بطلمیوس گفت
هاي گذشته هر بار که مـن خواسـتم وارد اتـاق تـو شـوم در را بـه        مرا به اتاق خود راه بدهی و در شب

 ».رویم بستی

ستی که من تو را به اتاق خود راه نخواهم داد و با علم به این موضـوع بـه   دان تو می« :گفت کلئوپاترا
 ».آمدي تا این که بتوانی این مسئله را دستاویز نمایی و با من خصومت کنی طرف خوابگاه من می

 »در این صورت تکلیف من چیست؟« :بطلمیوس گفت

نیایی و توقـع نداشـته باشـی کـه     تکلیف تو این است که به طرف خوابگاه من « :جواب داد کلئوپاترا
مناسبت من و تو، از حدود مناسبات عادي و رسمی تجاوز کند، براي این که من ایـن رسـم کثیـف و    

 ».گویم که شوهر من باید شخصی غیر از برادرم باشد آور را قبول ندارم و می شرم

کـه او بیایـد و تـو    دانم که چشم تو بـه دنبـال آنتـوان اسـت و انتظـار داري       من می« :بطلمیوس گفت
 »!مناسبات خود را با آن مرد رومی از سر بگیري، ولی آنتوان دیگر نخواهد آمد

کـنم کـه خواهـان آنتـوان      کنی که من از این جهت تمکـین نمـی   برادر، تو فکر می« :گفت کلئوپاترا
هر مـن  هستم؟ ولی چه آنتوان باشد چه نباشد، من تمکین نخواهم کرد زیرا نفرت دارم که برادرم شـو 

  ».پذیرم نه، من این زناشویی را نمی. باشد و پسري که از طفولیت با من بزرگ شده همسر من شود
 »پذیري؟ آیا اگر آنتوان بخواهد به همسري او درآیی، تقاضایش را می« :بطلمیوس گفت

هـم  مناسبات من با آنتوان، مناسبات دوسـتانه اسـت، ولـی هرگـاه غیـر از ایـن       « :اظهار کرد کلئوپاترا
 ».سر و جلف باشد، مورد نفرت من نخواهد بود، زیرا آنتوان نه برادر من است و نه یک مرد سبک

 کلئوپـاترا هـا   ي مصر و بطلمیوس و آرسینوهه از اتاق بیرون رفتند و پس از خروج آن گانه وزراي سه
 ».دهد که آنتوان خواهد آمد شرمیون، قلب من گواهی می« :به من گفت
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کرد و من به تمام اسرار خصوصی او وقوف داشـتم و   چیز را از من پنهان نمی هیچ گفتم که خانم من
  .دارد از جمله مطلع بودم که آنتوان را دوست می
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 گردش در بزرگترین شهر جهان
براي اولین مرتبه به اتفاق آنتوان به گردش رفت  کلئوپاترانمایم که  من هرگز روزي را فراموش نمی

 .زدم ها بود حضور داشتم و آن دو را باد می ی که حامل آنو من هم در تخت روان

هـا   لبـاس آن . کردند و لباس متحدالشکل در برداشـتند  شانزده تن از غالمان، تخت روان را حمل می
هاي سفید  ي تسمه دوزي نقره و یک کفش که به وسیله عبارت بود از یک لنگ ارغوانی داراي مفتول

گرفت و یک شـال سـبز    اي کفش، به طور مارپیچ اطراف ساق پا را میه تسمه. شد رنگ به پا بسته می
گشـودند و عـرق بـدن را خشـک      بسـتند و در موقـع اسـتراحت آن را مـی      رنگ که چون حمایـل مـی  

 .نمودند می

کرد و او  پیشاپیش غالمانی که حامل تخت روان بودند، یکی از صاحب منصبان درباري حرکت می
ي سبز رنگ  لباس جلودار مثل لباس غالمان بود اما در عوض شال، یک کلیچه. خواندند را جلودار می

 .رسید پوشید و آن کلیچه آستین نداشت و دو دست جلودار عریان به نظر می می

دانند که کاله مصري داراي طیلسان است و طیلسـان از   نهاد و همه می جلودار کاله مصري بر سر می
شود که از قفـا آفتـاب بـر گـردن و صـورت       ند و مانع از این میپوشا عقب مثل یک پرده گردن را می

 .بتابد

کردند  گرفت که از چوب بود اما روي آن را مطال می جلودار پیوسته یک چماق کوتاه به دست می
آمـد و وقتـی مـردم در خیابـان جلـودار را بـا        و چماق مزبور، عالمت مرتبه و شغل جلودار به شمار می

رفتند که تخت روان بتواند بدون  ها کنار می دادند و ارابه دیدند کوچه می لباس و چماق مخصوص می
 .معطلی عبور نماید

کـرد و آن روز هـم کـه بـراي اولـین       هاي اسکندریه حرکت می بدون اسکورت در خیابان کلئوپاترا
 .نمود مرتبه با آنتوان سوار تخت روان شد تا شهر را به وي نشان بدهد، بدون اسکورت حرکت می

هـا   شـناخت، بلکـه راجـع بـه سـوابق آن      ها و عمارات اسکندریه را خوب می نه فقط خیابان کلئوپاترا
ها را هم براي آنتوان نقـل   اطالعات زیادي داشت، به طوري که بعضی از اوقات سوابق تاریخی خیابان

مه جا را نمود چگونه یک دختر جوان آن همه اطالعات دارد و ه کرد و آن ژنرال رومی حیرت می می
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 .شناسد به خوبی می

هاي اسکندریه بود، چـون در   کنم اول چیزي که سبب حیرت آنتوان شد عرض خیابان فراموش نمی
بعـد از عـرض خیابـان    . توانند کنار هم حرکـت کننـد   هاي درجه اول اسکندریه دوازده ارابه می خیابان

این آب که از شیرها جاري اسـت  « :آنچه سبب حیرت آنتوان گردید شیرهاي آب و لوله بود و پرسید
 »آید؟ از کجا می

ي نیـل   آب رودخانـه . باشد دو قرن و نیم است که این شهر داراي آب لوله می« :جواب داد کلئوپاترا
کند و لذا مـردم، همـه وقـت     ها جریان پیدا می شود و از آنجا به طرف لوله وارد یک مخزن بزرگ می

براي استفاده از طرف عموم نصب شده تا عابرین و مسـافرین از  آب دارند و شیرهاي کنار خیابان هم 
 ».مند شوند آن بهره

 »هاي آب را که ساخته است؟ ها را که به وجود آورده و این لوله این خیابان« :آنتوان پرسید

مقدونی طرح کرد، ولـی وقتـی اسـکندر    ) اسکندر( ي این شهر را مهندس نقشه« :پاسخ داد کلئوپاترا
ي بطالسه شروع  درود گفت، این شهر آبادي نداشت و جد بزرگ من بطلمیوس سر سلسلهزندگی را ب

به آباد کردن این شهر کرد و بعد از او، سایر اجدادم در این شهر عمارات بزرگ به وجود آوردنـد تـا   
 ».بینید رسیده است امروز به این پایه که می

 :آب سبب شـگفت آنتـوان شـد و پرسـید     هاي وقتی مقابل موزه رسیدیم عظمت بناي مزبور و ستون
انـد و بـه صـحبت شخصـی کـه       هاي این عمارت نشسته ها که هستند که روي پله اینجا کجاست و این«

 »دهند؟ زند گوش می باالتر از دیگران نشسته است و حرف می

 بینیـد  هـا کـه مـی    خداي هنـر سـاخته شـده و ایـن    » موز«اینجا موزه است که به اسم « :گفت کلئوپاترا
ها می باشـد و اینـان، هـر روز در اینجـا جمـع       کند رئیس آن فیلسوف هستند و شخصی که صحبت می

 ».دهند شوند و به سخنان استاد خود که همان ناطق است گوش می می

 »فیلسوف یعنی چه؟« :آنتوان گفت

 ».کوشد مشکالت دنیا را با بحث حل کند فیلسوف یعنی کسی که می« :گفت کلئوپاترا

 خواهنـد  ها چگونه می حل نماید و این 1»لژیون«ملت روم نتوانست مشکالت دنیا را با « :گفتآنتوان 
                                                

  .مترجم –واحدهاي بزرگ ارتش روم   1



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٤ 

 »اشکاالت جهان را با حرف حل کنند؟

کنند که اگر نتوانند مشکالت دنیا را با حرف حـل کننـد، توضـیحی     ها فکر می این« :گفت کلئوپاترا
 ».خواهد نمودها را قانع  براي آن پیدا خواهند کرد و یافتن توضیح آن

 »ها بنشیند و به سخنان مدرس گوش بدهد؟ تواند روي این پله آیا هر کس می« :آنتوان پرسید

ها و شنیدن سخنان استاد مستلزم این است کـه دو نفـر از    نه، جلوس بر روي این پله« :گفت کلئوپاترا
البتـه سـواد خوانـدن و    ها تصدیق نمایند که مستمع داراي ذوق فلسـفی اسـت و    فالسفه یا شاگردان آن

 ».نوشتن را هم داشته باشد

خواهش کرد که تخت روان را نگاه دارد که وي لختی بـه سـخنان اسـتاد گـوش      کلئوپاتراآنتوان از 
 .گوید بدهد و بفهمد که وي چه می

مدرس بدون این که توجهی به آنتوان نماید و مثل . تخت روان متوقف گردید ولی آنتوان پیاده نشد
کـرد و او را عقـل کـل     بیند به گفتار ادامه داد و من شنیدم که صحبت از افالطون می او را نمیاین که 

 .هاي وي را باید با وضع زمان تطبیق کرد دانست، ولی عقیده داشت که بعضی از نظریه می

کننـد   اي که در این موزه تحصیل یـا تـدریس مـی    براي آنتوان توضیح داد که تمام فالسفه کلئوپاترا
داننـد و عقیـده دارنـد کـه بایـد       فدار افالطون هستند و او را نخستین معلم نوع بشر و عقل کـل مـی  طر

بـه همـین جهـت مدرسـین و     . ها را با زمـان تطبیـق نمـود    هاي افالطون را پذیرفت منتها آن نظریه نظریه
ن را قبـول  خوانند، چون در عـین ایـن کـه افالطـو     می» افالطونیون جدید«محصلین این موزه را به اسم 

 .گویند که باید در عقاید او تجدید نظر کرد دارند می

طـور کـه از افالطـون چیـزي نفهمیـدم از       بهتر ایـن اسـت کـه بـرویم زیـرا مـن همـان       « :آنتوان گفت
 ».فهمم افالطونیون جدید هم چیزي نمی

وزه گذشتیم، آنتوان به امر کرد که غالمان راه بیفتند و ما به راه افتادیم و بعد از این که از م کلئوپاترا
 :یک عمارت سفید رنگ بزرگ که نماي خارجی آن شبیه به یک سیرك بـود اشـاره کـرد و پرسـید    

 »اینجا کجاست؟«

  .ندارد اینجا همان مؤسسه است که در سراسر جهان منحصر به فرد می باشد و نظیر« :گفت کلئوپاترا
 »نامی ندارد؟ نظیر و منحصر به فرد ي بی آنتوان پرسید آیا این مؤسسه
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 ».باشد چرا و اسم این مؤسسه کتابخانه می« :گفت کلئوپاترا

 »آید؟ کتابخانه به چه کار می« :آنتوان پرسید

کنـد و بـر    ها منتقل می کتابخانه، علوم و صنایع و تجربیات والدین را به فرزندان آن« :گفت کلئوپاترا
رود و مثـل ایـن اسـت کـه      ن از بـین نمـی  اثر وجود کتابخانه، با مرگ اشخاص، علـوم و تجربـات آنـا   

نماینـد و   ي خـود برخـوردار مـی    هاي جوان را از علوم و صنایع و تجربه اند و زنده هستند و نسل نمرده
هـایی بودنـد کـه کتـاب و      میرد و مللی که مردند و از بـین رفتنـد آن   ملتی که کتابخانه داشته باشد نمی

 ».کتابخانه نداشتند

 »میرد؟ ملت روم که کتابخانه ندارد زنده است و نمی پس چرا« :آنتوان گفت

اگر شکیبایی پیشه نمایید خواهید دید که ملت روم به مناسبت نداشتن کتابخانه، به « :گفت کلئوپاترا
 »آیا میل دارید که پیاده شویم و نظري به داخل کتابخانه بیندازید؟. رود تدریج به سوي فنا می

 ».فهمم تا وارد کتابخانه شوم و آن را ببینم چیزي نمیمن از کتاب « :آنتوان گفت

بـردم و   اگر شما ذوق کتاب خوانـدن داشـتید، مـن شـما را بـه درون کتابخانـه مـی       « :گفت کلئوپاترا
هـایی هسـت کـه روي     در این کتابخانه کتـاب . دادم باشد به شما نشان می نظیر می هایی را که بی کتاب

به اندازه ارتفـاع یـک انسـان اسـت و اکثـر کتـب ایـن کتابخانـه          پوست گوسفند نوشته شده و قطر آن
دار  شـود و دویسـت کتابـدار هـر روز عهـده      باشد و جاي دیگـر یافـت نمـی    ي منحصر به فرد می نسخه

 .ها ننشیند ها را نگاه دارند که غبار روي آن باید طوري کتاب نگاهداري کتاب هستند و می

پنجاه هزار کتاب وجود دارد و علوم دنیا در اینجا جمـع شـده و    و نظیر، یکصد بیي  در این کتابخانه
 ».اگر روزي به جهتی این کتابخانه از بین برود مردم جهان از حیث علوم و صنایع فقیر خواهند شد

هر چه راجع به کتابخانه صـحبت کردیـد کـافی اسـت و بهتـر آن اسـت کـه از اینجـا         « :آنتوان گفت
 ».ر برویمبگذریم و به قسمتی دیگر از شه

بـود و   پس از این که از کتابخانه عبور کردیم، از دو خیابان بزرگ که مرکـز داد و سـتد اسـکندریه   
  .فروشان رسیدیم بودند گذشتیم و آنگاه به کوي می هاي معتبر در آنجا متمرکز شده تمام تجارتخانه

منازلی دیـده مـی شـد کـه     ها  ي مذکور متمرکز شده بود و بین میخانه هاي اسکندریه در محله میخانه
 .رسید می ها و آهنگ آالت موسیقی و آواز به گوش ي زن ها صداي قهقه ازآن
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 »اینجا کجاست و این صداها از چیست؟« :آنتوان پرسید

هـاي   هاي عمومی اسکندریه است و تمام زن ي خانه اینجا کوي می فروشان و محله« :گفت کلئوپاترا
 ».نت دارندخودفروش این شهر در این محله سکو

ي منـازل، عـابرین را    هـاي خـودفروش مقابـل منـازل خـود ایسـتاده بودنـد یـا از پنجـره          بعضی از زن
 .شان بروند کردند که به منازل نگریستند و از آنها دعوت می می

پدر مـن و قبـل از او سـایر سـالطین مصـر متوجـه شـده بودنـد شـهري بـه عظمـت            « :گفت کلئوپاترا
شود یا از این شهر  دریاي روم است و هر روز پنجاه کشتی وارد این شهر میاسکندریه که بندر بزرگ 

ي بـومی و مسـافرین داشـته باشـد و بـراي ایـن کـه         باید محلی براي تفـریح سـکنه   گردد، می خارج می
ي شهر نشـوند، ایـن محلـه را اختصـاص بـه       میگساران و کسانی که خواهان تفریح هستند مزاحم سکنه

 .اند دادهتمرکز وسایل تفریح 

ي  ي تفـریح و تمتـع مـوقتی سـکنه     ها در این محله است و تمام زنانی که حاضرند وسـیله  تمام میخانه
در ایـن محلـه، همـه بـراي میگسـاري و تفـریح آزاد       . در اینجا سکونت دارنـد  ،بومی و مسافرین شوند

توانـد در   کسی نمیشود و  هستند، لیکن در خارج از این محله، به هیچ کس اجازه میگساري داده نمی
 ».ها شود، در غیر این صورت به شدت مجازات خواهد شد خارج از این محله مزاحم زن

، من عقیـده دارم بهتـر ایـن اسـت کـه نـام ایـن محلـه را بهشـت خـدایان           کلئوپاترااي « :آنتوان گفت
چگونه در اینجـا جمـع   ام و این همه زن زیبا  هاي زیبا ندیده قدر زن بگذارید زیرا من در هیچ نقطه، این

 »اند؟ شده

این محله در قسمت شرقی دریاي روم معروفیت دارد و در مصر و سوریه و یونان و « :گفت کلئوپاترا
 ».شناسند و سایر کشورهاي شرق دریاي روم این محله را می 1لیدي

د من حوصله نداشتم که صـحبت فالسـفه را در مـوزه بشـنوم و مـردي نبـودم کـه وار       « :آنتوان گفت
هاي اسکندریه را ببینم، ولی بـا کمـال میـل در ایـن محلـه از تخـت روان فـرود         کتابخانه شوم و کتاب

ي دلپسـند منـازل ایـن محلـه آشـنایی حاصـل        شوم تا این که با سـکنه  آیم و وارد این منازل زیبا می می
 ».نمایم
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ها بر حذر باشید،  نوازش آنهاي این محله و اثر سحر آساي  آنتوان، از تیر نگاه زن« :گفت کلئوپاترا
چون بسیاري از توانگران و مردان سرشناس بعد از این که وارد این محله شدند بر اثر عشق هستی خود 

ها  را از دست دادند و چون روي بازگشت به وطن را نداشتند مبادرت به خودکشی کردند و جسد آن
 ».و قبرستان عشاق یعنی عشاق ورشکسته هکه در همین محله است دفن شد» قبرستان عشاق«در 

شـود   هـا ابـراز مـی    ها بـه آن  فهمیدند عشقی که از طرف این زن ها ابله بودند و نمی آن« :آنتوان گفت
قدر ابله باشـد کـه عشـق یـک زن خـودفروش را عشـق واقعـی         سوداي بازرگانی است و وقتی مرد آن

ا از دسـت بدهـد و ورشکسـته شـود و     بداند، سزایش همان است کـه بـه دسـت آن زن هسـتی خـود ر     
ي محلـه را از   بعد از این گفته آنتوان از تخـت روان پیـاده شـد تـا سـکنه      ».مبادرت به خودکشی نماید

 .نزدیک مشاهده نماید

از تأخیر او مشوش شد و به حاملین تخـت روان   کلئوپاترابعد از ساعتی که از غیبت آنتوان گذشت، 
تخـت روان بـه راه افتـاد و مـا     . ن که آنتوان را در آن محلـه پیـدا کننـد   امر کرد به حرکت درآیند تا ای

 .م ولی آنتوان را ندیدیمیهاي آن محله حرکت کرد مدت نیم ساعت در خیابان

هاي این  کنم که میهمان ما دچار کمند محبت یکی از زن شرمیون، تصور می« :به من گفت کلئوپاترا
کردم که مـردي صـاحب جـاه و     یده نیست و من تصور نمیمحله شده و این براي مردي چون او پسند

هاي همـه جـایی ایـن     اراده باشد که خود را تسلیم عشق یکی از زن آبرومند مانند آنتوان این اندازه بی
 ».محل کند

تـوان عشــق نامیـد و گـردش آنتــوان در ایـن محلـه غیــر از       اي خـاتون بـزرگ، ایــن را نمـی   « :گفـتم 
خواهد بفهمد که در  باشد می این محله براي میهمان رومی شما تازه میکنجکاوي علتی ندارد و چون 

 ».باشند کنند داراي چه وضعی می گذرد و کسانی که در منازل این محله زندگی می اینجا چه می

شــرمیون، در آغــاز هــر عشــق کنجکــاوي وجــود دارد و در اکثــر مــوارد، حــس  « :گفــت کلئوپــاترا
به طرف یک زن برود و برعکس اگـر مـردي کـه بـه طـرف زن       دارد که کنجکاوي یک مرد را وامی

 ».گردد شود، وگرنه مأیوس برمی رود، فهمید که موجودي جدید را کشف کرده است عاشق می می

شـوند کـه    هاي این محله کسانی پیدا مـی  کنی که بین زن اي خاتون بزرگ، آیا تو تصور می« :گفتم
 »یند؟بتوانند توجه مردي چون آنتوان را جلب نما
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هـایی هسـتند کـه در فنـون      در ایـن محلـه زن   نکنم، چو آري، من این تصور را می« :گفت کلئوپاترا
ي خود کنند تا چه رسد مردي چون آنتوان  توانند حتی یک کاهن را فریفته باشند و می دلبري استاد می

 ».را

یابان گردید و محسـوس  اي خارج شد و وارد خ به اینجا رسید آنتوان از خانه کلئوپاتراوقتی صحبت 
فسخ عزیمت کرد و  کلئوپاتراي دیگري شود، اما بعد از دیدن تخت روان  بود که قصد دارد وارد خانه

 .به سوي ما آمد

آنتـوان سـوار تخـت روان    . که تخت را بر زمین بگذارند که آنتوان بتواند سوار شود گفت کلئوپاترا
 .شد و من مشاهده کردم که دچار التهاب است

 »آنتوان، آیا آنچه میل داشتی مشاهده کنی دیدي؟« :پرسید کلئوپاترا

انگیزتـر از شـهر پریـان و     ام شـگفت  ، مـن در شـهر اسـکندریه شـهري دیـده     کلئوپاترا« :آنتوان گفت
بینـد غیـر از دنیـاي     گـذارد دنیـایی مـی    هاي این شهر که مـی  هجادوگران و انسان قدم به هر یک از خان

کنم کـه   شود و من حیرت می هاي زیبا مبهوت می ي این همه زن نسان از مشاهدهي دیگر و عقل ا خانه
 »ي خطرناکی در شهر شما باشد؟ کنید که یک چنین محله هاي اسکندریه چگونه موافقت می شما زن

 »دانی؟ تو براي چه این محله را خطرناك می« :پرسید کلئوپاترا

بیننـد،   هـا را مـی   آینـد و ایـن زن   تی به این محله میبراي این که مردهاي اسکندریه وق« :آنتوان گفت
 ».هاي خویش زندگی نمایند ي خود بروند و با زن توانند به خانه نمی

هـا از مردهـاي اسـکندریه     آنتوان، عابرین را از نظر بگذران و بگـو چنـد نفـر از آن   « :گفت کلئوپاترا
 »هستند؟

عابرین پیداست که مردان اسکندریه به ندرت  از وضع لباس« :آنتوان نظر به عابرین انداخت و گفت
هـاي ایـن    هذا وجود این شهر عیش و عشرت در اسـکندریه، بـراي زن   شوند، مع در این محله دیده می

در آن (دهد که این بساط لهو و لعب را برچیننـد  بندر خطرناك است و حیرانم چرا پدر تو دستور نمی
 ».)زنده بود کلئوپاتراموقع بطلمیوس سیزدهم پدر 

طور که اجدادم دستور ندادند که این بساط لهو و لعب برچیـده شـود، پـدرم     همان« :گفت کلئوپاترا
ي این محل تولید مزاحمت نخواهد کرد، زیرا درآمد این محله براي پادشاه مصر به تنهایی  براي سکنه
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نی بنـدر اسـکندریه در   مساوي است با درآمد تمام مالیات مملکت به انضمام مجموع عوارض بازرگـا 
 .سراسر سال

ي حیاتی داشـته و دارد و از ایـن گذشـته     این درآمد براي پدرم و قبل از او براي سالطین مصر، جنبه
 .مؤثرترین چیزي که اکثر سیاحان و جهانگردان را به سوي اسکندریه جلب می کند، همین محله است

 باشد؟ است که داراي فانوس دریایی می اي که بگویند اسکندریه شهري آیا تو تا امروز شنیده

ي جهان  ترین فالسفه ي آن بزرگ اي که بگویند اسکندریه شهري است که در موزه آیا هرگز شنیده
ي ممتاز این شهر صحبت کننـد و بگوینـد    اي که مردم از کتابخانه نمایند؟ آیا هرگز شنیده تدریس می

دریه عروس جهان است و هـر کـس بخواهـد از دو    گویند که اسکن در جهان نظیر ندارد؟ ولی همه می
 .ي آنجا را ببیند ي عمر لذت ببرد، باید سفري به اسکندریه بکند و محله روزه

اند که این محله را از بین ببرند، براي این که هیچ  این است که سالطین مصر هرگز درصدد بر نیامده
 .کند جلب نمی چیز مثل این محله مسافرین و سیاحان را به سوي اسکندریه

ي اسکندریه به اینجا مسافرت نمایند،  در تمام سال شاید یکصد نفر دانشمند به عشق موزه و کتابخانه
آیند تا این محله را ببیننـد و چنـد روز    ولی هر سال صدها هزار مسافر از اکناف جهان به اسکندریه می

گذارند و  را بر روي این هوس میها ثروت و جان  در اینجا مشغول خوشگذرانی شوند و بعضی از آن
ها  کنند، اما کسی از مرگ آن بعد از این که ثروت خود را در این محله از دست دادند، خودکشی می

ي  کند و مرتب سیل زر و سیم از ایـن محلـه بـه سـوي خزانـه      شود و باالي قبرشان گریه نمی متأثر نمی
 ».پدرم جاري است

تو که فرزند ارشد پدر هستی زمامدار مصـر شـوي و بـر تخـت      ، اگر روزيکلئوپاترا« :آنتوان گفت
 »سلطنت جلوس نمایی آیا این محله را حفظ خواهی کرد یا نه؟

من باید دیوانه باشم که این محله را حفظ نکنم و خود را از درآمـد سرشـار اینجـا    « :گفت کلئوپاترا
و لعـب در ایـن محلـه جلـوگیري      ي لهـو  من اگر روزي زمامدار شوم، نـه فقـط از ادامـه   . محروم نمایم

ي درآمد اینجا در خارج از مصر جدیت خواهم کرد، چـون تـا امـروز     نخواهم کرد، بلکه براي توسعه
اند که این محله را به طور رسمی در خارج از مصر معرفی نماینـد   اجداد من و پدرم در صدد بر نیامده

کردند که تبلیـغ   دانستند و تصور می خود میو معرفی این محله را در خارج از این کشور، مادون شأن 
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هـا خواهـد    رسمی از طرف دولت مصر براي معرفی این محل در خارج از کشور، لطمه بـه حیثیـت آن  
کنم و عقیده دارم که باید براي افزایش درآمد این محله که هیچ معدن  ولی من این طور فکر نمی. زد

از درآمـد اینجـا در صـورت اقتضـا بـراي کارهـاي        رسد کوشید و طال از حیث درآمد به پاي آن نمی
 ».بزرگ دیگر استفاده کرد

چـون هنـوز مـدتی وقـت بـاقی بـود آنتـوان از         ،ي تفریح اسـکندریه مراجعـت کـردیم    وقتی از محله
 .خواست که او را به طرف سیرك ببرد و آنجا را به وي نشان بدهد کلئوپاترا

دهند و روزهایی بایـد بـه    فایده است، زیرا نمایش نمیامروز رفتن به سیرك بدون « :گفت کلئوپاترا
 ».سیرك رفت که در آنجا مشغول نمایش باشند

ي  آن روزها نیز به سیرك خواهیم رفت و امروز منظور من از رفتن به سیرك مشاهده« :آنتوان گفت
 ».ساختمان آن است

ي تفـریح و   ي بین محلـه  فاصله. به حاملین تخت روان گفت که راه سیرك را پیش بگیرند کلئوپاترا
ي تفریح در مغرب اسکندریه قرار داشت و سیرك  سیرك خیلی زیاد بود و کوي می فروشان و محله

 .در جنوب آن

و  مجبور شد که به حاملین تخت روان بگویـد کـه اسـتراحت کننـد     کلئوپاترابه مناسبت بعد مسافت 
ها بعد از استراحت به راه افتادند تـا ایـن کـه از محـالت جنـوب شـهر عبـور کـردیم و بـه سـیرك            آن

 .رسیدیم

کـنم کـه سـیرك اسـکندریه در      تصـور مـی  « :عظمت بناي سیرك باعث شگفتی آنتوان شد و گفت
دهند بسته است و کسـی را   مدخل سیرك در روزهایی که نمایش نمی ».باشد جهان منحصر به فرد می

ي سـیرك دختـر پادشـاه     مستثنی بود و وقتی سـرایداران و خدمـه   کلئوپاترادهند، ولی  به آنجا راه نمی
 .مصر را دیدند راه دادند و تخت روان وارد سیرك گردید

روي هـم  » لـژ «آن چهار طبقـه  سیرك اسکندریه عبارت بود از یک میدان وسیع و مدور که اطراف 
 ي هساخته بودند و لژهاي مزبور در تمام سال مستأجر داشت و بزرگان مصر، هر سال مبلغی بابت اجـار 

 .هاي سیرك را تماشا کنند دهند بتوانند بازي پرداختند تا در روزهایی که نمایش می لژ می

مـایش تماشـاچیان عـادي کـه لـژ      جلوي لژها، ده طبقه پلکان به وجود آورده بودند و در روزهـاي ن 
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 .کردند ها را تماشا می نشستند و بازي روي آن پلکان می ،نداشتند

هـا اطالعـی نداشـت و از     هاي سیرك چگونه است، ولی آنتوان از نوع بـازي  دانستم که بازي من می
توضیح خواست و وقتی شنید که در سیرك اسکندریه بـرخالف سـیرك روم گالدیاتورهـا     کلئوپاترا

تماشاي اصلی سیرك عبارت است از پیکـار گالدیاتورهـا و   « :کنند مأیوس گردید و گفت کار نمیپی
 ».قدر جلوه ندارد که انسان مدتی از وقت خود را صرف تماشا کنـد  هاي سیرك آن بدون آن، نمایش

دهـیم،   مـی آنتوان، ما در اینجا پیکار گالدیاتورها را به تماشاچیان نشان ن« :تبسم کرد و گفت کلئوپاترا
تر از پیکار گالدیاتورها و وقتی سیرك مفتوح شـد اگـر تـو     هایی داریم خیلی جالب توجه ولی نمایش

هاي جالب توجه سیرك مصر را به  در اسکندریه بودي من تو را با خود به اینجا خواهم آورد و نمایش
 ».تو نشان خواهم داد

 »باشد؟ از چه نوع میها  آیا ممکن است بگویی که آن نمایش« :آنتوان پرسید

 »دهند؟ آیا در سیرك روم رانندگان ارابه در میدان سیرك با هم مسابقه می« :گفت کلئوپاترا

خواهی بگویی کـه در اینجـا بـه جـاي      آیا می« :ها را تکان داد و گفت اعتنایی شانه آنتوان از روي بی
رسانند؟ این که چیزي تازه و جالب توجـه   ها را به نظر تماشاچیان می ي ارابه پیکار گالدیاتورها مسابقه

 ».باشد ي روم می هاي پیش پا افتاده ي ارابه راندن از مسابقه نیست و مسابقه

 »بندند یا نه؟ ي روم شیرها را به ارابه می ي پیش پا افتاده آیا در مسابقه« :گفت کلئوپاترا

 »!به ببندندام که شیر را به ارا من هرگز ندیده... نه« :آنتوان با حیرت گفت

بندند، آن هم چهـار شـیر بـه هـر      ولی در اینجا شیر را به جاي اسب به ارابه می« :اظهار کرد کلئوپاترا
آید صـد شـیر،    بینی به حرکت درمی شود و چون بیست و پنج ارابه در این محوطه که می ارابه بسته می

 ».گذارند در این سیرك با هم مسابقه می

باشـد و   این موضوع باور کردنی نیست و شیر جانوري وحشـی مـی  «: زدآنتوان از فرط حیرت بانگ 
 ».رساند ي ارابه را به قتل می توان آن را به ارابه بست زیرا راننده نمی

توانند شـیر را بـه ارابـه ببندنـد، ولـی در اینجـا، روزهـاي         در روم چنین است و نمی« :گفت کلئوپاترا
د و آنگاه بیست و پـنج ارابـه کـه هرکـدام داراي یـک راننـده       شو مسابقه چهار شیر به هر ارابه بسته می

 ».آیند باشند به حرکت در می می
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تـرین منـاظر دیـدنی     ها از برجسته ي به حرکت درآمدن ارابه طور باشد، منظره اگر این« :آنتوان گفت
 ».دنیا است

شوند  خشمگین میترین مناظر دیدنی نیز هست، چون شیرها  بلی و گاهی از خونین« :گفت کلئوپاترا
ولـی  . نماینـد  درند و اگر بتوانند به تماشاچیان نیز حملـه مـی   ها را می کنند و آن و به رانندگان حمله می

کنند مانع از این  دوانی مقابل جایگاه تماشاچیان نصب می ي ارابه هاي بلند آهنی که در روز مسابقه نرده
 ».ها را بدرند وند و آنور ش است که شیرهاي خشمگین به تماشاچیان نیز حمله

خواست غـذا بخـورد، زیـاد در سـیرك توقـف       شد و آنتوان گرسنه بود و می چون شب نزدیک می
قبل از این که به قصر سلطنتی برسیم، هوا تاریک شد و روشنایی فـانوس دریـایی   . نکردیم و برگشتیم

اند  هم بسیار خسته شده اسکندریه نمایان گردید و آنتوان گفت من گرسنه هستم و حاملین تخت روان
تـوانیم امشـب    خواستم که فانوس دریایی را هم به من نشان بدهـد و چـون نمـی    می کلئوپاتراوگرنه از 

 .کنیم براي تماشاي فانوس برویم، تماشاي آن را موکول به موقع دیگر می

دریه را درخواست کرد که بروند و فـاروس یعنـی چـراغ دریـایی اسـکن      کلئوپاتراروز بعد آنتوان از 
 .دببینن

کلئو پاتر گفت باید قدري از شب بگذرد و فاروس اطراف را روشن نماید و بعد ما بـه تماشـاي آن   
 .برویم

و آنتـوان   کلئوپـاترا اي دیگر با همان تشریفات که گفتم  بعد از این که قدري از شب گذشت، مرتبه
 .سوار تخت روان شدند و مرا هم با خود بردند

اسکندریه چراغ داشت و روشن بود و ما محتاج نبودیم که مثل عابرین بعضـی از شـهرها   هاي  خیابان
 .در موقع شب، چراغ با خود برداریم تا این که بتوانیم پیش پاي خود را ببینیم

قدر نورانی بود که سراسـر خیابـان    هاي بزرگ جا داشت آن هاي طرفین خیابان که در مردنگی چراغ
 .نمود را روشن می

دانست که  می کلئوپاترابل از این که از کاخ سلطنتی خارج شویم با خود باالپوش برداشتیم، زیرا ما ق
شود و باید باالپوش را بر خـود بپیچـیم تـا از سـرما      هنگام شب در دریاي مقابل اسکندریه هوا سرد می

 .محفوظ بمانیم
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در آنجا حاملین، تخت روان را  هاي اسکندریه را پیمودیم، کنار آب رسیدیم و بعد از این که خیابان
 .و آنتوان از تخت خارج شدند کلئوپاترابر زمین نهادند و 

یک زورق بزرگ از زورق هاي سلطنتی داراي ده پاروزن که لباس متحدالشکل داشتند انتظار دختر 
ورق در عقب ما یک ز. کشیدند و ما سوار زورق شدیم و به راه افتادیم پادشاه مصر و میهمان او را می

را تشـکیل   کلئوپـاترا کردند و آنها اسکورت  دیگر پر از سرباز، مسلح به تیر و کمان و نیزه حرکت می
هایی که در بنـدر اسـکندریه لنگـر انداختـه بودنـد گذشـتیم و یـک مرتبـه          ما از وسط کشتی. دادند می

شـد در آن   ي فاروس نمایان گردید و طوري دریا رو روشن می کرد که تصور می روشنایی درخشنده
 .شب تیره، یک خورشید طلوع کرده است

ها بزرگ و برخی متوسـط و کوچـک، در آن سـاعت در     بیش از یکصد زورق و قایق، بعضی از آن
اند بـراي تفـرج و تماشـاي     ها نشسته هایی که در زورق دانستم تمام آن کردند و من می دریا حرکت می

هـاي بـزرگ، زورق کرایـه بـود و هـر یـک        زورق. کننـد  چراغ دریایی اسکندریه در دریا حرکت می
 .آوردند هاي نیرومند، با پاروهاي بلند آن را به حرکت درمی گنجایش یکصد نفر را داشت و پاروزن

کننـد زیـرا تماشـاي فـاروس      ي بومی اسکندریه شب در دریا گردش نمی من اطالع داشتم که سکنه
ي  هاي خصوصی داشتند، ساعات اولیـه  که زورقها چیزي تازه نیست، ولی اشراف اسکندریه  براي آن

ها  نوشیدند و به موسیقی و صحبت زن بردند و در روشنایی فاروس شراب می شب را در دریا به سر می
 .کردند گوش می

هـاي متوسـط و کوچـک کـه آن زمـان در دریـا        هاي بزرگ و کرایه گذشـته، تمـام زورق   از زورق
شـناختند   را می کلئوپاتراهاي مزبور  کردند متعلق به اشراف بود و سرنشینان بعضی از زورق حرکت می

خاسـتند و دو دسـت را طـوري بـه حرکـت در       گذشـت، برمـی   و وقتی زورق ما از کنار زورق آنها می
 .نمودند اداي احترام می کلئوپاترارسید و به این ترتیب نسبت به  آوردند که به کف زورق می می

ي دریاي مقابل اسکندریه از نور چراغ دریایی روشن بود که گاهی یکی از طیور دریایی فریب طور
 .نمود خورد و به تصور این که روز است، پرواز می می

ي  کـردیم کـه پایـه    شـد، ولـی حـس مـی     شدیم نور آن زیادتر می هر چه به چراغ دریایی نزدیک می
اش  نمـود جـز پایـه    خته بودند که همه جا را منور میچراغ تاریک است، زیرا چراغ مزبور را طوري سا
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توانست بیش از چند لحظه آن را بنگرد و بعد  قدر خیره کننده بود که کسی نمی روشنایی چراغ آن. را
 .توانست اطراف را ببیند گردید و نمی هایش پر از آب می اي چند، چشم از لحظه

چراغ موسوم به فاروس بوده و به همـین جهـت آن را   ي این  البد سازنده« :پرسید کلئوپاتراآنتوان از 
 »خوانند؟ فاروس می

اي است کـه چـراغ    ي این چراغ نیست بلکه نام جزیره فاروس اسم سازنده« :دختر پادشاه مصر گفت
 ».ي چراغ رسیدیم تو آن جزیره را خواهی دید اند و بعد از این که به پایه را در آن ساخته

 »باشد؟ ي این چراغ که می دانید که سازنده آیا می« :آنتوان گفت که

اسـت کـه تقریبـاً در دویسـت و     » سوسترادوس کیندوس«ي این چراغ  سازنده« :جواب داد کلئوپاترا
تـوانیم   مـا مـی  . پنجاه سال قبل از این چراغ را ساخته، و آن را باالي یک برج پنج طبقه جـا داده اسـت  

 ».م ولی صعود به طبقه پنجم قدغن استچهار طبقه از برج را بپیماییم و باال بروی

 »ي پنجم رسید؟ توان به طبقه براي چه نمی« :آنتوان پرسید

ي پـنجم غیـر قابـل تحمـل      اوالَ حرارت چراغ به قدري زیاد است که در طبقه« :جواب داد کلئوپاترا
چـراغ را   ترسند کـه سـوء قصـد کننـد و     ثانیاَ مستحفظین فاروس از خرابکاري بیم دارند و می. شود می

توانند وارد بندر اسکندریه شوند و  ها هنگام شب نمی خاموش نمایند و اگر چراغ خاموش شود، کشتی
 ».آید اي بزرگ بر بازرگانی این شهر وارد می لطمه

تـوان   ي مهم نیست و هر چراغـی را مـی   خاموش شدن چراغ که یک واقعه« :زده گفت آنتوان حیرت
 ».خاموش کرد و روشن نمود

هاي معمولی فرق دارد و بعد از این که خـاموش گردیـد    آنتوان، این چراغ با چراغ« :گفت کلئوپاترا
 ».کشد که بتوانند آن را روشن نمایند شود و مدتی طول می به سهولت روشن نمی

 ».ام که این قدر نورانی باشد نور این چراغ خیلی زیاد است و من هرگز چراغی ندیده«: آنتوان گفت

بینند و به راهنمایی  ي ده فرسنگی می ها هنگام شب نور این چراغ را از فاصله کشتی« :گفت تراکلئوپا
 ».شوند فاروس بدون خطر وارد بندر اسکندریه می

ي  ي فـاروس رسـید و کنـار یـک اسـکله      و میهمان او بـه جزیـره   کلئوپاترادر این موقع زورق حامل 
من تا آن موقع قـدم  . و من هم قدم به خشکی نهادم ها از زورق بیرون رفتند کوچک توقف کرد و آن
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در آن شب بعـد از ورود بـه   . ي فاروس نگذاشته، برج چراغ دریایی را از نزدیک ندیده بودم به جزیره
آنچـه  . آورتر از اهرام جزیره، وقتی سر بلند کردم و نظر به برج انداختم چیزي به چشمم رسید وحشت

ین بود که باالي آن یک روشنایی خیره کننده وجود داشت، ولی از کرد ا آور می برج را بیشتر وحشت
توانسـت در آن نـور غیـر مسـتقیم      رسید و انسان می آن روشنایی جز یک پرتو غیرمستقیم به پایین نمی

 .نمود ي برج را به طور مبهم ببیند و این ابهام، تولید وحشت می پایه

را شناختند چراغ آوردنـد و راهـش را روشـن کردنـد و مـا بـه طـرف         کلئوپاترامستحفظین برج که 
ي اول بـرج   مرتبه. ي دوم رسیدیم هاي آن عبور کردیم و به مرتبه ي اول برج روان شدیم و از پله مرتبه

ي بـرج   گفتند یکصد و پنجاه ذراع  طول و عرض داشت ولی تمام آن، پایه آن طور که مستحفظین می
 .نمود هاي مسکونی مستحفظین اشغال می سمتی از آن را خانهآمد و ق به شمار نمی

ي دوم نسبت به  ي دوم رسیدیم و من متوجه شدم که مرتبه ي اول صعود کردیم و به مرتبه ما از مرتبه
ي چهارم  شد و وقتی به طبقه تر می رفتیم هوا خنک ي اول خیلی کوچک است و هر چه باالتر می مرتبه

 .شد که من مرتعش شدمرسیدیم، هوا طوري خنک 

شرمیون، بـاالپوش خـود را بپـوش زیـرا در     « :که باالپوش خود را پوشیده بود به من گفت کلئوپاترا
 ».باشد اینجا هوا سرد می

ي چهـارم بـودیم، وقتـی سـر را بـاال       بـا ایـن کـه در طبقـه    . من اطاعت کردم و باالپوشـم را پوشـیدم  
دیدیم، امـا   ي چهارم و چراغ دریایی بود نیمه تاریک می کردیم، آن قسمت از برج را که بین طبقه می

 .وزید اطراف از نور آن چراغ مثل روز روشن بود و بادي تند می

ارتفـاع ایـن   « :از مستحفظین برج که با ما صعود کرده بودنـد پرسـید کـه    کلئوپاتراي  آنتوان به وسیله
 »چراغ چقدر است؟

ي اول سیصد ذراع  ي پنجم تا قسمت تحتانی طبقه طبقه ارتفاع چراغ از باالي« :که مستحفظین گفتند
  ».1باشد می

ترین چراغ جهان اسـت و هرگـز شـنیده نشـده کـه چراغـی را بـاالي         این چراغ مرتفع« :آنتوان گفت
ي پـنجم رفـت و از آنجـا     تـوان بـه طبقـه    اي قرار بدهند که ارتفاع آن سیصد ذراع باشد و آیـا مـی   پایه

                                                
  تقریباَ یکصد متر  1
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 »اطراف را دید؟

ي پـنجم   شـما اگـر بـه طبقـه    « :ي فاروس که مسئول چراغ دریایی بود گفت حفظین جزیرهرئیس مست
باشـد و هـر کـه     بروید اطراف را نخواهید دید، براي این که نور چراغ مانع از دیدن حول و حوش مـی 

خواهد شب اطراف را ببیند باید از اینجا تماشا کند و بهترین مکان براي دیدن مناظر اسـکندریه در   می
ي پـنجم چشـم شـما فقـط بـه آتـش        اسـت و در طبقـه  ) ي سـوم  طبقـه (ي پـایین  وقع شب اینجا و طبقهم

 ».افتد می

 ».ي پنجم بروم و آتش این چراغ را از نزدیک ببینم هذا میل دارم که به طبقه مع« :آنتوان گفت

 .را نگریست و سکوت کرد کلئوپاترارییس مستحفظین قدري 

ي پنجم مانعی ندارد و به این جهت شـما   کنم که رفتن آنتوان به طبقه من تصور می« :گفت کلئوپاترا
 ».توانید تقاضاي او را اجابت کنید می

ي پنجم دستوري اسـت اکیـد کـه از طـرف پادشـاه       مانع رفتن شما به طبقه« :رییس مستحفظین گفت
صـر بگویـد کـه    ي فوقانی بـرود و اگـر پادشـاه م    مصر صادر شده و او گفته که هیچ کس نباید به طبقه

 ».ي پنجم برود من با کمال میل راهنمایی او را به عهده خواهم گرفت میهمان شما به طبقه

ي چهارم خود  ما در طبقه. ي چهارم به قدري سریع بود که توقف در آنجا اشکال داشت باد در طبقه
ه بود و همـه جـا   دیدیم که از هر طرف مشرف بر بندر اسکندری را باالي یک پایگاه مرتفع و عظیم می

در همان موقع که ما از بـرج صـعود   . بردیم کردیم، ولی خود در تاریکی به سر می را منور مشاهده می
هاي افراشته رسیدند و از کنار برج گذشـتند و بـه طـرف اسـکله رفتنـد و       کردیم دو کشتی با بادبان می

 .زد هاي سفید آن دو کشتی از نور چراغ دریایی برق می بادبان

ي پنجم بروند و آتش برج را از نزدیک ببینـد،   دهند که به طبقه آنتوان وقتی دید که به او اجازه نمی
مـن  « :درصدد برآمد که راجع به آتش سوال کند و سر را بلند کرد و باالي برج را نگریسـت و گفـت  

 ».بینم و مثل این است که چراغ شما دود ندارد اثر دود نمی

ي چـراغ طـوري آن را    ن چراغ بدون دود است، بـراي ایـن کـه سـازنده    ای« :رییس مستحفظین گفت
 ».دهد ساخته که دود نمی

توانـد   شود یعنی جریان بـاد نمـی   ام خاموش هم نمی این چراغ به طوري که من شنیده« :آنتوان گفت
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 ».آن را خاموش کند

از هـیچ طـرف   هاي ضخیم و بدون منفذ قرار گرفتـه و   اطراف آتش شیشه« :رییس مستحفظین گفت
 »بینی؟ آیا آن دو ستون را در طرفین چراغ می .وزد تا آن را خاموش نماید ي آتش نمی باد به شعله

 ».بینم بلی می« :آنتوان گفت

رسـد بـدون    ي آتش مـی  آن دو ستون مجوف است و از آنجا هوا به شعله« :رییس مستحفظین گفت
یک فضاي خالی است و هـوایی کـه از راه دو    هاي چراغ هم باالي شیشه. این که آن را خاموش نماید
رسـد ولـی بـاد     بدین ترتیب هوا به شعله می. گردد شود از آنجا خارج می ستون مجوف وارد چراغ می

 ».تواند آن را خاموش نماید نمی

طـور   سوزانید از چه نوع است که چراغ شـما را ایـن   روغنی که شما در این چراغ می« :آنتوان پرسید
 »ماید؟ن درخشنده می

هـاي معمـولی    سوزانیم از نوع روغن چـراغ  روغنی که ما در این چراغ می« :رییس مستحفظین گفت
 ».شود به مصر حمل می 1ک نوع روغن سیاه است که از پونتباشد بلکه ی نمی

 »شود؟ آیا این روغن در بازار یافت می« :آنتوان پرسید

شود و من  داشتن این چراغ وارد مصر میاین روغن فقط براي روشن نگاه « :رییس مستحفظین گفت
 ».ام که آن را در بازار بفروشند ندیده

من خیلی میل دارم که از ایـن روغـن بـه دسـت بیـاورم و آیـا ممکـن اسـت کـه          « :آنتوان اظهار کرد
 »مقداري از آن را به من بدهید؟

 .انداخت و سکوت کرد کلئوپاتراي دیگر رییس مستحفظین نظري به  یک مرتبه

 »براي چه سکوت کردي و آیا حاضر نیستی که تقاضاي مرا بپذیري؟« :وان پرسیدآنت

تـوانم   پذیرش تقاضاي تو خارج از حدود وظـایف مـن اسـت و مـن نمـی     « :رئیس مستحفظین گفت
 ».قدري از این روغن را به تو بدهم

شود، روغنی است که نباید به  روغنی که در این چراغ سوخته می« :خطاب به آنتوان گفت کلئوپاترا
                                                

زنند روغن سیاه که در چراغ دریایی اسکندریه  شد که امروز شمال ترکیه و مغرب قفقازیه است و محققین حدس می اي اطالق می پونت بر منطقه  1
  .مترجم - شد نفت قفقازیه بوده است  سوزانیده می
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توانند قدري از این روغن را به دیگران بدهند و پدرم ایـن   دیگران داد و فقط برحسب فرمان پدرم می
 ».نماید فرمان را صادر نمی

مگر قدري روغن سـیاه چـه ارزش و اهمیتـی دارد کـه از دادن آن بـه      « :آنتوان تعجب کرد و پرسید
 ».نمایند دیگران خودداري می

استفاده از این روغن سیاه یکی از مزایاي مصر و اسکندریه است و سالطین مصر از « :گفت لئوپاتراک
خواستند که این مزیت را از دست بدهند و دیگر آن که اگر این روغن را به تو بدهند  جمله پدرم نمی

 ».توانی از آن استفاده نمایی نمی

 »براي چه؟« :آنتوان گفت

 ».این که طرز استفاده از این روغن در چراغ نیز یکی از اسرار استبراي « :گفت کلئوپاترا

چندي قبل از این پادشاه لیبی به مصر آمد و میهمـان پـدرم شـد و    « :گفت کلئوپاتراآنتوان خندید و 
ي این چراغ بـه   بعد از آمدن به اینجا و مشاهده. یک شب به هوس افتاد که چراغ دریایی را تماشا کند

تواننـد از ایـن    رئیس مستحفظین مثل امشب گفت که نمی. قدري از روغن سیاه را بگیردفکر افتاد که 
 .روغن به او بدهند و پادشاه لیبی به پدرم مراجعه کرد و از او مقداري روغن خواست

پدرم دستور داد که یک پیمانه بزرگ از روغن سیاه پونـت را بـه پادشـاه لیبـی بدهنـد و وي بعـد از       
 .به وطن خود مراجعت کرد چندین روز از مصر

یک ماه دیگر قاصدي به اسکندریه فرستاد و به پدرم اطـالع داد کـه روغـن او را در چراغـی ماننـد      
) پیـه سـوز  (چراغ دریایی اسکندریه آزمایش کرد، ولی آن چراغ روشنایی نداد، اما در چـراغ معمـولی  

 .سوزد بخوبی می

سـوز   ا اگـر در پیـه  ریغام فرستاد که روغن سیاه پونت ي همان قاصد براي پادشاه لیبی پ پدرم به وسیله
سوزد ولی سوختن آن در یک چراغ مثل چراغ دریایی مسـتلزم ایـن اسـت     مورد استفاده قرار دهند می

که روغن سیاه پونت را قبل از این که در چراغ مورد استفاده قرار بدهند به عمل بیاورند و در غیر این 
بعد از چندي پادشاه لیبی براي پدرم پیغام فرستاد کـه چگونـه   . ده نمایندتوانند از آن استفا صورت نمی

 توان روغن سیاه را به عمل آورد؟ می

 ».تواند طرز عمل آوردن روغن سیاه را به پادشاه لیبی بیاموزد پدرم گفت که نمی
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ه مـن  ، آیا براي تو امکان دارد که از پدرت بخـواهی قـدري روغـن سـیاه بـ     کلئوپاترا« :آنتوان گفت
 »بدهد؟

توانم از او تقاضا کنم که قدري از این روغن را به تو بدهد، ولـی   بلی، من می« :جواب داد کلئوپاترا
 ».طرز به عمل آوردن روغن را به تو نخواهد آموخت

ي چهارم چراغ دریایی فرود آمدیم و آنتوان یک مشـت پـول از جیـب بیـرون آورد و در      ما از طبقه
. ي کوچک و چراغ دریایی تقسیم کند گذاشت که بین مستحفظین آن جزیرهدست رئیس مستحفظین 

آنگاه ما سوار زورق شدیم و به طرف اسکندریه به راه افتادیم و دریا از نور فاروس چون روز روشـن  
 .وقتی به ساحل رسیدیم، آنتوان انعامی دیگر به پاروزنان زورق داد و ما سوار تخت روان شدیم. بود

روش پـدرت باعـث   « :گفـت کـه   کلئوپـاترا ه تخت روان به حرکت درآمد، آنتـوان بـه   بعد از این ک
 ».حیرت من شده است

 »چه چیز او سبب حیرت تو گردیده است؟« :سوال کرد کلئوپاترا

دهد که طرز به عمل آوردن  کنم که چرا پادشاه مصر اجازه نمی من از این حیرت می« :آنتوان گفت
تواند مبلغی پول به کارگرانی که این  بروز بدهند، در صورتی که هر کس میروغن سیاه را به دیگران 

 ».ها فرا بگیرد روغن با به عمل آورند بدهد و طرز به عمل آوردن روغن را از آن

در سراسر مصر فقط دو نفر از چگونگی به عمل آوردن این روغن آگاه است، اول « :گفت کلئوپاترا
و غیر از این دو نفر، هیچ کس اطالع ندارد که روغن سـیاه را کـه در   پادشاه و دیگري یک استاد کار 

 ».آورند شود چگونه به عمل می چراغ دریایی سوخته می

 .آنتوان از این حرف در شگفت شد

دهـد و لـذا اگـر     پدرم هرگز راز به عمل آوردن روغن سیاه را به کسـی بـروز نمـی   « :گفت کلئوپاترا
اگزیر استادکار مزبور که در مصـر یگانـه کسـی اسـت کـه از ایـن راز       دیگران از این راز آگاه شوند ن

حال اگر دیگري از راز بـه عمـل آوردن روغـن سـیاه پونـت آگـاه       . اطالع دارد آن را بروز داده است
رسـانند و آنگـاه خـود او را بـه صـلیب       ي استاد کار را مقابل چشـم او بـه قتـل مـی     گردد افراد خانواده

شود که وي آن راز را بروز داده و راز به عمل آوردن روغن سیاه جز از دهان  یکوبند، زیرا ثابت م می
 ».آن مرد خارج نشده است
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نمایم که قدري روغـن   شنوم که قبل از این نشنیده بودم و حیرت می موضوعی را می« :آنتوان گفت
 ».کنند سیاه چقدر اهمیت دارد که راز به عمل آوردن آن را این طور حفظ می

شود که روغن سیاه در بزرگترین و مؤثرترین سالح  این راز از این جهت حفظ می« :گفت تراکلئوپا
 ».رود مصر به کار می

اگر من اشتباه نکنم مؤثرترین سالح مصر آتش یونانی اسـت و آیـا در آتـش یونـانی     « :آنتوان گفت
 »رود؟ روغن سیاه به کار می

 ».یبل« :گفت کلئوپاترا

دانی که  گفتی براي من خیلی جالب توجه است، خاصه آن که چون تو می این که تو« :آنتوان گفت
البد از سـایر ترکیبـات آتـش یونـانی نیـز اطـالع        .رود ي آتش یونانی به کار می روغن سیاه براي تهیه

 »داري؟

 ».من از سایر ترکیبات آتش یونانی اطالع ندارم« :گفت کلئوپاترا

 »رود؟ ر ساختن آتش یونانی روغن سیاه به کار میدانی که د پس چطور تو می« :آنتوان گفت

تو در این شهر از هر کس بپرسی که براي چه طرز به عمل آوردن روغـن سـیاه را   « :گفت کلئوپاترا
دهند به تو خواهد گفت براي این کـه روغـن سـیاه بعـد از ایـن کـه بـه عمـل آورده شـد در           بروز نمی

 ».نستن این موضوع از طرف من یک امتیاز نیستلذا دا. رود ساختمان آتش یونانی به کار می

ي آتـش یونـانی    چگونه ممکن است تو که فرزند ارشد پدرت هستی از راز تهیه« :آنتوان سوال کرد
 »اطالع نداشته باشی؟

ها پسر  گوید، خواه آن در کشور مصر هیچ پادشاهی این راز را به فرزندان خود نمی« :گفت کلئوپاترا
 ».نماید آن هم در موقع مرگ فقط در یک موقع راز را براي جانشین خود افشا میباشند خواه دختر و 

گویـد تـو از ایـن راز مستحضـر      از این قرار هنگامی که پدرت زندگی را بـدرود مـی  « :آنتوان گفت
 ».خواهی شد

در موقع مرگ پادشاه مصر اگر جانشین او به سن بیست و پنج سالگی رسیده باشد « :گفت کلئوپاترا
شنود، ولی اگر به سن بیست و پنج سـالگی نرسـیده باشـد،     ز ساختن آتش یونانی را از دهان شاه میرا

کننـد و بعـد از    گذارد و آن گاوصندوق را در کاخ سلطنتی دفن می نویسد و در صندوق می راز را می
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از آن راز باید صندوق را بیرون بیـاورد و   این که پادشاه مصر به سن بیست و پنج سالگی رسید وي می
 ».مستحضر شود

 »اند؟ چرا سن بیست و پنج سالگی را براي این موضوع تعیین کرده« :آنتوان پرسید

این یک سنت قدیمی است و عقیده دارند کـه قبـل از سـن بیسـت و پـنج سـالگی       « :گفت کلئوپاترا
را بـروز  احتیـاطی یـک راز    ي تکامل عقل نرسیده و ممکن اسـت کـه از روي بـی    انسان هنوز به مرحله

رسد و دیگر رازي را کـه   بدهد، ولی بعد از این که به سن بیست و پنج سالگی رسید به کمال عقل می
لذا من اگر در موقع مرگ پدرم بیست و پنج سـاله نباشـم از راز آتـش    . دهد اند بروز نمی به وي سپرده

 ».یونانی مستحضر نخواهم شد

. نمایـد  برد تولید تعجب مـی  آتش یونانی به کار میدقتی که پدرت براي حفظ اسرار « :آنتوان گفت
چون آتش یونانی در میدان جنگ یک سالح قاطع نیست که سبب پیروزي شود و بارها اتفـاق افتـاده   

 ».اند اند اما نتیجه نگرفته که آتش یونانی را در میدان جنگ به کار برده

مت مـؤثر اسـت و چـون آتـش     عالوه بر مصلحت نظامی، حیثیـت هـم در ایـن قسـ    « :گفت کلئوپاترا
 ».یونانی سالح اختصاصی مصر است پدرم مایل نیست دیگران از این سالح داشته باشند

راه مراجعت ما از خیابانی بود که کتابخانه کنار آن قـرار داشـت و وقتـی بـه آنجـا رسـیدیم از تمـام        
 .تابید هاي کتابخانه نور چراغ به خارج می پنجره

 »قدر روشن است چیست؟ ت که ایناین عمار« :آنتوان پرسید

 ».باشد که هنگام روز به تو نشان دادم عمارت کتابخانه می« :جواب داد کلئوپاترا

 »قدر روشن است؟ چرا این« :آنتوان گفت

 ».خوانند ها مردم در این کتابخانه کتاب می براي این که شب« :گفت کلئوپاترا

ي تفریح و تعیش، چون آن محله که من دیدم  کردم شهري که یک محله من فکر می« :آنتوان گفت
 ».خوان داشته باشد دارد، نباید کتاب

اي از خواننـدگان ایـن    ها گذشـته عـده   خوان فراوان است و از آن در شهر ما کتاب« :گفت کلئوپاترا
هـاي منحصـر بـه فـرد ایـن       آینـد تـا از کتـاب    کتابخانه دانشمندانی هستند که از اطراف جهان اینجا می

باشد و از غروب تا بامداد چراغ تمام  به همین جهت کتابخانه روز و شب باز می. انه استفاده کنندکتابخ
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هاي اینجا استفاده  هاي کتابخانه روشن است که همه و از جمله دانشمندان خارجی بتوانند از کتاب اتاق
 ».نمایند

گونه فرصت پیدا کرد کنم که اسکندر که پیوسته مشغول جنگ بود چ من حیرت می« :آنتوان گفت
 »که این کتابخانه را در اینجا به وجود بیاورد؟

 »که به تو گفت اسکندر این کتابخانه را به وجود آورده است؟« :پرسید کلئوپاترا

من ایـن حـرف را از کسـی نشـنیدم بلکـه خـودم حـدس زدم کـه اسـکندر ایـن           « :آنتوان جواب داد
 ».کتابخانه را به وجود آورده است

شـد و   هـا مـی   تمام اوقات اسکندر صرف جنگ یا نوشیدن شراب یـا تفـریح بـا زن   « :گفت اکلئوپاتر
فرصت نداشت که بـه کارهـاي علمـی بپـردازد و ایـن کتابخانـه را جـد مـن بطلمیـوس اول ملقـب بـه            

 ».به وجود آورد» دهنده نجات«

 »چه موقع این کتابخانه را به وجود آورد؟« :آنتوان پرسید

ي سـالطینی کـه پـدر مـن سـیزدهمین پادشـاه آن        شاید تو بدانی که مؤسس سلسله« :گفت کلئوپاترا
دهنده بود و او حکمرانی مصر را داشت و بعد از مـرگ   باشد، جد ما بطلمیوس اول ملقب به نجات می

ي  اسکندر خود را پادشاه مصر نامیـد و مـدت بیسـت سـال سـلطنت کـرد و ایـن کتابخانـه را در دوره        
ولـی مـدت بیسـت سـال سـلطنت او کـافی نبـود کـه ایـن          . خود به وجـود آورد  ي سلطنت بیست ساله

کتابخانه پر از کتابهاي مفید و نفیس شود و بعد از بطلمیوس اول سـایر اجـداد مـن بـراي تکمیـل ایـن       
کتابخانه کوشیدند تا این که به پایه و مایه امروز رسید و افسوس که تو اهل کتاب نیستی وگرنه من تو 

 ».خوانند ي علم جهان می کردم تا ببینی که براي چه اینجا را بزرگترین گنجینه کتابخانه می را وارد این

دانـم کـه در زنـدگی داراي     من از خواندن کتاب نفرت دارم و آن را کار کسانی می« :آنتوان گفت
حقـارت   توانند خود را به مقامات بزرگ برسانند و براي این که راهی براي جبران لیاقت نیستند و نمی

 ».شوند خود داشته باشند متوسل به کتاب می

 »از نظر تو لیاقت چیست؟« :گفت کلئوپاترا

لیاقت عبارت است از رشادت در میدان جنگ و فتح کردن و به دست آوردن قدرت « :آنتوان گفت
 ».براي زمامداري و برتري نسبت به همه
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 ».ه زودتر از اینجا دور شویمچون تو اهل کتاب نیستی بهتر این است ک« :گفت کلئوپاترا

من اهل کتاب نیستم ولی اهل دیدن عجایب هستم و میل دارم که وارد این بنا شوم و « :آنتوان گفت
کننـد چـه    کنند، یعنی عمر را در راه موهومات تبـاه مـی   ببینم کسانی که عمر خود را صرف کتاب می

 ».کسانی هستند

هـا مـن    حاملین تخت روان را بر زمین گذاشتند و بدواً آن دو نفـر و در قفـاي آن   کلئوپاترابه دستور 
بعد از این که قدم به سرسراي کتابخانه نهـادیم، مـن آنجـا را چـون یـک هشـتی       . وارد کتابخانه شدیم

مقابل . رفت بزرگ یافتم و از آن هشتی، هشت دهلیز وسیع و روشن به هشت جهت اصلی و فرعی می
ها ایـن    ي بزرگ سنگی، با خط سیاه نصب کرده بودند و روي کتیبه دهلیزها یک کتیبه هر یک از آن

 -عربــی  -سـریانی   -هنـدي   -عبـري   -فارسـی   -رومـی  -یونـانی   -مصـري  : شـد  کلمـات دیـده مـی   
هـاي یـک زبـان اسـت و      معلوم می شود که هر یک از دهلیزهاي هشت گانه مخزن کتاب. دارالترجمه

 .باشد الترجمه مییکی از آنها هم دار

 ».اول خوب است که وارد قسمت مصري شویم تا ببینم که در آنجا چه خواهم دید« :آنتوان گفت

در دو طـرف دهلیـزي   . شـان رفـتم   میهمان خود را وارد قسمت مصري کرد و من هم عقب کلئوپاترا
هـا   ید که درب آنرس هایی به چشم می هایی بود وسیع و در هر اتاق صندوق که ما وارد آن شدیم اتاق

هـا را   شد و انسان براي این که آن صـندوق  به جاي این که از پایین به طرف باال باز شود از جلو باز می
هـا پـر بـود از کتـب مصـري و بعضـی از        اشـکاف  .باید درب آنها را به سـوي خـود بکشـد    بگشاید می

بودنـد و بعضـی دیگـر روي    هاي مزبور را روي اوراق پاپیروس نوشته به شکل طومـار درآورده   کتاب
 .پوست جانوران نقش شده بود

خواندنـد   گشودند و می اي از مردان، بعضی سالخورده و برخی جوان طومارها را می در هر اتاق عده
اي از آن کتاب را براي خـود   نوشتند و معلوم بود که قصد دارند نسخه ها از طومارها می و برخی از آن

 .فراهم کنند

هاي طرف چپ دهلیز کرد و  هاي طرف راست و آنگاه وارد اتاق میهمان خود را وارد اتاق کلئوپاترا
ها، چه در طرف راست چه در طرف چپ راهـرو، پنجـره بـه خـارج      تمام این اتاق... نگاه کنید« :گفت

 .تابـد  ها تاریک نیست و از خارج به آن نور می یک از این اتاق ندارد، به طوري که در موقع روز هیچ
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ي هشـت   ي ما، عمارت این کتابخانـه را بـه شـکل یـک سـتاره      زیرا جد من بطلمیوس اول و سر سلسله
. باشد و در آن فضا گل و درخت کاشتند شاخه ساخته است و بین هر دو شاخه فضاي آزاد موجود می

ا چـون  اگر تو یک پرنده باشی و به آسمان پرواز کنی و از آنجا عمارت ایـن کتابخانـه را ببینـی، آن ر   
ي هشت شاخه خواهی دید و مشاهده خواهی کرد که بین هر دو شاخه یک باغ کوچک به  یک ستاره

ي بـزرگ حتـی یـک اتـاق نیسـت کـه هنگـام روز از         اند، به طوري که در این کتابخانـه  وجود آورده
ه این نوع عمارت سازي در هیچ نقطه از جهان نظیر ندارد و به طـوري کـ  . روشنایی روز محروم گردد

 ».باشد بینی هر شاخه داراي سه طبقه است و تمام طبقات پر از کتاب می می

خواست میهمان خود را به طبقات باالي کتابخانه ببـرد، ولـی آنتـوان نرفـت و گفـت البـد        کلئوپاترا
 .وضع طبقات دیگر هم مثل این طبقه است و ما در آنجا چیزي که تازه باشد نخواهیم دید

هاي مصري خارج کرد و او را وارد دهلیـز کتابهـاي یونـانی     را از دهلیز کتاب میهمان خود کلئوپاترا
هـاي   هایی که در آن دهلیز دیده می شد قطورتر از کتابهاي مصري بود و بعضی از کتـاب  کتاب. نمود

 .کرد یونانی که روي پوست جانوران نوشته شده بود یک صندوق بزرگ را پر می

ر و جوان مشغول خواندن کتاب بودند و از جملـه پیرمـردي را دیـدم    اي از مردان پی در آنجا هم عده
اي باشـکوه   اي سرخ رنگ پوشیده بود و ریش سفید و موهاي بلند و سـفید سـرش بـه او قیافـه     که جبه

وي براي این که بتواند کتابی را در نور چراغ بخواند، مجبور بود بایستد و در طـرف چـپ   . بخشید می
داشـت و بعـد از    رسید و پیرمرد، هـر یـک از اوراق را برمـی    ق تیماجی به نظر میپیرمرد انبوهی از اورا

 .نهاد ها را در طرف راست می خواندن آن

نویسم به آن کتاب نزدیک شدم که بدانم وي مشغول خواندن  خوانم و می من که زبان یونانی را می
ن را از هزار سال قبل از آن زمان چیست و مشاهده کردم کتابی است راجع به تاریخ یونان و وقایع یونا

پیرمرد طوري مشغول خواندن کتاب بود که سر را بر نگردانیـد کـه مـا را ببینـد و گویـا      . نماید بیان می
 .متوجه ورود ما به آن اتاق نشد

آنتوان وقتی آن پیرمرد را دید که آن طور در کتاب فرورفته که حتـی متوجـه ورود مـا بـه آن اتـاق      
ایـن  « :گفـت  کلئوپـاترا تمسخر تکان داد و بعد از این که از آن اتاق خـارج شـدیم بـه    نشده، سر را به 

پیرمرد بدبخت در تمام عمر خود را مشغول به کاري کرده که نه براي او فایده دارد نه براي دیگران و 
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گرفت امروز از سرداران یـا سـالطین جهـان بـود و اگـر       اگر به جاي خواندن کتاب شمشیر بدست می
 ».آمد کرد، امروز از توانگران بزرگ به شمار می شد و تجارت می ساخت و وارد دریا می می کشتی

در آنجـا،  . هاي عبري گردیـدیم  بعد از این که از دهلیز کتب یونانی خارج شدیم، وارد دهلیز کتاب
ما را به یک اتاق برد و با کمک کتابدار صندوقی را گشود و مقـداري زیـاد اوراق تیمـاجی     کلئوپاترا

 .کتاب به نظر ما رسید

 ».در تمام صندوق هاي این اتاق فقط یک کتاب وجود دارد و آن تورات است« :گفت کلئوپاترا

 »تورات چیست؟« :آنتوان پرسید

هـاي   باشد و عین این تورات که تو در صـندوق  میها  تورات کتاب مذهبی یهودي« :گفت کلئوپاترا
 ».بینی در قسمت یونانی این کتابخانه نیز هست این اتاق می

 »ها هم یک تورات دارند؟ آیا یونانی« :آنتوان گفت

ي این تـورات   نه، ولی توراتی که در قسمت یونانی این کتابخانه هست ترجمه« :اظهار کرد کلئوپاترا
 ».اند و لذا یک اتاق را پر کرده است آن ترجمه را هم روي اوراق تیماج نوشتهبه زبان یونانی است و 

آیا این یکی که یک اتـاق را پـر کـرده کـافی نبـود کـه       « :اي حاکی از تمسخر گفت آنتوان با خنده
 »باید یک تورات دیگر به زبان یونانی وجود داشته باشد؟ می

که مدت سـی و نـه   » فیالدلف«بطلمیوس دوم ملقب به ي تورات را جد من  ترجمه« :گفت کلئوپاترا
 ».سال سلطنت کرد به پایان رسانید

 ».کنم که باید از تو بترسم ، من فکر میکلئوپاترا« :آنتوان گفت

 »براي چه؟« :پرسید کلئوپاترا

توانم بگویم که اسم جد چهارم من چه بود، ولی تو اجداد خود  براي این که من نمی« :آنتوان گفت
 ».اي ها را دیده شناسی که گویی یکایک آن طوري میرا 

شناسـم کـه    انـد طـوري مـی    بلی و من دوازده جد خود را که همه پادشاه مصر بوده« :گفت کلئوپاترا
 ».کردم ها زندگی می گویی خود در ادوار سلطنت آن

و چگونـه   باشد چون پدرت هم پادشاه است لذا سیزده پشت تو پادشاه می« :آنتوان خنده کنان گفت
تواند زنـی را دوسـت داشـته باشـد کـه سـیزده        داند می مردي چون من که اسم جد چهارم خود را نمی
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 »اند و هستند؟ پشتش پادشاه بوده

 ».شود اهمیت می آید حسب و نسب بی وقتی عشق می« :خندید و گفت کلئوپاترا

د فقط براي این که تورات از این قرار بطلمیوس دوم جد تو سی و نه سال سلطنت کر« :آنتوان گفت
 »را از زبان عبري به زبان یونانی ترجمه کند؟

هـا   اي از دانشمندان را به این کار گماشـت و آن  خود او این کار را نکرد بلکه عده« :گفت کلئوپاترا
 ».تورات را از عبري به زبان یونانی ترجمه کردند

 »اید؟خواست ملت خود را یهودي نم آیا جد تو می« :آنتوان گفت

نه، جد من خواهان رواج دادن دین یهودي بین ملت خود نبـود، ولـی علـم را    « :جواب داد کلئوپاترا
هاي بزرگ باید به زبان یونانی ترجمه شود تا ایـن کـه ملـت مصـر      گفت کتاب داشت و می دوست می

کتابخانـه  کنند و منحصر به تورات نیسـت و در ایـن    گویند و چگونه فکر می بفهمد که دیگران چه می
 ».کتابهاي دیگر هم وجود دارد که براي استفاده از طرف ملت مصر به زبان یونانی ترجمه شده است

ي سلطنت خود را صرف  ي سی و نه ساله جد تو بطلمیوس دوم بهتر این بود که دوره« :آنتوان گفت
مصر شد و نه کمک ي کشور  ي تورات به زبان یونانی نه سبب توسعه کرد، زیرا ترجمه کاري مفید می

 ».به افزایش ثروت جد تو کرد

ي تورات از زبان عبري بـه زبـان یونـانی     کار بطلمیوس دوم منحصر به ترجمه« :اظهار نمود کلئوپاترا
نبوده و کارهاي بزرگ دیگر هم کرده که یکی از آنها ساختن چراغ دریایی اسکندریه اسـت کـه تـو    

 ».امشب آن را دیدي

گفتی که چراغ دریایی را مردي به اسم  موش نکرده باشم تو در آغاز شب میاگر فرا« :آنتوان گفت
 »سوسترادوس کنیدوس ساخته است؟

این مرد کسی است که طرح ساختمان چراغ را ابتکـار کـرد و بـه جـد مـن تقـدیم       « :گفت کلئوپاترا
 .ي آن باشد نه سازنده نمود و او مخترع چراغ می

توانست که چـراغ بـزرگ اسـکندریه را بسـازد،      عت و نمیبضا سوسترادوس کنیدوس مردي بود بی
ولی جد من که متوجه شد اختراع او براي رواج بازرگانی در بندر اسکندریه و فعالیت این بندر خیلـی  
مفید است، این چراغ را ساخت و براي این که سوسترادوس کنیدوس مرفه زندگی کند مستمري به او 
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کرد و بعد از مرگش فرزنـدان او بـه    ده بود به راحتی زندگی میپرداخت و آن مخترع تا روزي که زن
 ».کردند راحتی زندگی می

آن موقع شب، . ما از قسمت کتابخانه خارج شدیم و وارد قسمتی دیگر که دارالترجمه بود گردیدیم
د کردنـ  کردند زیاد نبود و اکثر کسانی که در آنجا کار مـی  ي کسانی که در دارالترجمه کار می شماره

 .شدند رفتند و روز بعد بر سر کار حاضر می شب به منازل خود می

آیـا اینـان از دانشـمندان    « :آنتوان به طرف چند نفر که در دارالترجمه بودند اشاره کرد و پرسـید کـه  
 »هستند؟

ها رفـت و روب و   در این کتابخانه همه دانشمند هستند و از خدمه جزء که کار آن« :گفت کلئوپاترا
باشد گذشته، کسی در این کتابخانه نیست که دانشمند نباشد و مترجمین و کتابـدارهاي   سرایداري می

نماینـد و اگـر    هستند و حقوق دولتی دریافت مـی ) یعنی از کارمندان دولت(این کتابخانه عمال دیوان 
 ».ها مشغول کار شوند، انعامی عالوه بر حقوق خود دریافت خواهند کرد شب

 »دانند؟ آیا مترجمین شما زبان رومی را می« :آنتوان گفت

زبان رومـی در مصـر چـون دومـین زبـان ملـی اسـت، تمـام اشـراف ایـن           « :خندید و گفت کلئوپاترا
باشند  هاي معروف دنیا آشنا می دانند تا چه رسد به مترجمین اینجا که به زبان مملکت زبان رومی را می

انـد   این مترجمین از یک زبان به زبان دیگـر ترجمـه کـرده    هاي لغت را که و آیا مایل هستید که کتاب
 »ببینید؟

 ».ي دیدن کتاب را ندارم من حوصله« :آنتوان گفت

ي ایـن کتابخانـه چـه     دانید که قسمت دارالترجمـه  شما چون مرد جنگی هستید نمی« :گفت کلئوپاترا
این کتابخانه دایـر شـود و بـه راه    ي  قبل از این که دارالترجمه. اي کرده است کار بزرگ و بدون سابقه

باید که براي تحصیل زبـان شـما    خواست که زبان رومی را تحصیل کند می بیفتد، اگر یک مصري می
توانـد بـه    به روم برود یا یک نفر رومی را اجیر نماید که زبان مزبور را به وي بیاموزد، ولی اکنـون مـی  

 .و یونانی، زبان رومی را فرا بگیرداین کتابخانه بیاید و از روي یک کتاب لغت رومی 

. هاي سـریانی و عربـی   همچنین است فراگرفتن زبان مصري قدیم و زبان فارسی و زبان هندي و زبان
ها، به زبان یونانی در این کتابخانه وجود دارد و این کاري است که مترجمین  چون کتب لغت این زبان
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اند و امروز هیچ زبان معروفی نیسـت کـه کتـاب     کردهپنجاه سال  و این کتابخانه در طول مدت یکصد
 ».لغت آن به زبان یونانی در این کتابخانه نباشد

فهمیـدم و حتـی از صـحبت او لـذت      را مـی  کلئوپـاترا کنم که من بیش از آنتوان صـحبت   تصور می
د هـاي قطـور و وجـو    آنتوان توجهی به ارزش معنوي کتابخانه نداشت و فقط از حجم کتـاب . بردم می

چون در آن کتابخانه، دانشمندان ملل گوناگون بودند . کرد دانشمندان ملل مختلف در آنجا حیرت می
ها که به زبان  که از سرزمین یونان آمده بودند و نباید با مصري(و بخصوص دانشمندان ایرانی و یونانی 

 .ندشد بیش از ملل دیگر در کتابخانه دیده می) کنند مشتبه شوند یونانی صحبت می

دانستند، اما اگر آن  هر دانشمند لباس ملی خود را در برداشت و اکثر آنها زبان یونانی یا رومی را می
هـا   هاي کتابخانه استفاده کنند، زیـرا بـه زبـان خـود آن     توانستند از کتاب دانستند باز می دو زبان را نمی

 .شد کتب بسیار در آنجا یافت می

تماشـا کـافی اسـت و بایـد از کتابخانـه      « :ن او خسته شـده گفـت  حس کرد که میهما کلئوپاتراوقتی 
 ».خارج شد و رفت و استراحت نمود

ما از دهلیز دارالترجمه خارج شدیم و به هشتی بزرگ آن که بر تمام دهلیزها راه داشـت رسـیدیم و   
لطنت ي سـ  ي من در دوره هر یک از اجداد دوازده گانه« :لختی توقف کرد و گفت کلئوپاترادر آنجا 

هایی هسـت کـه بـراي     در این کتابخانه کتاب. خود این کتابخانه را حفظ کردند و به رونق آن افزودند
اند و با تحمـل رنـج مسـافرت و     ها از کشورهاي مختلف، کسانی به ممالک دوردست رفته تحصیل آن

باشد و از بین نرود  ها را به اینجا منتقل کردند تا این که از دستبرد زمان محفوظ دادن زر و سیم، کتاب
 ».و هم این کتابخانه مرکزیت پیدا کند

اي براي سالطین  ها فایده آوري این کتاب من عقیده دارم که قطع نظر از این که جمع« :آنتوان گفت
افزایـد، حتـی بـراي     ها نمـی  ي آن ها و یک سکه زر بر خزانه مصر ندارد و یک سرباز بر افراد قشون آن

مانـد و خواننـدگان کتـاب هـم      کنند نیز بـاقی نمـی   خود را صرف این مهمالت میدیوانگانی که عمر 
 ».پیوسته از آن استفاده نخواهند کرد

 »براي چه؟« :پرسید کلئوپاترا

هـاي آن بـاقی    یک جنگ کافی است که این کتابخانه را از بین ببرد و اثري از کتاب« :آنتوان گفت
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 ».نماند

 »تابخانه چه کار دارد؟جنگ به این ک« :پرسید کلئوپاترا

مصر را فتح ) مثل من(دارد  اگر یک سردار فاتح که کتاب را دوست نمی« :آنتوان خنده کنان گفت
ي تمام زحمات اجداد تو و کسـانی کـه در ایـن     کند بعید نیست که این کتابخانه را از بین ببرد و نتیجه

و میهمان او از کتابخانه خـارج   کلئوپاترا، بعد از این حرف ».اند بر باد خواهد رفت کتابخانه کار کرده
  .شدند و ما سوار تخت شدیم و راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم
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 هاي او ها و گرفتاري زن و سرگرمی بطلمیوس نی
اي از ادوار سلطنت مصر، دختران و پسران پادشاهی آزادي دختران و پسران بطلمیوس  در هیچ دوره

 .اند نداشتهزن را  سیزدهم معروف به نی

هـا   کـرد و آن  تـرین دخـالتی نمـی    بـه پسـران و دختـران خـود کوچـک      پادشاه مصر در امور مربـوط 
 .خواهند بروند و با هر کس که میل دارند معاشرت کنند توانستند هرجا که می می

گردید، به طـرف   بطلمیوس سیزدهم از کارهاي سلطنتی و دولتی فارغ می کلئوپاتراهر موقع که پدر 
نمود یا این که راه شیر خانه  داشت و شروع به نواختن می ها را برمی رفت و یکی از آن اي خود میه نی

ي بطلمیوس سیزدهم  کسانی که در شیرخانه. گرفت تا ببیند شیرهاي او آیا سالم هستند یا نه را پیش می
 .زات خواهند شدي غذاي شیرها بدزدند به سختی مجا دانستند که هرگاه از جیره کردند می خدمت می

داشت و هر دفعه کـه   که او مرا بسیار دوست می» اوتی«ي شیرخانه پیرمردي بود موسوم به  بین خدمه
شـرمیون،  « :گفـت  بوسید و می گرفت و می رفتم، مرا در بغل می من براي تماشاي شیرها به شیرخانه می

را بدرود گفت و هـر دفعـه    من در گذشته دختري داشتم که وقتی به سن تو رسید بیمار شد و زندگی
بوسم انگار که از صـورت   کنم و وقتی تو را می بینم مثل این است که دخترم، مشاهده می که تو را می

 ».گیرم دخترم بوسه می

بردم  اي با خود می داشتم و گاهی هنگام رفتن به شیرخانه میوه سالخورده را دوست می» اوتی«من هم 
هایی براي او ببـرم کـه رسـیده باشـد و مـرد       کردم میوه ادم و دقت مید و به اوتی که دندان نداشت می

ي شـیرها   اوتی مـردي بـود امـین و هرگـز از جیـره     . سالخورده بتواند بدون زحمت میوه را تناول نماید
 .دزدید نمی

کردنـد و   بردند و در آنجا گاوها را ذبح مـی  هر روز براي غذاي شیرها دوازده گاو را به شیرخانه می
شکمبه و شاخ و سم گاوها متعلق . نمودند هایشان تقسیم می ها را بین شیران نر و ماده و توله آن گوشت

خانـه   شـد و آن را بـه دبـاغ    به کارکنان شیرخانه بود، اما پوست گاو به حساب پادشاه مصر گذاشته مـی 
کـه یکـی از    هاي بزرگ چرم گاو را بـه کفاشـی   گردید و تخته بردند که در آنجا مبدل به چرم می می

 .نمودند مؤسسات وابسته به کاخ سلطنتی بود منتقل می
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من در کودکی از بهاي خوار و بار در اسکندریه اطالع نداشتم، ولـی بعـد از ایـن کـه بـزرگ شـدم       
ي غذایی گوشت گاو است و هیچ یک از مواد  ترین ماده دانستم که در اسکندریه و سراسر مصر گران

 .رسد گرانی به گوشت گاو نمی غذایی از حیث مرغوب بودن و

شد پیوسته از نوع گاوهاي پروار بود، چون پادشاه مصر  گاوهایی که براي شیرها به شیرخانه برده می
تـرین گاوهـا را انتخـاب نماینـد تـا ایـن کـه         ي شیرهاي او بهترین و فربه کرد که براي تغذیه توصیه می

ي زیـاد از راه فـروش    نستند در قبال امیـد اسـتفاده  بعضی از کارکنان شیرخانه نتوا. شیرها مریض نشوند
گوشت گاو مقاومت نماینـد و هـر روز مقـداري از گوشـت گـاو را کـه غـذاي شـیران بـود در بـازار           

اوتی شیربان سالخورده در سرقت شریک نبود، ولی از ایـن قضـیه اطـالع داشـت و بـروز      . فروختند می
 .داد نمی

ت آگاه شد دستور داد که تمام سارقین و همچنین کسانی را ي سرق وقتی بطلمیوس سیزدهم از مسئله
 .ي سرقت اطالع داشتند و بروز ندادند برده کنند و براي استخراج معدن بفرستند که از قضیه

وقتی اوتی پیر را با سایرین به زنجیر بستند تا این که سوار کشتی شطی کنند و به طرف معـدن واقـع   
گفت که گناه نـدارد، ولـی بـا ایـن کـه       گریست و می آن پیرمرد می ببرند،) جنوب مصر(در مصر علیا 

آمد و در امور مربوط به تربیت شیرها خیلـی تجربـه داشـت، بطلمیـوس      یک شیربان آزموده بشمار می
 .نظر کند و او را هم مثل دیگران به معدن بردند سیزدهم پادشاه مصر حاضر نشد از عقوبت وي صرف

ام که کار کردن در معدن از  ان در معدن چگونه کار می کنند، ولی شنیدهام که بردگ من هنوز ندیده
ام کـه بردگـان در معـدن، بایـد      مـن شـنیده  . تر است جنگی پادشاه مصر مشکل 1پارو زدن در گالرهاي

پیوسته در دهلیزهاي تاریک زیرزمینی که حرارت آن مانند حرارت تنور نانوایی است، کار کنند و در 
آورد و بعد از آن از فـرط   ریزند که هیچ کارگر معدن بیش از دو سال دوام نمی عرق میآنجا آن قدر 

 .گوید زحمت زندگی را بدرود می

شرمیون، بیا که من بـراي  « :اوتی هنگام عزیمت در حالی که به زنجیر بسته شده بود مرا دید و گفت
 ».آخرین مرتبه تو را در بغل بگیرم و پس از این تو را نخواهم دید

صحبت کرده بودم و از او خواسـتم از پـدرش بخواهـد     کلئوپاترامن قبل از آن روز راجع به اوتی با 
                                                

  .کرد سیر قدیم بود که با پارو حرکت می گالر کشتی جنگی سبک  1
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 .که اوتی را که سرقت هم نکرده مورد عفو قرار بدهد

گیـرد هـیچ کـس     ها و شیرهاي خود تصمیم مـی  وقتی پدرم در مسائل مربوط به نی« :گفت کلئوپاترا
ین مرد چون از سرقت غذاي شیرها مستحضر بوده و این موضوع تواند تصمیمش را تغییر بدهد و ا نمی

را بروز نداده مورد خشم پدرم قرار گرفته و باید به معدن بـرود و کـار کنـد و چـون پیرمـرد اسـت بـه        
 ».زودي خواهد مرد

 خواست برود مرا در بغل گرفت و گریست و من هـم گریـه کـردم و آن    اوتی نگون بخت وقتی می
از آغوش پیرمرد خارج کردند و او و دیگران را بردند تا این که سوار کشتی کننـد و   گاه نگهبانان مرا

 .به مصر علیا  بفرستند

روزهـا بـراي تماشـاي غـذا خـوردن شـیر بـه         کلئوپاتراشیرخانه در آغاز، مجاور کاخ سلطنتی بود و 
شدم و وقتی  سیر نمی ي غذا خوردن شیرها من از تماشاي منظره. برد رفت و مرا با خود می شیرخانه می

پریدنـد و روي غـذاي    انداختند، جانوران درنـده مـی   ها می کارکنان شیرخانه غذاي شیرها را مقابل آن
رفته فهمیدم که شیرها غـذاي خـود را    من رفته .کردند آمدند و هنگام خوردن خرخر می خود فرود می

جوند، براي این که  خوار غذا را نمی بلعند و شنیدم که هیچ یک از جانوران گوشت جوند بلکه می نمی
هاي نجویده  ها به قدري زیاد است که گوشت ي آن دندان جویدن غذا را ندارند و حرارت دیگ معده

 .کند پزد و له می را می

غـرش ایـن   « :گفت که از غرش دایمی شیرها، مجاور کاخ سلطنتی، ناراحت بود و می کلئوپاترامادر 
ترسم که روزي جانوران درنده رها شـوند و بـه    ها بخوابم و از این می گذارد که من شب جانوران نمی

آن قدر از شـیرها ابـراز وحشـت کـرد کـه       کلئوپاترامادر  ».کاخ هجوم آورند و مرا در اینجا پاره کنند
پادشاه مصر مجبور شد شیرهاي خود را از مجاورت کـاخ سـلطنتی دور کنـد و بـه یـک بـاغ واقـع در        

ها  نیل، منتقل نماید و با این که مسکن شیرها در خارج از شهر بود بعضی از شب خارج شهر، کنار رود
و مـن بـا    کلئوپـاترا تا وقتی که شیرخانه مجاور کاخ سـلطنتی بـود   . شنیدم ها را می من صداي غرش آن

کـردیم، ولـی بعـد از ایـن کـه شـیرخانه را منتقـل بـه خـارج شـهر کردنـد، مـا              هاي شیر بازي مـی  توله
 .هاي شیر بازي کنیم ستیم هر روز آنجا برویم و با تولهتوان نمی

در آخرین سنوات عمر، تعصب پادشاه مصر نسبت به شیرها بیشتر شد و دیگـر شـیربان سـارق را بـه     
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گفت هر کس که غذاي شیر بدزدد و جـانوران   انداخت و می معدن نفرستاد بلکه او را در کام شیر می
 .شیر شود مرا گرسنه نگاهدارد خود باید غذاي

ي اول که این مجازات به مورد اجرا گذاشته شد و شیربان را به کام شیر گرسنه انداختند، شـیر   مرتبه
کـرد او را   از آن پس اگر یک شیربان سرقت می. از دریدن شیربان خودداري کرد چون با او آشنا بود

 .شناسد انداختند که وي را نمی بیگانه می  به کام یک شیر گرسنه

ي سلطنتی هر چند شیر به یک شیربان سپرده شده بود و هر شیربان فقط از شیرهایی کـه   رخانهدر شی
 .نمود و به شیرهاي دیگر کاري نداشت به او سپرده بودند مواظبت می

هاي بیگانه مضایقه نداشـتند   دریدند ولی از دریدن شیربان شیرهاي گرسنه گرچه شیربان خود را نمی
س سیزدهم زندگی را بدرود بگوید، دو شیربان به جرم سرقت از غذاي شیرها و قبل از این که بطلمیو

 .در کام آن جانوران درنده رفتند

به اتفاق آنتوان از تماشاي چراغ دریایی و کتابخانه مراجعت کردند، آنتوان در  کلئوپاترادر شبی که 
بود و من هم پیوسـته در مجـاورت خـاتون     کلئوپاترااتاق او مجاور اتاق . کاخ سلطنتی استراحت نمود

صـحبت   کلئوپـاترا خوابیدم، ولی آن شب تا مدتی نتوانستم بخـوابم بـراي ایـن کـه آنتـوان بـا        خود می
 .کرد می

گردیـد، بـه طـرف قفسـی کـه در آن اتـاق بـود رفـت و از          کلئوپاترابعد از این که آنتوان وارد اتاق 
حیرت و وحشت کرد که دو قدم بـه قهقـرا برداشـت و     ي دو جانور که در قفس بودند طوري مشاهده
 »اي؟ ها را در این اتاق جا داده ها چه هستند و براي چه آن ، اینکلئوپاترا« :گفت

گذارد و  باشند و جانور ماده تخم می این دو جانور، دو افعی نر و ماده می« :خندید و گفت کلئوپاترا
هـا را   شوند، ولی مـن آن  اه توله مارها از تخم خارج میزند و بعد از دو م هاي خود چنبر می روي تخم
گویم که آن کیسه را ببرند و در نیل بیندازنـد، چـون اگـر بخـواهم تولـه       دهم و می اي جا می در کیسه

  ».ها تنگ خواهد شد داري آن ها را نگاه دارم، به زودي کاخ سلطنتی براي نگاه افعی
دهنـد تـا خواننـدگی کنـد و هرگـز       لبل را در قفس جا میام که ب من در همه جا دیده« :آنتوان گفت

 ».ندیده و نشنیده بودم که افعی را در قفس جا بدهند و قفس را در اتاق خود بگذارند

ام، خیلی  کنم که این یک جفت افعی نر و ماده که من در قفس جا داده تصدیق می« :گفت کلئوپاترا
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اي که داراي خط و خالی مثل خط و خـال ایـن    نقاشی را دیدهي  از بلبل زیباتر هستند و آیا هیچ منظره
 »دو افعی نر و ماده باشد؟

ها خیلی زیبا است، اما از زهر ایـن دو جـانور بایـد     کنم که خط و خال آن تصدیق می« :آنتوان گفت
 ».ترسید و در روم افعی هست ولی این طور زیبایی ندارد

به قدر من راجع به افعـی بصـیرت داشـته باشـد و مـن       آنتوان، کمتر کسی است که« :گفت کلئوپاترا
تـر از دیگـران اسـت و زیبـاترین      دانم چندین نوع افعی وجود دارد که زهر بعضی از آنها خطرناك می

بینـی و مـا ایـن     ها را در این قفس مـی  ها همین جانوران هستند که تو یک جفت نر و ماده آن نوع افعی
 ».خوانیم افعی را به اسم آسپیک می

 »خطر زهر این جانوران چقدر است؟« :آنتوان پرسید

اگر من دوستی داشته باشم که بخواهد به زندگی خـود خاتمـه دهـد بـه او توصـیه      « :گفت کلئوپاترا
هـا یـا هـر دو، دسـت او را      کنم که دست را وارد قفس این دو جانور نماید تا این کـه یکـی از ایـن    می

 ».بگزند

 »خیلی درد دارد؟البد نیش مار « :آنتوان گفت

درد نیش مار شبیه است به درد فرو رفتن یک خار در دست انسان و یـک ضـربت   « :گفت کلئوپاترا
بنابراین کسی که دست خود را وارد ایـن قفـس   . کارد یا شمشیر یکصد بار بیش از نیش مار درد دارد

اي دیگـر   لحظـه  نمایـد و  کند و فقط سوزشی کوچک را احساس مـی  نماید، احساس درد زیاد نمی می
 ».سپارد بدون احساس درد و رنج جان می

 »سپارد؟ ي دیگر بدون احساس رنج جان می گفتی لحظه« :آنتوان پرسید

بلی، براي این که اثر زهر این افعی به نام آسپیک فـوري اسـت و همـین کـه افعـی      « :گفت کلئوپاترا
 ».رسد انسان را نیش زد شخص مارگزیده به هالکت می

خواستم راجع به عشق با تو صـحبت کـنم،    ، وقتی من وارد این اتاق شدم میکلئوپاترا« :آنتوان گفت
چـون  . ترسم نام عشق را بر زبان بیاورم ولی بعد از دیدن این دو جانور و چیزهایی که از تو شنیدم، می

کنـد   تو در نظر من، مثل این دو جانور خوش خط و خال هستی و زیبایی و هوش تو مرا مجذوب مـی 
 ».ترسم ولی از زهرت می
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 »کنی من زهر دارم؟ چه شد که تو تصور می« :گفت کلئوپاترا

مقصودم از زهر، عبـارت اسـت از شخصـیت عجیبـی کـه داري و مـن هـر دفعـه کـه          « :آنتوان گفت
آور تو همین  روم و یکی از چیزهاي وحشت می  خواهم به تو نزدیک شوم از بیم شخصیت تو عقب می
دهـی و نگـاه    ت و مگر در دنیا جانور قحـط بـود کـه تـو افعـی را در قفـس جـا مـی        داري افعی اس نگاه
 »داري؟ می

تر از نگاه داشتن شیر است؟ پدر من پیوسته شیر نگـاه   مگر نگاه داشتن افعی عجیب« :گفت کلئوپاترا
گیرد،  داري و تربیت شیر را یکی از سنن و شعایر مصر کرده و کسی هم به او ایراد نمی دارد و نگاه می

 ».دارم گیري چرا افعی نگاه می ولی تو به من ایراد می

داریـم و   آخر شیر غیر از افعی است و به همین جهت ما هم در روم شـیر را نگـاه مـی   « :آنتوان گفت
کنـد در صـورتی کـه نگـاه داري      داري شیر حکایت از دالوري و جوانمردي می نگاه. کنیم تربیت می

 ».نفرت مرتعش نماید اثري دیگر نداردافعی، جز این که بدن را از 

ي آن جـانوران خزنـده خوشـم     من از کودکی به مارها عالقه داشـتم و از مشـاهده  « :گفت کلئوپاترا
آمد و بعد از این که بزرگ شدم اول مارهاي آبی و بدون زهر را که در سواحل نیل فـراوان اسـت    می

ها بیش از یک خار معذب  ولی هرگز از نیش آن داشتم و به دفعات مارهاي مزبور مرا گزیدند نگاه می
بعد، تصمیم گرفتم که افعی را نگاهداري نمایم و به مارگیرها که در صحراهاي غربی مصر مار . نشدم
گیرند گفتم که براي من افعی بیاورند، ولی هیچ یک از جانورانی را که برایم آوردند نپسـندیدم و   می

ولـی هرچـه راجـع بـه     . هـا را خریـداري نمـودم    مرا جلب کرد و آنفقط این دو جانور نر و ماده توجه 
 ».باشد و بهتر این است که قدري راجع به خودمان صحبت کنیم ها صحبت کردیم کافی می افعی

ي خود نداریم، ولی هر دفعه که چشـم مـن بـه ایـن دو      من و تو صحبتی غیر از آینده« :آنتوان گفت
خورنـد حـرف خـود را فرامـوش      گ دائم در قفـس چـرخ مـی   افتد که بدون یک لحظه درن جانور می

 ».نمایم می

 ».ها را نبینی به قفس پشت کن که آن« :گفت کلئوپاترا

زدم کـه   نبودم و ندیدم که آیا آنتوان به قفس پشت کرد یا نه، ولی حـدس مـی   کلئوپاترامن در اتاق 
من عاشق تو هسـتم و انتظـار دارم    دانی که ، تو میکلئوپاترا«: اي گفت پشت کرده باشد و بعد از لحظه
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که تو مرا از بابت خود مطمئن کنی و بهترین موقع براي این که ما بتوانیم با خیال آسوده با هم صحبت 
بیا تا براي ساعتی همـه چیـز را جـز خودمـان     . کنیم این موقع است که من و تو در این اتاق تنها هستیم

 »!داري مطمئن باشم که تو مرا دوست میفراموش کنیم، ولی قبل از هر چیز من باید 

کـردم و بـه ایـن اتـاق راه      داشـتم میهمانـت نمـی    آنتوان، من اگر تو را دوست نمـی « :گفت کلئوپاترا
خواهم کسی بـا   دارم، ولی نمی باشد که تو را دوست می دادم و حضور تو در اینجا دلیل بر این می نمی

  »!تفریح اسکندریه صحبت کند ي هاي محله زنام پادشاه است مثل یکی از  من که سیزده پشت
تـوانم بـه    ام و هرگـز نمـی   خواهی بگویی که من بیهوده بـه تـو دل بسـته    ، میکلئوپاترا« :آنتوان گفت

 »محبت تو امیدوار باشم و از وصل تو برخوردار گردم؟

ز وصل من خواهد ا تو منظور مرا نفهمیدي و قصدم این بود که بگویم کسی که می« :گفت کلئوپاترا
 ».برخوردار شود باید رسماً از من خواستگاري کند و با من ازدواج کند و شوهرم بشود

کنی که پدرت موافقت خواهـد کـرد کـه مـن همسـر تـو        ، آیا تصور میکلئوپاترااي « :آنتوان گفت
 »بشوم؟

 ».خواهد نموداگر تو بتوانی به پدرم ثابت کنی که مردي برجسته هستی او موافقت « :گفت کلئوپاترا

گویی محتاج مرور زمان است و باید مدتی بگـذرد کـه مـن بتـوانم آن      این که تو می« :آنتوان گفت
 ».قدر اسم و رسم به هم برسانم تا این که پدرت موافقت نماید ما زن و شوهر شویم

اش  ناسکندر که این شهر را بنیان گذاشت در ظرف دو سال، بعد از این که از وط« :گفت کلئوپاترا
توانی در ظرف دو سال یا سه سال یا بیشتر خود  مقدونیه به راه افتاد، داراي اسم و رسم شد و تو هم می

 ».را داراي اسم و رسم نمایی

معلوم نیست که من بتوانم در ظرف دو یا سه سال داراي شهرت شوم اگر هـم بـدانم   « :آنتوان گفت
واهم شد، آن قدر حوصله ندارم که براي ازدواج با که تا دو یا سه سال دیگر داراي شهرت جهانگیر خ

 ».تو سه سال صبر کنم

کنی که بعد از سه سال تو پیر خواهی شد یا این کـه مـن پیـر خـواهم      آیا تصور می« :گفت کلئوپاترا
توانیم دو یا سه سال دیگر صبر کنیم و بعـد از آن وقتـی بـه     گردید؟ من و تو هر دو جوان هستیم و می

نماید  یم، بیشتر لذت خواهیم برد، زیرا تا انسان زحمتی نکشد از پاداشی که دریافت مییکدیگر رسید
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 ».لذت نخواهد برد

ترسم و آن این است کـه از امـروز تـا دو یـا سـه سـال دیگـر         من از چیز دیگر هم می« :آنتوان گفت
 ».پدرت تو را شوهر بدهد

 ».من شوهر نخواهم کرد« :گفت کلئوپاترا

 ».توانی شوهر نکنی اگر پدرت قصد داشته باشد تو را شوهر بدهد تو نمی« :آنتوان گفت

 »براي چه؟« :پرسید کلئوپاترا

 ».براي این که تو دختر پادشاه هستی« :آنتوان گفت

 »آیا دختر پادشاه مجبور است که شوهر کند؟« :گفت کلئوپاترا

کـه مـورد تمایـل او نیسـت      توانـد از وصـلت بـا مـردي     ي عوام می یک دختر از طبقه« :آنتوان گفت
خودداري کند، ولی دختر یک پادشاه مجبور است که طبق صواب دید پدرش شوهر نماید ولو دامـاد  

خوانند  مورد نفرتش باشد، براي این که دختر پادشاه را بر طبق آنچه به اسم مصلحت ملک و ملت می
ران سالطین مصر با پسران سـالطین  مگر نه این است که به دفعات دخت. دهند نه به دلخواه او شوهر می

کرد  ها نفرت داشتند، اما مصلحت سیاسی اقتضا می سوریه و ایران ازدواج کردند در صورتی که از آن
 ».ي سریانی یا ایرانی شود ي یک شاهزاده که دختر پادشاه مصر زوجه

 ».نخواهد دادمن اطمینان دارم که پدرم مرا به هیچ یک از شاهزادگان خارجی « :گفت کلئوپاترا

 »از کجا این اطمینان براي تو حاصل شده است؟« :آنتوان پرسید

کند من دختري هستم زیبا و بـا هـوش و دانشـمند و عقیـده دارد کـه       پدرم فکر می« :گفت کلئوپاترا
ي ما بیرون بـرود   ي خارجی شوهر کند و از خانواده یک چنین دختر با استعدادي نباید با یک شاهزاده

ي  ي مـا بمانـد و زیبـایی و هـوش او بـه فرزنـدان خـانواده        او را به برادرش داد تا در خـانواده  بلکه باید
 ».سلطنتی منتقل گردد

 ».تواند با تو تزویج نماید ولی برادر تو کوچک است و نمی« :آنتوان گفت

اهنـد  گاه مـا را بـه هـم خو    پدرم صبر خواهد نمود تا برادرم بزرگ شود و آن« :اظهار کرد کلئوپاترا
 ».داد

 »داري یا نه؟ آیا تو برادرت را دوست می« :آنتوان پرسید
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کـنم کـه وقتـی بـزرگ هـم       برادر من هنوز یک پسر بچه است، ولی پیش بینی مـی « :گفت کلئوپاترا
 ».بشود هرگز وي را دوست نخواهم داشت

ها  آنتوان گوشآمدند و  در آن موقع صداي گروهی از مردم شنیده شد که به طرف کاخ سلطنتی می
 »اند؟ این صدا از چیست؟ آیا مردم بلوا کرده« :را تیز کرد و پرسید

ي این شهر مبادرت به بلوا کننـد، بـراي    علتی وجود ندارد تا سکنه« :گوش فرا داد و گفت کلئوپاترا
ي ایـن شـهر از حیـث معـاش فـارغ البـال        این که اسکندریه معمورترین شهر جهان است و تمام سـکنه 

 »و آیا تو از روزي که وارد اسکندریه شدي در اینجا گدا دیدي یا نه؟ هستند

من متوجه این موضوع نبودم و اینک که تو گفتی این مسئله را به خاطر آوردم و « :آنتوان جواب داد
 ».باید بگویم از روزي که من وارد این شهر شدم گدا ندیدم

 »وم گدا هست؟کنی که در شهرهاي ر آیا تصدیق می« :گفت کلئوپاترا

 ».آري، در شهرهاي روم گدا فراوان است« :آنتوان گفت

ي تـأمین معـاش درآمـد دارنـد و هـیچ کـس تکـدي         در اسکندریه همه بـه انـدازه  « :گفت کلئوپاترا
 ».کند و در چنین شهر سعادتمندي علتی براي بلوا وجود ندارد نمی

کند سعادتمند بودن یـک ملـت اسـت،     ینظمی و بلوا م یکی از چیزهایی که تولید بی« :آنتوان گفت
کند  تواند مدتی مدید سعادت را تحمل نماید و بدست خود کارهایی می زیرا همان طور که انسان نمی
توانند مدتی مدید سعادت را تحمل  هاي نیک بخت هم نمی نماید، ملت که کاخ سعادتش را ویران می

 ».نمایند ها مبادرت به بلوا می دستاویز آن بهانهتراشند که واهی است و به  هایی می کنند و بهانه

شد و من از شنیدن فریادهاي مـردم وحشـت کـردم، چـون تصـور       غوغا به کاخ سلطنتی نزدیک می
 .اند و قصد حمله به کاخ سلطنتی مصر را دارند نمودم که مردم شوریده

ها را بـه   که شمشیرها و نیزهدیدم  ها می ي دفاع شدند و من در نور مشعل نگهبانان کاخ سلطنتی آماده
ي اتاق خـود را   اند، ولی جمعیت وقتی مقابل کاخ سلطنتی رسید سکوت کرد و من پنجره دست گرفته

 .خواهد گشودم و گوش فرا دادم که ببینم آن جمعیت چه می

خواهیم پادشاه را ببینـیم و   ما می« :باشد بانگ زد که ي آن جمعیت می شخصی که معلوم بود نماینده
 ».ز او درخواست عدالت کنیما
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ي نگهبانـان کـاخ سـلطنتی     صدایی از داخل کاخ بلند شد که من شناختم و دانسـتم صـداي فرمانـده   
خواهید که پادشاه را ببینید؟ مگر چه ظلمی نسبت به شـما شـده کـه از     براي چه می« :باشد و پرسید می

 »کنید؟ پادشاه در خواست اجراي عدالت می

 ».را که به ما شده باید به خود پادشاه بگوییمظلمی « :آن مرد گفت

شما شرح شکایت خود را به من بگویید و من به اطالع پادشـاه  « :رئیس نگهبانان کاخ سلطنتی گفت
 ».آورم گیرم و براي شما می رسانم و از او جواب می می

این که کارمـان  ما همه کارکنان بندر هستیم و شب، بعد از « :ي جمعیت بود گفت مردي که نماینده
ي تفـریح رفتـیم،    ي کار وقتی بـه محلـه   رویم و امشب بعد از خاتمه ي تفریح می شود، به محله تمام می

 ».رو دیدیم ناگهان خود را با یک ظلم فاحش روبه

 »آن ظلم فاحش چیست؟« :ي نگهبانان کاخ سلطنتی پرسید فرمانده

اراي یـک اتحادیـه هسـتند و در آن اتحادیـه     هاي تفـریح د  دانید که مدیران خانه شما می« :مرد گفت
ي تفریح به موقع اجرا گذاشته   تصمیم گرفتند که نسبت به ما ظلم کنند و این تصمیم از امشب در محله

 ».شد

 »آن تصمیم چیست؟« :ي نگهبان پرسید فرمانده

یح بـه  ي تفـر  هـاي محلـه   تصمیم مزبور این است که از امشب در تمـام خانـه  « :جمعیت گفت  نماینده
دهند در صـورتی کـه از مـا تمـام نـرخ را       ها یک چهارم از نرخ معین را تخفیف می ها و سریانی رومی

کنند و تبعیض  خواهم پادشاه بداند که در این شهر نسبت به اتباع او ظلم می نمایند و من می دریافت می
براي چه یک رومی یا سریانی  من میل دارم به پادشاه بگویم که. دارند، آن هم به نفع بیگانگان روا می

تواند یک چهارم از نرخ را بپردازد، ولی ما که  رود می ي تفریح می هاي محله وقتی که به یکی از خانه
 ».مصري هستیم باید نرخ کامل را بپردازیم

ایـد کـه ایـن موضـوع را بـه اطـالع        شما براي چه در این موقع شب آمده« :ي نگهبانان گفت فرمانده
 »توانستید فردا اینجا بیایید و پادشاه مصر را از این موضوع مطلع کنید؟ انید و آیا نمیپادشاه برس

. اوالً موقع تفریح ما حاال است و تا این وقت از این تبعیض و ظلم مطلع نشده بـودیم « :آن مرد گفت
 ».اییمتوانیم کار خود را رها نماییم و اینجا بی هنگام روز ما در بندر مشغول کار هستیم و نمی
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شما صبر کنید تا من بروم و ببینم که آیا پادشـاه مـا خـواب    « :ي نگهبانان کاخ سلطنتی گفت فرمانده
توانم این موضوع را به او بگویم زیرا نباید پادشاه را از خواب بیدار  اگر خواب باشد نمی. است یا بیدار

را خـواهم گفـت و جـوابش را    کرد، آن هم براي گفتن این موضوع، ولی اگر بیدار باشد این موضوع 
 ».براي شما خواهم آورد

اي  زد و فقط زمزمه ي کاخ سلطنتی ایستادند و دیگر کسی داد نمی جمعیت به انتظار مراجعت فرمانده
 .رسید از صحبت مردم به گوش می

توانند  گفتم که یک ملت نمی آیا فهمیدي که وقتی من می« :گفت کلئوپاترادر اتاق دیگر آنتوان به 
گفتم؟ اینجا شـهري اسـت معمـور و مـردم از      راي مدتی مدید نیک بختی را تحمل نمایند درست میب

توانند پیوسته راحتـی و   شود و چون مردم نمی حیث معاش دغدغه ندارند و گدا در این شهر یافت نمی
هـا   ح به رومیي تفری هاي عمومی محله اند که چرا در خانه رفاه را تحمل نمایند، این بهانه را پیدا کرده

 ».دهند ها تخفیف نمی شود و به آن ها تخفیف داده می و سریانی

پادشاه هنوز نخوابیده است و وقتی من وارد « :ي نگهبانان کاخ سلطنتی مراجعت کرد و گفت فرمانده
زدن بود و من از وي اجازه گرفتم که شکایت شما را به اطالعش برسـانم و او   اتاقش شدم، مشغول نی

 زدن باز داشتی؟ براي همین مرا از نی گفت آیا

 .گفتم من چاره ندارم جز این که شکایت مردم را به اطالع شما برسانم

نظر کنند تا این که من  توانند یک شب از تفریح صرف پادشاه گفت به کارکنان بندر بگویید اگر می
ي مدیران منازل آن محلـه   فردا بگویم راجع به این موضوع تحقیق کنند و بفهمند که براي چه اتحادیه

 ».ها چه بوده است اقدام به چنین کاري کرده و دلیل آن

تـوانیم صـبر نمـاییم و از تقاضـاي خـود       وقتی مردم این جواب را شـنیدند بانـگ برآوردنـد مـا نمـی     
تـوانیم از تفـریح    نظـر کنـد مـا هـم مـی      زدن صرف اگر پادشاه بتواند یک شب از نی... نظر کنیم صرف
 .نماییمنظر  صرف

 ».پس بگذارید که بروم و این موضوع را به پادشاه بگویم« :ي نگهبانان کاخ سلطنتی گفت فرمانده

ي نگهبانـان   فرمانده. اي دیگر مردم ساکت شدند و انتظار جواب بطلمیوس سیزدهم را کشیدند مرتبه
زدن  آیـد مـن از نـی    گوید وقتی کارهاي ضروري پیش مـی  پادشاه می« :رفت و مراجعت کرد و گفت
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نظر کنید و  توانید امشب از تفریح صرف رسانم و شما اگر می کنم و کارها را به انجام می نظر می صرف
پرداختیـد از   توانید بروید و نرخ کامل را بپردازیـد و شـما کـه در تمـام سـال ایـن پـول را مـی         اگر نمی

 ».پرداخت آن در این شب خیلی متضرر نخواهید شد

دهـد و   ها را بر مـا تـرجیح مـی    آیا پادشاه مصر اجنبی« :ي جمعیت بود فریاد زد که یندهمردي که نما
اي افراد سودجو که وجودشان هم کمترین نفعی به حال مملکت  کند که در کشور او عده موافقت می

ي خود در مورد بیگانگان قائل بـه امتیـاز شـوند و در حـق مـا کـه مصـري         ندارد، براي پر کردن کیسه
 »شویم اجحاف نمایند؟ م و جزو رعایاي او محسوب میهستی

کـنم کـه    من امشب دو مرتبه باعث زحمـت پادشـاه شـدم و جـرأت نمـی     « :ي نگهبانان گفت فرمانده
دهم کـه برویـد و    اي دیگر او را زحمت بدهم و باز پیغام شما را به وي برسانم و به شما اندرز می مرتبه

 ».طبق دستور پادشاه مصر عمل کنید

توانید پیغام ما را به پادشـاه برسـانید، بگذاریـد     اگر شما نمی« :ي جمعیت بود گفت ردي که نمایندهم
 ».خود من وارد کاخ شوم و نزد پادشاه بروم و این موضوع را به او بگویم

توانم به شما اجازه بدهم که وارد کاخ شـوید، زیـرا پادشـاه ایـن      من نمی« :ي نگهبانان گفت فرمانده
 ».به من نداده است اجازه را

دانیم عدالت را برقـرار   رویم و خود آن طور که می در آن صورت ما به آن محله می« :آن مرد گفت
 ».کنیم می

آن جمعیت که با غوغا به کاخ سلطنتی اسکندریه نزدیک شده بودند با غوغا نیز مراجعت نمودنـد و  
عد مسافت خاموش گر پـدرت  « :گفت کلئوپاترادید، آنتوان به همین که دور شدند و صدایشان بر اثر ب

ي تفـریح   ها را در این موقع شب به محلـه  ها جواب بدهد و آن باید این طور به رجاله اشتباه کرد و نمی
برگرداند و کافی بود که یک نفر را به آنجا بفرستد تـا ایـن کـه تحقیـق کنـد و بپرسـد کـه بـراي چـه          

 ».اند اقدامی کردههاي عمومی مبادرت به چنین  مدیران خانه

پدرم در این مورد سهل انگار اسـت، چـون از آن   « :ي آنتوان را تصدیق نمود و گفت گفته کلئوپاترا
خواهـد کـه مـدیران منـازل آن      شود و به همین جهت نمـی  محله درآمدي زیاد نصیب صندوق وي می

 ».محله را برنجاند
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 »با اطالع پدرت صورت گرفته است؟ها  ها و یونانی آیا تخفیف دادن به رومی« :آنتوان گفت

نه، پدرم از این موضوع اطالع نداشت، چـون اگـر از ایـن موضـوع مستحضـر بـود       « :گفت کلئوپاترا
 ».داد طور به مردم جواب نمی این

با ایـن  . ي تفریح در آنجا بود غوغایی مهیب به گوش رسید طولی نکشید که از مغرب شهر که محله
رسید که مثل ایـن   سلطنتی فاصله زیاد بود، طوري غوغا به گوش من می ي تفریح و کاخ که بین محله

هـا در   ي مردها و جیغ و شیون زن صداي نعره. زنند بود که مردم در پشت دیوار کاخ سلطنتی فریاد می
آور بود که من نتوانستم در اتاق بمانم و به بام کاخ سلطنتی رفتم که ببینم چـه   آن شب طوري وحشت

 .خبر است

کرد، زیـرا هـر شـب در آن محلـه      ي تفریح از دور آسمان را روشن می هاي درخشان محله ناییروش
از غوغایی که از دور به گـوش  . شد ي شب آنجا چراغانی می کردند و همه هاي بسیار روشن می چراغ

اي از مـردان   رسید دانستم که در آن محلـه نزاعـی در گرفتـه اسـت و بعـد از نـیم سـاعت عـده         من می
ریخت خـود را بـه کـاخ سـلطنتی رسـانیدند و گفتنـد کـه         مجروح که خون از سر و صورتشان فرو می

ند و هـر کـس   ا ي تفریح هجوم آورده هاي محله اي رجاله که همه از کارکنان بندر هستند، به خانه عده
کـه بـراي    انـد  کنند و صاحبان منازل عمومی مجبور شده رسانند یا مجروح می بینند به قتل می را که می

دفاع از خود از یک عده گردن کلفت و بیکار که پیوسته در آن محله هستند و به طفیل مدیران منازل 
و اکنون در آن محله جنـگ بـین کارکنـان بنـدر و گـردن      . نمایند کمک بخواهند عمومی زندگی می

وري بـه  ي کارکنان بندر زیاد اسـت اگـر کمـک فـ     هاي محله در گرفته است، ولی چون شماره کلفت
ها و مردهایی که در آن محله هستند  رود که تا صبح تمام زن ي عمومی نرسد بیم آن می صاحبان محله

 .مقتول یا مجروح شوند

ي نگهبانان کاخ سلطنتی دویست تن از سربازان را با خود بـردارد و   پادشاه مصر امر کرد که فرمانده
و سران اغتشاش را دستگیر کند تا کـه بعـد قـرار    ي تفریح خاموش نماید  برود و آتش فتنه را در محله

 .ها داده شود مجازات آن

کردم  من تصور می. ي نگهبانان با دویست سرباز که مسلح به شمشیر و نیزه بودند به راه افتاد فرمانده
. ي نگهبانان کاخ سلطنتی با دویست سرباز رفت، طغیان خاموش خواهد گردیـد  بعد از این که فرمانده
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ساعتی گذشت و . شنیدم ها را می ادها و شیون آن محله شدت پیدا کرد و من بیشتر صداي زنولی فری
ي مـا را در   اي از سربازان که از کاخ سلطنتی رفته بودنـد مراجعـت کردنـد و گفتنـد کـه فرمانـده       عده
 .ي تفریح به قتل رسانیدند و سرش را از پیکر جدا نمودند و باالي یک ستون نصب کردند محله

ها و تصمیمات مستحضر شـدم و   چون در داخل کاخ سلطنتی بودم، در آن شب از تمام گزارش من
ي نگهبانـان کـاخ سـلطنتی سـخت متـأثر شـد و از        فهمیدم که پادشاه مصر از شنیدن خبر قتـل فرمانـده  

ي  تمـام همقطـاران مـا در محلـه    « :هـا گفتنـد کـه    سربازانی که آمده بودند توضیح بیشتر خواست و آن
ي تفریح  ح به قتل رسیدند یا طوري مجروح شدند که قادر به حرکت نیستند و کسانی که در محلهتفری

کننـد و   رسـانند و سرشـان را از بـدن جـدا مـی      تـرین طـرز بـه قتـل مـی      ها را با فجیع اند زن طغیان کرده
گنـاهی  هـا   ها را می برند و در صـورتی کـه زن   درند یا این که اعضاي بدن آن بدبخت شکمشان را می

 ».نداشتند و تصمیم مزبور را دیگران گرفتند

ي  دادنـد، رئـیس گزمـه    در حالی که آن چند سرباز در حضور پادشاه ما ایستاده بودند و توضیح مـی 
ي تفریح کاري از او ساخته نیست،  شهر آمد و به پادشاه گفت که براي برقراري امنیت و نظم در محله

ي تفـریح مشـغول قتـل و     ي کارکنـان بنـدر کـه در محلـه     شماره زیرا وي بیش از سیصد گزمه ندارد و
 .غارت هستند چندین هزار نفر است

 ».رسانند ها را به قتل می ام که در آن محله بیشتر زن شنیده« :زن گفت بطلمیوس نی

باشـند، ولـی    هـا مـی   ي تفریح زن این گفته درست است و قربانی اصلی در محله« :رئیس گزمه گفت
برنـد و   ها به سـر مـی   باشند که با عنوان مزدور در خانه هاي مزبور کسانی می ندارند چون زنها گناه  آن
تصمیم مربوط به نرخ جدید نسـبت  . ي تفریح تصمیم بگیرند توانند راجع به مسائل مربوط به محله نمی

پنهـان   هـا اکنـون همـه    ي مدیران منازل محله تفریح گرفته شـده ولـی آن   به بیگانگان از طرف اتحادیه
 ».رسند هاي روسپی که مزدورند به قتل می دهند و در عوض زن اند و خود را نشان نمی شده

 ».ي قتل و غارت باید فکري کرد براي جلوگیري از ادامه« :پادشاه مصر گفت

انـد   اي که باقی مانده توانیم با عده اند و ما نمی اي از افراد ما کشته شده عده« :رئیس گزمه اظهار نمود
اي  ي نگهبانان کاخ سلطنتی هم زیاد نیست که بتـوان از اینجـا عـده    شماره. لوي شورشیان را بگیریمج

ي تفریح فرستاد و جلوي کشتار و چپاول را گرفت و اگر این عده نگهبـان را از کـاخ    دیگر را به محله



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٥٤ 

مل رجاله را پـیش  توان عکس الع ماند و از طرفی نمی ي تفریح بفرستیم اینجا خالی می سلطنتی به محله
 ».بینی کرد و ممکن است یک مرتبه عزم کنند که به طرف کاخ سلطنتی بیایند

» دمـن هـور  «ي  در این صورت مجبوریم که از قلعـه « :پادشاه مصر این گفته را تصدیق نمود و گفت
 ».اي از سربازان را از آن قلعه به اینجا بفرستند م که عدهییکمک بخواهیم و بگو

از  کلئوپـاترا ي بزرگ نزدیک اسکندریه بود و من چند بار به اتفاق  ور یک سربازخانهي دمن ه قلعه
اي کثیر  ي دمن هور آن قدر وسعت نداشت که بتوانند عده خود قلعه. کنار آن سربازخانه گذشته بودم

ي بـزرگ بـه وجـود آورده، در     دارند، ولی نزدیک آن قلعه یک سـربازخانه  از سربازان را در آن نگاه
ساختن آن سربازخانه از فنون رومی استفاده کرده بودند، به طوري که آنجا، هم سربازخانه بـود و هـم   

توانستند مـدتی مدیـد در قبـال قشـون نیرومنـد پایـداري        کردند می یک دژ متین و اگر به آن حمله می
 .نماید

ي قـدیم   از فراعنـه گفتند کـه یکـی    آمد و می ي دمن هور از قالع قدیمی مصر به شمار می خود قلعه
ي  بین اسـکندریه و سـربازخانه  . نمود قلعه نیز این موضوع را تأیید می را ساخته و اسلوب بناي مصر آن

اي زیاد وجود نداشت، ولی تا یک پیک سوار خود را به آنجا برساند و امـر سـلطان را    دمن هور فاصله
آنجا به راه بیفتند و وارد اسکندریه شـوند،  ي دمن هور ابالغ کند و سربازان از  ي سربازخانه به فرمانده

توانستند زودتر از عصر روز بعد خود را به اسکندریه برسانند و تـا   کشید و سربازان نمی مدتی طول می
اي از سربازان را  باید عده ماند، ولی چون در هر حال می ي تفریح هیچ چیز باقی نمی آن موقع در محله

نمایند، پادشاه ما حکمی صادر کرد و یک پیـک سـریع السـیر حکـم      ي دمن هور احضار از سربازخانه
 .ي دمن هور برد شاه را به طرف سربازخانه

باید پیوسته یـک ارتـش کوچـک از قـواي      تا آن شب بطلمیوس سیزدهم احساس نکرده بود که می
نیامده بود اي پیش  ي سلطنت آن پادشاه، تا آن شب، واقعه مصر در خود اسکندریه باشد، زیرا در دوره

 .که پادشاه ما خود را نیازمند حضور یک ارتش در اسکندریه بداند

رسید و طوري عرصه بر پادشـاه   آور به کاخ سلطنتی می ي تفریح هر لحظه یک خبر وحشت از محله
ي  اي از پاروزنان گالرهـا را کـه در بنـدر اسـکندریه بودنـد بـه محلـه        ما تنگ شد که قصد داشت عده

نظمی را بگیرند، ولی به شاه گفتند که پارو زنان گالرهاي دولتی خود  ها جلوي بی ا آنتفریح بفرستد ت
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ي تفـریح   ها را از زنجیر بگشـایند و از گـالر بـه طـرف محلـه      ترین تبهکاران هستند و اگر آن از مخوف
غول قتـل  ي تفریح مش کارکنان بندر که در محله. ها را به گالر برگرداند تواند آن ببرند دیگر کسی نمی

آیند و خود در سایر محالت شهر، خانـه   ي اسکندریه به شمار می و غارت هستند، هرچه باشد از سکنه
ي تفریح تجاوز کند و بـه جاهـاي دیگـر برسـد، ولـی       دارند و مایل نیستند که اغتشاش از حدود محله

هـا را از زنجیـر    نپاروزنان گـالر در اسـکندریه خانـه ندارنـد و از نژادهـاي گونـاگون هسـتند و اگـر آ        
ي تفریح ببرند تا این که جلوي قتل و غارت را بگیرند، مبادرت بـه حملـه بـه سـایر      بگشایند و به محله
 .کنند و ممکن است که اسکندریه ویران گردد و تمام سکنه قتل عام شوند محالت شهر می

خود بیدار بودم و گوش توانستم بخوابم در اتاق  من بعد از فرود آمدن از بام کاخ سلطنتی چون نمی
یـک وقـت   . شدم تا این که کسب اطـالع نمـایم   دادم و گاهی از اتاق خارج می به صداهاي خارج می

ام کـه   ي خروج باش، چون دسـتور داده  شرمیون، آماده« :مرا احضار کرد و گفت کلئوپاتراخاتون من 
 ».رویم تخت روان مرا آماده کنند و ما از کاخ سلطنتی بیرون می

 »خواهی بروي؟ خاتون من، کجا می« :پرسیدم

 ».ي تفریح بروم قصد دارم به محله« :گفت کلئوپاترا

دانی که کارکنان بندر  ي تفریح بروي و مگر نمی خواهی در این شب به محله آیا تو می... آه« :گفتم
 »امشب در آنجا مشغول قتل عام هستند؟

 ».روم م و به همین جهت به آنجا میچرا، از این موضوع اطالع دار« :گفت کلئوپاترا

کردند، وقتی  خواستند می ها هرچه می بطلمیوس سیزدهم که فرزندان خود را آزاد گذاشته بود و آن
شنید که خاتون من قصد دارد که در آن شب کـه خـون جلـوي چشـم کارکنـان بنـدر را گرفتـه و در        

، اگـر تـو   کلئوپـاترا « :ناك شد و گفـت  د، بیمنمایند به آن محله برو ها را قتل عام می ي تفریح زن محله
 ».ي تفریح بروي کشته خواهی شد امشب به محله

رود  و از  ترین منبع درآمد تو از بـین مـی   اگر من امشب به آنجا نروم بزرگ« :به پدر گفت کلئوپاترا
 ».ماند ي تفریح اسکندریه جز ویرانه باقی نمی محله

تفـریح سـودي نخواهـد داشـت و تـو در آن محلـه بدسـت         ي رفتن تو بـه محلـه  « :پادشاه مصر گفت
 ».کارکنان بندر کشته خواهی شد
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دارم کـه از   نشانم و کارکنان بندر را وامـی  شوم و اغتشاش را فرو می من کشته نمی« :گفت کلئوپاترا
 ».آن محله خارج شوند

از تـو محافظـت   الاقل یک عده از سربازان مسـلح را بـا خـود ببـر کـه در محلـه       « :پادشاه مصر گفت
 ».نمایند

دار و سرباز با خود خواهم برد و چهار شیپورچی هم به من  من یک عده مشعل« :اظهار کرد کلئوپاترا
ام، زیـرا در   ي تفریح به اطالع مردم برسانند و جار بزنند که مـن وارد شـده   بدهید که ورود مرا به محله

 ».نخواهد شد وسط ازدحام و قتل عام کسی متوجه ورود من به آن محله

من بـا  « :ي تفریح برود گفت قصد دارد که در آن موقع شب به محله کلئوپاتراوقتی آنتوان شنید که 
 ».تو خواهم آمد تا این که از تو محافظت نمایم

اگر مردم تو را که یک رومی هستی با من ببینند تو را خواهند کشت و مـرا نیـز بـه    « :گفت کلئوپاترا
انـد بـه وجـود آمـده      دارها به رومیان تخفیف داده ون این فتنه بر اثر این که خانهقتل خواهند رسانید، چ

 ».است

ي  بعـد از چنـد لحظـه   . گوید و از آمدن منصرف گردید آنتوان متوجه شد که خاتون من درست می
و من سوار تخـت روان شـدیم و حـاملین تخـت روان آن را بـه حرکـت درآوردنـد و         کلئوپاترادیگر 

 .کردند اي از سواران و پیادگان، بعضی با مشعل و برخی با سالح، حرکت می اطراف ما عده

آوردنـد و   کردند و گاهی شیپورها را به صدا درمی پیشاپیش تخت روان چهار شیپورچی حرکت می
 .آمد کلئوپاترازدند  شد، فریاد می وقتی صداي شیپور خاموش می

قبـل از ورود بـه آن   . نمـود  شدیم غوغا بیشتر کسـب شـدت مـی    هرقدر به محل اغتشاش نزدیک می
ها وي را به خوبی روشن  دارها دستور داد طوري حرکت کنند که نور مشعل محله، خاتون من به مشعل

 .نمایند

او نشستم و باید بگویم که نشسـتن مـن بیشـتر از     در تخت روان ایستاد، ولی من مقابل پاي کلئوپاترا
هایی که در معـابر افتـاده    ي الشه ي تفریح شدیم بدن من از مشاهده ترس بود زیرا همین که وارد محله

 آوردند و هر بار بعد از این کـه صـداي شـیپور    ها شیپور را به صدا درمی شیپورچی. بود به لرزه درآمد
 .آمد کلئوپاترازدند  یشد به اتفاق فریاد م خاموش می
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اي از مردها که معلـوم بـود از کارکنـان بنـدر هسـتند بـا کـارد و         ي تفریح عده در اولین خیابان محله
آمد اطراف تخت  کلئوپاتراشدند و همین که متوجه گردیدند که  آلود در خیابان دیده می شمشیر خون

طـوري  . خـت روان را پـر کـرده بودنـد    هـا و ت  ي بـین آن  روان را گرفتند، ولی سربازهاي مسلح فاصـله 
هـا را ببیـنم و    کردم سر را بلند کـنم و آن  آور بود که من جرأت نمی آلود مردها وحشت ي خون اسلحه

چند مرتبه دست خود را آهسته تکان داد، یعنی ساکت باشید و مردهاي خـون آشـام کـه در     کلئوپاترا
 .رسیدند سکوت کردند ها خون آلود به نظر می نور مشعل

دانید که دختر پادشاه هستم  شناسید و می شما مرا می« :که در تخت روان ایستاده بود گفت کلئوپاترا
و من به اتکاي محبوبیتی که بین شما دارم امشب به اینجا آمدم تا به شما بگویم که بیش از این راضی 

اه ندارند زیرا همه مـزدور  رسانید گن هاي بدبخت که شما آنان را به قتل می این زن. به خونریزي نشوید
دارها گرفته شد و من به شـما اطمینـان    هستند و تصمیم مربوط به دادن امتیاز به بیگانگان از طرف خانه

دهم که از فردا شب در این محله وضع مثل سابق خواهد بود و کسی دچار تبعیض نخواهـد شـد و    می
ند و چون علت عدم رضایت شما همین مسئله تر بهره مند شو بیگانگان نخواهند توانست از نرخی ارزان

دهـم کـه تبعـیض از فـردا شـب از بـین        است و غیر از این شکایت دیگري ندارید، من به شما قول می
ي خـود   شـنود از همـین جـا بـه خانـه      نمایم هرکس که صـداي مـرا مـی    از شما تقاضا می. خواهد رفت

 ».اي خود برگردنده مراجعت نماید و در راه به دیگران بگوید که به خانه

بین مردم محبوبیت داشت که آن عده از مردهاي خون آشام بعد از شنیدن صـداي   کلئوپاتراطوري 
آزار شدند و کارد و شمشیرها را غالف کردند و سر را پیش انداختند  خاتون من، مثل گوسفندهاي بی
تخت روان گفـت بـه راه بیفتنـد و     به حاملین کلئوپاترا. هاي خود بروند و به راه افتادند تا به سوي خانه

شد فریاد می زدنـد کـه    ها باد در شیپورها انداختند و همین که صداي شیپور خاموش می باز شیپورچی
 .آمد کلئوپاترا

اي مرد که سراپا خون آلـود بودنـد بـه تخـت روان      ما بعد از دویست گام دیگر توقف کردیم و عده
د، تکرار کرد و به مردها گفت که تصمیم مربوط به بیگانگان آنچه را گفته بو کلئوپاترا. نزدیک شدند

دارهاي محله اتخاذ شده و اگر پدرش یا او از آن تصمیم اطالع  بدون اطالع پدرش و او، از طرف خانه
دارها نرخ تفریح را به سود بیگانگان ارزان کنند، ولی آن تصـمیم اینـک    گذاشتند که خانه داشتند نمی



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٥٨ 

خاتون مـن در آنجـا هـم از    . بعد بین بیگانه و خودي فرقی وجود نخواهد داشت شود و از شب لغو می
هـاي مـزدور    هاي خود بروند و راضی نشوند کـه بـیش از آن زن   کشان درخواست کرد که به خانه آدم
بین مردم محبوب بود، مردها انـدرزش   کلئوپاتراي تفریح که گناهی ندارند به قتل برسند و چون  محله

 .را پذیرفتند و راه مراجعت را پیش گرفتند

کردم به خوبی اطراف را ببیـنم و هـر    تا آن موقع من که در پاي خاتون خود نشسته بودم جرأت نمی
لـی  و. و مرا به قتل برسانند کلئوپاتراور شوند و  ها به ما حمله کش اي از آدم لحظه انتظار داشتم که عده

ور نشـدند جـرأت    بعد از این که دیدم مردها براي دومین مرتبه اندرز خاتون مرا پذیرفتند و به ما حمله
همه . کردیم از نظر گذرانیدم پیدا کردم و سر را بلند نمودم و دو طرف خیابان را که ما از آن عبور می

 .شد ها دیده می درها و پنجره ها روي هاي منازل درهم شکسته بود و آثار خون در پرتو مشعل جا پنجره

شد تا این که مردها به شوق  ي تفریح اسکندریه در مواقع عادي هر شب چراغانی می گفتم که محله
هاي محلـه هنـوز    در آن موقع، قسمتی از چراغ. گذرانی به طرف آن محله بروند درآیند و براي خوش

شان را  دیدم که شکم هایی را می مان زنهاي خود ها و مشعل خاموش نشده بود و من در پرتو آن چراغ
 .کردم که پیکر نداشتند دریده و روده هایشان را بیرون ریخته بودند یا سرهایی را مشاهده می

خاتون من با این کـه دختـر پادشـاه بـود و یـک دختـر پادشـاه بـیش از یـک کنیـز جـرأت دارد، از            
رتش سـفید شـد و وقتـی بـراي     هاي مخوف وحشت کرد و دیدم کـه رنـگ صـو    ي آن منظره مشاهده

 .لرزید سومین مرتبه تخت روان متوقف گردید و خاتون من خواست حرف بزند صدایش می

رسیدند و مثل این بود که آنـان را در   آلود به نظر می کسانی که اطراف تخت روان بودند سراپا خون
هـا بـه نـدرت     بـین الشـه   هاي مقتولین بود و در زمین مستور از الشه. اند یک حوض از خون فرو کرده

ي تفریح بود و  در محله کلئوپاتراتا نزدیک صبح . شد و بیشتر مقتولین زنان بودند جسد مردان دیده می
هـا را   کـرد و آن  گاهی امر می کرد که تخت روانش را متوقف نمایند و بـراي مـردم خطابـه ایـراد مـی     

 .محله نشوند و به منازل خود بروندهاي مزدور آن  داد که بیش از آن راضی به قتل زن اندرز می

ي  از طرف دیگـر، در مردهـا اثـر کـرد و محلـه      کلئوپاتراپایان یافتن شب از یک طرف و اندرزهاي 
 .تفریح خلوت شد و غیر از اجساد مقتولین در آن محله باقی نماند

ي تفریح مبادرت به قتل و غـارت   به طوري که خاتون من مطلع شد در آن شب کسانی که در محله
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. ها ملحـق شـدند   ي شهر هم براي چپاول به آن اي از سکنه کردند فقط کارکنان بندر نبودند، بلکه عده
سربازان کارکنان بندر داراي لباس مخصوص نبودند که بتوان آنها را شناخت و مثل مأمورین گزمه یا 

 .ارتش مصر لباس متحدالشکل نداشتند تا بین مردم ممتاز باشند

ي  توان از بازار آشفته استفاده کرد، به محله کردند می ي شهر که فکر می اي از سکنه این بود که عده
تفریح هجوم آوردند و در قتل و غارت شـریک کارکنـان بنـدر گردیدنـد، در صـورتی کـه سـاکنین        

ولـی  . ي زندگی احتیاج به غارت داشته باشـند  معاش در مضیقه نبودند تا براي ادامهاسکندریه از حیث 
باشـد و   توانـد بـه آنچـه دارد بسـازد و پیوسـته خواهـان ثـروت بیشـتر مـی          انسان حـریص اسـت و نمـی   

توانند مـردم را وادارنـد کـه قناعـت را پیشـه       برند نمی دانشمندانی هم که در موزه و کتابخانه به سر می
 .ند و به کمتر بسازندنمای

بعد از مراجعـت   کلئوپاتراکردیم، روشنایی صبح دمیده بود و  ي تفریح مراجعت می وقتی ما از محله
ي تفـریح خـاموش شـد و     به کاخ سلطنتی نزد پدرش رفت تـا ایـن کـه بگویـد کـه شـورش در محلـه       

 کلئوپـاترا ده بـود و  کارکنان بندر و سایرین از آنجا مراجعت کردند، ولـی بطلمیـوس سـیزدهم خوابیـ    
 .نتوانست که او را ببیند

ي تفـریح صـورت    روز بعد وقتی مردم شهر متوجه شدند که شب قبل آن کشتار هولنـاك در محلـه  
گناهـان و بـه    گرفته خیلی ترسیدند، چون تـا آن موقـع در اسـکندریه سـابقه نداشـت کـه آن طـور بـی        

 .گناه را به قتل برسانند هاي بی خصوص زن

ث از روز نگذشته بود که کارکنان بندر هیئتی را از بین خود انتخاب کردند و بـه کـاخ   هنوز یک ثل
 .پذیرفته شود کلئوپاتراسلطنتی فرستادند و هیئت مزبور تقاضا کرد که از طرف 

 :هـا را پـذیرفت و پرسـید    بیدار بـود و آن  کلئوپاتراها آمدند پادشاه مصر هنوز خوابیده ولی  وقتی آن
 »خواهید؟ چه می«

ایم از شما تقاضـا   کردند گفتند که آمده دو نفر از اعضاي آن هیئت که از طرف دیگران صحبت می
ها به وجود آوردند و  ي تفریح به مجازات برسند، زیرا وقایع دیشب را آن کنیم که مدیران منازل محله

مصـریان بـود،    کردند که به نفـع بیگانگـان و بـه ضـرر     هرگاه مدیران منازل تفریح تصمیمی اتخاذ نمی
 .آمد وقایع دیشب پیش نمی
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هـاي   کردند، به خاتون من گفتند که ما از صحبت نمایندگانی که از طرف کارکنان بندر صحبت می
کاران را تنبیه کنی تـا در آتیـه کسـی جـرأت نکنـد کـه        دیشب تو استنباط کردیم که قصد داري گناه

 .انگان و به ضرر مصریانها تبعیض روا دارد، آن هم به نفع بیگ نسبت به مصري

توانم کـه   دانید من فقط دختر پادشاه هستم و اختیاري ندارم و نمی به طوري که می« :گفت کلئوپاترا
کاران را مجـازات نمایـد،    باشد و اوست که باید گناه عدالت را اجرا نمایم و اجراي عدالت با پدرم می

خواب بیدار شد این موضوع را به او خواهم گفت دهم بعد از این که پدرم از  لیکن به شما اطمینان می
 ».ي عمـومی هسـتند   و اظهار خواهم کرد کـه کارکنـان بنـدر خواهـان مجـازات مـدیران منـازل محلـه        

کـرد   مداخله نمی کلئوپاترانمایندگان مزبور متقاعد شدند و رفتند و من یقین دارم که اگر در آن شب 
ي تفریح  نمود، محله طغیان را در آن محله خاموش نمیرفت و آتش شورش و  ي تفریح نمی و به محله

 .رفت به کلی از بین می

ي غیـر قابـل    رفـت، یـک لطمـه    تفریح از بین می   هاي خاتون خود دانستم هر گاه محله من از صحبت
آمد، زیرا در جهان یـک شـهر زیبـا     ي پادشاه مصر وارد می جبران بر امور اقتصادي اسکندریه و خزانه

آمد و از اکناف دنیا مردم جهت سـیاحت و خوشـگذرانی بـه آن     هم اسکندریه به شمار می بود که آن
 .ي تفریح آن آمدند و آن شهر بود و محله شهر می

ها هزار تن قدم به اسکندریه  آمدند معدود بودند، ولی ده هایی که براي دیدن کتابخانه و موزه می آن
گفتنـد چـراغ دریـایی     نـد و مـن از کسـانی شـنیدم کـه مـی      ي تفریح را ببین گذاشتند تا این که محله می

ي دنیـا   ي تفـریح اسـکندریه از عجایـب هفتگانـه     اسکندریه از عجایب سبعه جهـان نیسـت بلکـه محلـه    
 .باشد می

روز بعد با این که کشتار مخوف شب قبل افکار عمومی را سخت متوحش و متزلزل کرد، کسی عزا 
ي تفریح که کشته شـدند خـارجی بودنـد و در مصـر      هاي محله اش این بود که بیشتر زن علت. نگرفت

دارهاي مصري که نتوانسـتند   فقط چند نفر از خانه. ها عزا بگیرند خویشاوند نداشتند تا این که براي آن
ها طوري مردم را تکان نداد کـه   شب قبل بگریزند و خود را نجات بدهند کشته شدند، ولی فقدان آن

 .ر شوندي اسکندریه عزادا سکنه

دانستند که در قتل عام  وقت شدند براي این که می ها از کشتار آن شب خیلی خوش در عوض دالل
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هـا را تجدیـد    دارهـا بایـد آن   انـد و نـاگزیر خانـه    ي تفریح به قتل رسیده هاي محله مزبور دو سوم از زن
گـران بـه دسـت     نماینـد، سـودي   هاي خـودفروش را از ممالـک دیگـر وارد مـی     ها هم زن نمایند و آن

ي تفریح خانه دارند بـه   دارهایی که در محله دانستند که بعد از آن واقعه خانه ها می دالل. خواهند آورد
هـاي خـود را ببندنـد و از     شوند و ممکن است برخی از آنـان خانـه   ها نمی سهولت راضی به تجدید زن

 .اسکندریه بروند و در سوریه یا روم زندگی نمایند

برم به خانه رها در محلهدا اکثر خانه هاي خود نداشتند، ولی  ي تفریح افرادي بودند توانگر و احتیاج م
هـاي خـود را    کردند و هرگاه خانـه  بردند آن منازل را اداره می ي زیادي می ها استفاده چون از آن خانه

موضـوع را  هـا ایـن    دالل. توانسـتند بـه جاهـاي دیگـر برونـد و آسـوده زنـدگی نماینـد         بسـتند، مـی   می
هـاي مزبـور بـاقی بمانـد، چـون اگـر        دانستند، اما اطالع داشتند که پادشاه مصر عالقه دارد که خانه می
 .رفت شد درآمد هنگفت بطلمیوس سیزدهم از بین می هاي محل تفریح بسته می خانه

ي  لهعالوه بر پادشاه مصر، هریک از اصناف اسکندریه از جمله کارکنان بندر عالقه داشتند که مح
مسافرین خارجی براي . تفریح با زیبایی آن باقی بماند تا این که مسافرین خارجی را جلب کند

ا ه لذا دالل. رسانیدند آمدند و به تمام اصناف سود می ي تفریح به اسکندریه می مند شدن از محله بهره
نق سابق خواهند رسانید و ي تفریح خواه ناخواه منازل خود را به رو دارها در محله دانستند که خانه یم

 .ها دراز خواهند کرد براي پر کردن منازل دست نیاز به سوي آن

و مسافرینی که از کشورهاي دیگر » قبرستان عشاق«ي تفریح قبرستانی بود به اسم  گفتم که در محله
سـتند  توان شدند و نه مـی  کردند و ورشکسته می آمدند و پول خود را در آنجا خرج می به اسکندریه می

هـا در قبرسـتان عشـاق دفـن      نمودنـد و جسـد آن   در مصر بمانند و نه به وطن خود بروند خودکشی می
در آن روز وقتی خواستند . گذاشتند شد که بهتر آن بود نام آن قبرستان ناامیدان یا ورشکستگان می می

را در قبرستان عشـاق دفـن   ي تفریح بردارند به فکر افتادند که آنان  که اجساد مقتولین را از معابر محله
ي قتـل عـام کشـته شـده بودنـد در       اما رئیس گزمه اجازه نداد که اجسـاد کسـانی کـه در فاجعـه    . کنند

هـا در قبرسـتان مزبـور شـهرت قبرسـتان عشـاق را از بـین         قبرستان عشاق دفن شود و گفت که دفن آن
برسـتان عشـاق در اسـکندریه    در صـورتی کـه ق  . نمایـد  برد و آن را مبدل به یک قبرستان عادي می می

اي از جهانگردان که وارد شـهر   باشد و عده داراي شهرت جهانی است و یکی از مزایاي اسکندریه می
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 .شوند براي این است که قبرستان عشاق را هم ببینند می

شـد و نـام وطـنش را     کـرد نوشـته مـی    روي هر قبر از آن قبور آنجا اسم شخصی که خودکشـی مـی  
کردند که در چه تاریخی خودکشی کـرده اسـت، ولـی روي هـیچ قبـري دیـده        یین مینوشتند و تع می
 .شد که نوشته باشند فالن که اهل فالن کشور بود بر اثر ورشکستگی خودکشی کرد نمی

دستی نداشته و بعد از این که هرچه داشتند در  دانستند که خودکشی آنان علتی جز تهی ولی همه می
هایی کـه   که بین مردم و زن. و دچار فقر شدند به حیات خود خاتمه دادندي تفریح خرج کردند  محله

 .ي آنان بودند سرشکسته نشوند معشوقه

گفت شهرت قبرستان عشاق نباید از بین برود و مبدل بـه یـک قبرسـتان عمـومی      رئیس گزمه که می
یـد افتخـارات   ي تفـریح عـالوه بـر ایـن کـه سـبب مز       کرد که قبرستان عشاق در محلـه  شود، اظهار می
اي هم براي خـود جهـانگردان دارد و آن ایـن اسـت کـه هنگـام مسـافرت بـه          شود فایده اسکندریه می

دست نشوند یـا ایـن کـه     دارند تا این که گرفتار سرنوشت عشاق تهی اسکندریه بیشتر با خود پول برمی
 .نمایند قبل از ورشکستگی به سوي وطن خود مراجعت می

شـود کـه    گفـت کـه قبرسـتان عشـاق سـبب مـی       گرفـت و مـی   ایـراد مـی  اگر کسی بـه رئـیس گزمـه    
روند و بـراي   ي آن قبرستان به فکر فرومی شوند بعد از مشاهده ي تفریح می جهانگردانی که وارد محله

ي  نمایند و در نتیجـه محلـه   کردن امساك می این که جهت مراجعت به وطن پول داشته باشند در خرج
داد مسافري که بـه   کنند، رئیس گزمه جواب می ها استفاده می متر از آنعمومی و اصناف اسکندریه ک

کنـد و بعـد    ي عمـومی و جاهـاي دیگـر خـرج مـی      آید و تمام ثـروت خـود را در محلـه    اسکندریه می
 .کن نمایند اش آن را ریشه نماید، شبیه به درختی است که براي استفاده از میوه خودکشی می

ي درخـت   کنـد فقـط یـک مرتبـه از میـوه      کن می اش ریشه ده از میوهکسی که درختی را براي استفا
نمایند، ولی اگر بگذارد که درخت باقی بماند و آن را ریشه کن نکند یا قطـع ننمایـد همـه     استفاده می
ي  هـاي محلـه   گـذرانی  مسافرینی که براي تمتع از خوش. ي آن درخت مستفیذ خواهد شد سال از میوه
هـا اگـر هسـتی خـود را در ایـن شـهر خـرج کننـد و بعـد           آن. درخـت هسـتند   آیند، مثل آن تفریح می

شویم، اما اگر مقداري از ثروت خود را  مند می خودکشی نمایند ما فقط یک مرتبه از ثروت آنان بهره
از این شهر ببرند و به وطن برگردند و در آنجا به کار خود مشغول شوند و باز ثروت گردآورند، سال 
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هـا مسـتفیذ خواهـد گردیـد و      ل دیگر مراجعت خواهند کـرد و اسـکندریه از وجـود آن   دیگر یا دو سا
 .دهد وجود این نوع مسافرین چون درخت میوه است که ریشه دارد و همه سال میوه می

من روزي از خاتون خود پرسیدم کـه آیـا ایـن موضـوع حقیقـت دارد و کسـانی کـه بـه اسـکندریه          
 آیند آیا مراجعت خواهند کرد؟ می

بلی شرمیون و مسافري که به اسـکندریه بیایـد و ایـن شـهر را ادراك کنـد، هرگـز       « :گفت کلئوپاترا
هـاي اینجـا    اینجا را فراموش نخواهد کرد و اگر ثـروت داشـته باشـد بـاز خواهـد آمـد کـه از خوشـی        

 باشـد و چـون   در روم و یونان نیز از این لذات براي مسـافرین هسـت ولـی پنهـانی مـی     . برخوردار شود
ي تفریح که خود شهري بزرگ بـه شـمار    اما در محله. پنهانی است پیوسته توأم با ناراحتی یا بیم است

آید نه فقط همه نوع وسایل خوشی براي مسافریت آمـاده اسـت، بلکـه کسـانی کـه وارد آن محلـه        می
. ان نرسـد کنند مشروط بر این که آزارشان به دیگـر  شوند آزادي کامل دارند و هر چه بخواهند می می

هـا   ي تفریح زد، چون در آن شب رومی اي بزرگ به شهرت آزادي محله لیکن قتل عام آن شب لطمه
ي مزبور بودند به دست کارکنان بندر و دیگران به قتل رسیدند و این موضوع  ها که در محله و سریانی

 ».سبب شد که دیگر بیگانگان خود را در آن محله در امنیت نیافتند

ي تفریح منتشر شود و بـه   ها در محله تأکید کرده بود که نباید خبر قتل رومیان و سریانی پادشاه مصر
ي  هاي اسکندریه فقط منحصر به کسانی که آن شب در محله ها و سریانی گوش مردم برسد، اما رومی

دانسـتند کـه   هـا روز بعـد    آن. زیستند ها در محالت دیگر می اي از آن تفریح کشته شدند نبودند و عده
انـد و پادشـاه مصـر نتوانسـته از قتـل عـام آنـان         ي تفریح به قتل رسیده دوستان یا خویشاوندان در محله

 .جلوگیري نماید و این واقعه را در روم و سوریه به اطالع دیگران رسانیدند

ه امنیت ي تفریح اسکندری ها در محله ها و سریانی در نتیجه در روم و سوریه شایع شد که براي رومی
هـا و   خارجیان دیگر وقتی این حرف را شنیدند بیمناك شـدند، زیـرا وقتـی بـراي رومـی     . وجود ندارد

ها، امنیـت وجـود نداشـت طبیعـی اسـت کـه بـه         ها با مصري ها، با توجه به مناسبات نزدیک آن سریانی
فـت آن چـه   گ هیچ کـس نمـی  . ها بیشتر خطر موجود خواهد بود ي بیگانگان براي سایر خارجی عقیده

ها در آن محله به قتـل برسـند ایـن بـود کـه مـدیران منـازل در مـورد          ها و سریانی سبب شده که رومی
خارجیان قایل به امتیاز شدند و در حق مصریان اجحاف کردند و این تبعیض، کارکنان بندر اسکندریه 
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شدند  ه وارد اسکندریه میي مسافرین بیگانه ک هاي بعد از قتل عام، شماره لذا در ماه. را خشمگین کرد
 .ي تفریح کاهش یافت رو به تقلیل گذاشت و درآمد محله

کارکنان بندر . از کسانی که بعد از آن واقعه خیلی ناراحت شدند خود کارکنان بندر بودند
رفتند و در آنجا به  ي تفریح می اسکندریه در شهر ما درآمد خوبی داشتند و هر شب به محله

ي تفریح خارجیان  ولی پس از این که شهرت یافت که در محله. شدند میگذرانی مشغول  خوش
آمدند و آنهایی که  رسند، مسافران خارجی کمتر به اسکندریه می نجا به قتل میآ امنیت ندارند و در

ي تفریح بروند، در نتیجه درآمد کارکنان بندر که قسمتی از آن،  کردند به محله آمدند جرأت نمی می
ي تفریح به مناسبت قتل عام آن شب و کساد  شد کم شد و تا مدتی محله خارجی تأمین میاز مسافرین 

 .هاي خود را تجدید نماید بازار آن محله نتوانست زن

ي تفـریح را برگردانـد و    من به خاطر دارم که بطلمیوس سیزدهم سعی کرد که رونـق و رواج محلـه  
هاي خارجی داد، ولی مدتی طول کشید  کردن زن مقداري پول هم به مدیران منازل عمومی براي وارد

هـا نسـبت بـه آن محلـه از بـین رفـت و        تا این که رواج و رونـق سـابق را بازیافـت و سـوءظن خـارجی     
ي تفـریح برونـد و پـول خـود را در آنجـا خـرج        مسافرین بیگانه مثل گذشته عادت کردند که به محله

 .کنند

 .ي جنگی داشتند ي دمن هور آمدند که پنجاه ارابه نهعصر روز بعد یک لژیون  سرباز از سربازخا

ي اتـاق خـود عبـور سـربازان را از مقابـل کـاخ        از پنجره کلئوپاتراوقتی لژیون وارد اسکندریه شدند 
مثـل ایـن کـه بـا خـویش حـرف        کلئوپـاترا من عقب خاتون خود بودم و شنیدم که . سلطنتی نگریست

ده کـه سـربازان لژیـون حتـی راه رفـتن را فرامـوش       وضع مملکت ما طوري خـراب شـ  « :زند گفت می
کردنـد زمـین زیـر     در قدیم وقتی سربازان لژیون حرکت می. هاي محکم نظامی ندارند اند و قدم کرده
آمد و اکنون این سربازها هنگام راه رفتن شبیه بـه یـک عـده مسـت      هاي محکم آنها به لرزه درمی قدم

هاي استوار حرکت کنند و اگر  توانند که با قدم فرط مستی نمی اند و از هستند که از میخانه خارج شده
من پدرم را در . داشتند گفتم که راه بروند، بهتر از این سربازها گام برمی من به کنیزان کاخ سلطنتی می

نمایـد و از   زدن یا مواظبت از شـیرها مـی   دانم و او تمام اوقات خود را صرف نی کار می این مورد گناه
 ».ماند زرگ مملکت غافل میکارهاي ب
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ها هنگـام   ي یوزباشی ها و نعره هاي جنگی آن توانستند درست راه بروند ولی ارابه سربازان لژیون نمی
ي تفـریح را بـه دار    گفتنـد بایـد صـاحبان منـازل محلـه      ها خیلی اثر کرد و کسانی که مـی  صدور فرمان

  .جازات این افراد اصرار نکردندي سربازان لژیون دیگر در مورد م آویخت بعد از مشاهده
ها ترجیح داده بودند در شب قتل  ها را بر مصري ها و سریانی در واقع صاحبان منازل تفریح که رومی

هایی  اي کثیر از زن ها به قتل رسیدند، عده عام به قدر کافی تنبیه شدند و عالوه بر این که بعضی از آن
. ي صاحبان منازل بدین ترتیب نابود شـد  د و قسمتی از سرمایهکردند از بین رفتن ها کار می که براي آن

ها بود کـه بـه قـدر کـافی تنبیـه شـدند و دیگـر ضـرورت          اگر منظور کارکنان بندر اسکندریه تنبیه آن
هـا   هـا و سـریانی   ها براي رومی نداشت که همه را به دار بیاویزند، مضاف بر این که نرخ مخصوص آن

کردند  ي تفریح بیش از ملل دیگر پول خرج می ها در محله ها و سریانی ومیدور از قاعده نبود، چون ر
شـدند و   هـاي زیبـاي آن محلـه متمتـع مـی      و بدون صرفه جویی از شراب و غذا و میوه و شیرینی و زن

کننـد   ي کلی این است که هر سوداگر به آن دسته از مشتریانی کـه بـیش از دیگـران خریـد مـی      قاعده
 .دهد تخفیف می

د از ورود سربازان لژیون به اسکندریه اوضاع آرام گردید و کارکنان بندر بـه کـار خـود مشـغول     بع
ي تفریح که زنده ماندند دست از کـار   هاي محله شدند، ولی سه روز بعد از قتل عام، آن قسمت از زن

 .ها به کار مشغول شوند گذرانی مشتري کشیدند و حاضر نشدند که براي خوش

ی بـود، زیـرا   تي حیـا  ي تفریح براي بطلمیوس سیزدهم داراي جنبه ها در محله دن زني کار کر مسئله
هـا را در کـاخ سـلطنتی     آمـد و لـذا هیئتـی از زن    یک قسمت مهم از درآمد او از آن محله بدسـت مـی  

گناه بـودیم در شـب    ها گفتند با این که ما بی زن. اند پذیرفت تا این که بداند چرا دست از کار کشیده
عام نابود شدیم و آن واقعه ممکن است تجدید شود و کافی است که صاحبان منازل نرخ خود را  قتل

ي تفریح به قتل برسند و ما چون امنیت نداریم دیگـر در   هاي محله ي زن گران کنند تا این که بازمانده
 !کنیم ي تفریح کار نمی محله

د، به فکر افتاد که کنیزانی را کـه در کـاخ   بعد از این که بطلمیوس سیزدهم با اطرافیان خود شور کر
. هاي آن محلـه مشـغول کـار شـوند     ي تفریح بفرستد تا این که به جاي زن سلطنتی مصر بودند به محله

گذاشت، من هم مجبور بودم که مثل کنیـزان دیگـر بـه     اگر پادشاه مصر آن فکر را به موقع به اجرا می
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چاره جویی کرد و مانع از این شد  کلئوپاترااي دیگر  مرتبه ي تفریح بروم و ساکن آنجا شوم، اما محله
ي  هـاي محلـه   جـویی او ایـن بـود کـه زن     ي تفریح منتقل شوند و چاره که کنیزان کاخ سلطنتی به محله

 .تفریح را جزو کارگران پادشاه مصر کنند

وم بودند در کشور مصر طبق رسمی که از آغاز سلطنت بطالسه به وجود آمد بعضی از اشخاص موس
ها مصونیت داشتند و حتی در موقـع ارتکـاب جنایـت تحـت تعقیـب قـرار        به کارگر پادشاه مصر و آن

کسانی که در مصـر مصـونیت داشـتند عبـارت     . ي او گرفتند مگر با موافقت پادشاه مصر یا نماینده نمی
انه مشـغول  کردنـد و تمـام کسـانی کـه در آشـپزخ      بودند از تمام کسانی که در دربار مصر خدمت می

مجازات این اشخاص هنگـام ارتکـاب گنـاه بـا خـود پادشـاه بـود و        . خدمت بودند و کارکنان سیرك
 .ها را مجازات نمایند توانستند آن دیگران نمی

ي تفریح آسوده خاطر شوند و بدانند کـه   هاي محله به پدرش پیشنهاد کرد براي این که زن کلئوپاترا
ي تفـریح   هاي محلـه  اي بنویسند و به موجب آن زن آید، اساسنامه ها برنمی دیگر کسی درصدد قتل آن

هـا را   را داراي عنوان کارگر پادشاه مصر کنند که بعد از آن مصونیت داشته باشند و کسـی نتوانـد آن  
 .بیازارد و به قتل برساند

بـه  اي از کسـانی کـه معتقـد     ها راضی شدند و به کار مشغول گردیدند، ولی صداي اعتراض عده زن
ي تفـریح را داراي   هـاي محلـه   بایـد کـه زن   شعایر بودند برخاست و گفتند که بطلمیوس سیزدهم نمـی 

ولی بطلمیوس به اعتـراض  . عنوان کارگر پادشاه مصر کند و این موضوع براي حیثیت او خوب نیست
جان ندارد آید  ي تفریح به دست می دانست زر و سیمی که از محله ها وقعی ننهاد، براي این که می آن

 .تا این که شرمنده شود
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 انگیز سیرك بازان نمایش حیرت
ي حضـور در سـیرك اسـکندریه بـه      یکی از وقایع فراموش نشدنی زندگی من عبارت است از واقعه

 .کلئوپاترااتفاق 

بـه مـن   . هـاي آن را ندیـده بـودم    تا آن روز من اسم سیرك اسـکندریه را زیـاد شـنیده ولـی نمـایش     
باشد و هـرکس آن سـیرك را    هاي سیرك اسکندریه در جهان منحصر به فرد می مایشگفتند که ن می

روزي کـه  . ندیده باشد، مثل این است که دنیا را ندیده باشد و بدون تنعم از زندگی جان خواهد سپرد
 .وارد سیرك شدم کلئوپاترامن براي تماشاي شیرهاي سیرك رفتم مثل همیشه به اتفاق 

ها بود جلوس کردند و من  زندان پادشاه مصر به یک لژ بزرگ که مخصوص آنو سایر فر کلئوپاترا
 .آوردم و سایر فرزندان پادشاه مصر شربت می کلئوپاتراها ایستادم و گاهی براي  در عقب آن

رسـید و   در آغاز نمایش چشم من به مردانی بلند قامت افتاد که ارتفاع قامتشان به دو ذرع و نـیم مـی  
هـا از طـول قامـت یـک کـودك       کردند که ارتفـاع قامـت آن   مردانی کوتاه قد حرکت میها  کنار آن

طوري بین قامت مردان بلند و مردان کوتاه تفاوت وجود داشت که انسان دچار بهت . کرد تجاوز نمی
گردید و من هرگز مردانی ندیده بودم که آن اندازه بلنـد باشـند و مردانـی را مشـاهده نکـردم کـه        می

 .شان بیش از ارتفاع قامت یک کودك نباشد امتارتفاع ق

اند و شـنیدم کـه مـردان بلنـد قامـت از       من خواستم بدانم که آن مردان بلند و کوتاه قد از کجا آمده
ي یک  اي هستند که موسوم است به نوبه و اما مردان کوتاه قد جزو سکنه ي جنوب مصر و منطقه سکنه

ي نیل واقع شده و بـه نـدرت بعضـی از شـکارچیان      چشمهباشند که آن طرف سر قسمت از اراضی می
نمایند که همه کوتاه  نهند و من شنیدم که در آنجا چند قبیله زندگی می اند و می دلیر قدم به آنجا نهاده

 .کنند باشند و از مردان این قبیله براي سیرك استفاده می قد هستند و سیاه پوست می

هـاي بـزرگ وارد    عبور کردند، تماشاي دیگر شروع شد و میمونبعد از این که مردان بلند و کوتاه 
انـد و در آن انـواع    هـا یـک طبـق بـر سـر نهـاده       سیرك گردیدند و من با حیرت دیدم که بعضی از آن

 .شود مأکوالت دیده می

هـا را   چند میمون هم کرسی به دست داشتند و موضعی را در وسط سیرك انتخاب کردند و کرسـی 
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 .ها را مقابل خود نهادند و مشغول خوردن شدند و روي آن نشستند و طبق بر زمین گذاشتند

ها میمون باشند، بلکـه تصـور    کردم که آن ها شبیه به آدم بود که من فکر نمی طوري حرکات میمون
باشند، اما در وسط اکل غذا سوتی به صدا  اي انسان هستند و مشغول خوردن غذا می نمودم که عده می

ها بعد از شنیدن صداي سوت مردد شدند که آیا برخیزند یا نه، ولـی بعـد برخاسـتند و     درآمد و میمون
ها  طوري حرکات میمون. ها را برداشتند و به ترتیبی که آمده بودند رفتند کرسی. ها را برسر نهادند  طبق

 .یدمخند خندیدند و من نیز می و سایر فرزندان پادشاه مصر قاه قاه می کلئوپاتراعجیب بود که 

آنگاه نمایش دیگر آغاز گردید و این دفعه چند سگ وارد سیرك شدند که هر کـدام ریسـمانی را   
ها شیر را  کرد و معلوم می شد که سگ به دندان گرفته بودند و در انتهاي ریسمان یک شیر حرکت می

 .کشند یدك می

کشیدند افتـاد، غریـو    هایی که هر کدام یک شیر را یدك می وقتی چشم جمعیت تماشاچی به سگ
دانسـتند کـه    همه مـی . توانستند بکنند دیدند که تصور آن را هم نمی اي را می شادي برآوردند و منظره

تـر، جـانوري در بـین سـباع وجـود نـدارد،        تر و درنده ترین جانور است و از آن حیوان قوي شیر درنده
اطاعت کامل و بدون این که درصدد  کشید و شیر، با هذا یک سگ افسار شیري را گرفته بود و می مع

 .رفت پاره کردن سگ برآید، در عقب آن حیوان می

ها که هـر یـک افسـار یـک      دانند این سگ خنده کنان گفت تماشاچیان ساده هستند و نمی کلئوپاترا
چـون  . باشـند  ي همـان شـیر مـی    کشـند دایـه   اند و آن جانور را در عقب خود می شیر را به دندان گرفته

تواند آنها  هاي خود شیر ندارد و نمی ي توله ز اوقات، شیر ماده پس از این که زایید، براي تغذیهبعضی ا
هـاي   سـپارند و سـگ   هاي ماده می هاي شیر را به سگ ي پدرم، توله را بزرگ کند و کارکنان شیرخانه

شیري کـه  . کنند یگذارند و با شیر خود آنها را تغذیه و بزرگ م هاي شیر می ماده پستان در دهان توله
اش باشد طوري  از پستان یک ماده سگ شیر خورد و عادت کرد که با او زندگی کند و پیوسته با دایه

تواند آن شـیر را در قفـاي    درد و ماده سگ می گیرد که بعد از بزرگ شدن او را نمی با سگ الفت می
 .خود به هرجا که میل دارد ببرد

شیرها را به دندان گرفته بودند، یک دور اطراف سـیرك گـردش   هاي ماده در حالی که افسار  سگ
 .ي آنها ده فیل نر و ماده بود ها وارد سیرك شدند و شماره بعد از آن، فیل. کردند و بعد رفتند
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ي تربیـت فیـل مشـکل     گفت تربیت هیچ جـانوري بـه انـدازه    دانست می که همه چیز را می کلئوپاترا
توان تربیت کرد مگر این  و فیل را نمی) شد اشد که در مصر یافت میب مقصود فیل آفریقایی می(نیست 

که در کودکی در جنگل آن را دستگیر کنند و از پدر و مادرش جدا نمایند و تحت تربیت قرار بدهند 
 .رفته با انسان خو بگیرد و بعد از این که بزرگ شد از انسان بیم نداشته باشد تا رفته

شود و هر زحمتی که براي تربیت آن بکشند بدون فایده است و ایـن   یک فیل بزرگ هرگز رام نمی
هایی هسـتند   نمایند فیل کنند و از فیلبانان اطاعت می ده فیل نر و ماده که آهسته در سیرك حرکت می

 .اند اند و با انسان الفت گرفته که در کودکی از پدر و مادر جدا شده

اي بود براي نمایش بزرگ ارابه  شد مقدمه ه داده میهایی که در آن روز در سیرك اسکندری نمایش
گفتند که در آن روز ده ارابه در سیرك حرکت خواهد کرد که بـه هـر یـک چهـار شـیر       دوانی و می

تـوان   دانسـتم کـه نمـی    توانسـتم کـه صـحت آن گفتـه را بـاور کـنم زیـرا مـی         من نمی. بسته شده است
قبـل از ایـن کـه    . با هم نزاع نکنند و یکدیگر را نَدرنـد درندگانی چون شیر را طوري به ارابه بست که 

ها شروع شود، یک عده سرباز که مسلح به نیزه و تیر و کمان و شمشـیر بودنـد آمدنـد و     حرکت ارابه
 .اطراف سیرك قرار گرفتند

انـد کـه هرگـاه شـیرها حملـه       خاتون من گفت این سربازان را از این جهت اطراف سیرك قرار داده
 .درصدد برآمدند که تماشاچیان را بدرند، سربازان شیرها را به قتل برسانند کردند و

پس از این که سربازها در جاي خود قرار گرفتند، یک ارابه نمایان شد که چهار حیوان بـه آن بسـته   
من چشمهاي خود را خوب باز کردم که جانوران مزبور را ببینم و مشاهده کنم که آیا اسب است . بود

 .باشد ، اما دیدم که هر چهار جانور شیر مییا استر

آن ارابه بیش از یک راننده نداشت و راننده یک چوب بلند از نوع چوب خیزران بـه دسـت گرفتـه    
زد و فقـط شـیرها    را نمی ها آورد، لیکن آن بود و آن چوب را باالي سر آن چهار شیر به حرکت درمی

اي از سـیرك   داشتند تا به نقطـه  اشاچی آهسته قدم برمیشیرها بدون توجه به جمعیت تم. ترسانید را می
ي ارابه بـراي ایـن کـه شـیرها را متوقـف       رسیدند و در آنجا توقف کردند و من متوجه شدم که راننده

 .ها را کشید کند، بانگی مخصوص زد و آنگاه عنان آن

نیز به آرامی قسـمتی از  آن ارابه . اي دیگر، اما به رنگ مختلف، وارد سیرك گردید بعد از آن، ارابه
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مـن شـیرهایی را کـه بـه دو ارابـه بسـته بودنـد از نظـر         . ي اول قرار گرفت سیرك را پیمود و کنار ارابه
ولـی هـیچ یـک از    . کنند یا نـه  خواستم ببینم که آیا، شیرهاي دو ارابه با هم نزاع می گذرانیدم و می می

و طوري شـیرها را تربیـت کـرده بودنـد کـه نـه       ي دیگر ابراز خشم نکرد  شیرها نسبت به شیرهاي ارابه
 .شد ها اثر خشم دیده می ي آن غریدند و نه در قیافه می

شناسـند و   هـا را مـی   بیننـد و آن  انـد و مـی   ي اسکندریه شـیرها را دیـده   ها و به خصوص سکنه مصري
کسانی هم شود و  اش آشکار می دانند که شیر جانوري است که در موقع غضب آثار خشم در قیافه می

توانند یک شیر خشمگین را بشناسند، لـذا بـراي تماشـاچیان سـیرك اشـکال       که شیر شناس نیستند می
 .اند خشمگین و آماده براي نزاع هستند یا نه نداشت که بدانند آن شیرهایی که به ارابه بسته شده

حساب کردم که  باري، ده ارابه به ده رنگ مختلف وارد سیرك شدند و کنار هم قرار گرفتند و من
ي چهل شیر که همـه شـیر نـر و داراي یـال بودنـد و در یـک        مشاهده. اند به آن ده ارابه چهل شیر بسته

 .ي مخوف و در عین حال تماشایی بود ردیف قرار داشتند، یک منظره

بـه  . کردم که آن منظره واقعیـت داشـته باشـد    دیدم، فکر نمی من با این که شیرها را به چشم خود می
گفتم چگونه ممکن است چهل شیر نر را در یک ردیف قرار داد بدون این که شـیرها غـرش    می خود

اند که شیر بیشه، خوي درندگی خـود را   ها را تربیت کرده کنند و به یکدیگر حمله نمایند و چطور آن
 فراموش کرده است؟

ت شـیرها چـه   ي سـلطنتی راجـع بـه طـرز تربیـ      من گوش فراداده بـودم کـه بشـنوم اعضـاي خـانواده     
زده شـیرهاي نـر و نیرومنـد را     ها راجع به این موضوع سکوت کرده بودند و حیرت گویند، ولی آن می
 .نگریستند می

باشد و  ها می گاه صداي یک طبل به گوش رسید و معلوم شد که طبل مزبور اعالم حرکت ارابه آن
دم که علت اختالف رنگ ارابه ها آمدند و من فهمی ده ارابه که داراي ده رنگ بودند به حرکت درمی

هـا حرکـت    ها سبقت گرفت با دیگران اشـتباه نشـود تـا وقتـی کـه ارابـه       این است که وقتی یکی از آن
کردند شیرها ساکت بودند، ولی بعد از این که فرمان حرکت صادر شد و ارابه هـا بـه راه افتادنـد،     نمی

ویدن به یک خرخر طوالنی شباهت داشت و ها در موقع د شیرها شروع به غرش کردند، ولی غرش آن
توانسـتم صـحبت اعضـاي     طوري صداي غرش چهل شیر فضاي سیرك را پر کرده بـود کـه مـن نمـی    
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 .ي سلطنتی را بشنوم خانواده

هاي بلنـد خـود را بـه     تر بروند، چوب ها براي این که شیرها را تحریص کنند که سریع رانندگان ارابه
زننـد، ولـی غـرش     شد معلوم بود که فریـاد مـی   آنها که باز و بسته می آوردند و از دهان حرکت درمی

 .شد شیرها طوري فضا را پر کرده بود که فریاد رانندگان ارابه شنیده نمی

ي سـلطنتی   ها قدري از ما دور شدند و صداي شیرها نیز از ما دور گردید، اعضاي خانواده وقتی ارابه
گفتنـد کـه شـیر در موقـع      کردنـد و مـی   شیرها صـحبت مـی  صحبت کردند و شنیدم که راجع به بستن 

داننـد   شوند، چـون مـی   ها مانع از جستن شیرها می دویدن عادت دارد که خیز بردارد اما رانندگان ارابه
گفتند اگر ارابـه واژگـون گـردد،     که اگر خیز بردارند ارابه واژگون خواهد گردید و نیز شنیدم که می

به همین جهت هر دفعه که شیرها قصـد  . اهند شد و او را پاره خواهند کردور خو شیرها به راننده حمله
نماید و این کاري است مشکل و راننده  ي ارابه از جستن آنها ممانعت می دارند که خیز بردارند، راننده

هایی که شـیر   تسمه. باید زور داشته باشد تا بتواند طوري عنان را نگاه دارد که مانع از جستن شیر شود
باشـد، بسـیار    هایی که عنان شیرها است و در دست راننده می کند و همچنین تسمه را متصل به ارابه می

 .محکم است

هـا بـراي    فهمیدم که راننـدگان ارابـه   ام، می من با این که زن هستم و زور ندارم و زور آزمایی نکرده
ي آنها مردانی بودند جوان  همه. ندده اند قوت به خرج می ي خود بسته اداره کردن شیرهایی که به ارابه

کشیدند، عضالت بازوان نیرومند  و قوي هیکل، داراي سینه و بازوان برجسته و وقتی عنان شیرها را می
کشـند کـه آن    فهمیدم که رانندگان پیوسته موقعی عنـان شـیرها را مـی    شد و من می تر می آنان برجسته

 .جانوران قصد دارند خیز بردارند

گفت یک راننده باید بتواند شیر را با سرعت زیاد بدواند ولی نگذارد که جانور درنـده   می کلئوپاترا
توانـد گـوي سـبقت را در     اگر شیر را با سرعت زیاد ندوانـد، نمـی  . خیز بردارد و ارابه را واژگون کند

بلنـد بـردارد و    رانی برباید و اگر شیر را با سرعت براند، جانور درنده میل دارد خیزهـاي  ارابه ي قهمساب
 .ه واژگون نشودبراننده باید از جستن شیر ممانعت نماید تا ارا

شـود در   هایی که ارابه به اسب بسـته مـی   کرد شرکت در مسابقه ، اظهار میکلئوپاترابطلمیوس، برادر 
 هاي ارابه عـادت دارنـد کـه    شود کودکانه است، زیرا اسب هایی که به شیر بسته می ي ارابه قبال مسابقه
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وقتی چهار شـیر  . با هم و به موازات یکدیگر حرکت کنند، در صورتی که شیرها این عادت را ندارند
بندند هر یک از آنها میل دارند به یک طرف برونـد و راننـده بایـد دقـت کنـد کـه        را به یک ارابه می

 .شیرها به موازات یکدیگر حرکت نمایند

یدند و باز صداي غرش شیرها مانع از این شد که مـن  ارابه ها که از ما دور شده بودند، نزدیک گرد
خط سیر ارابه ها محیط سیرك بود و آنهـا مـی بایـد سـه     . ي سلطنتی را بشنوم صحبت اعضاي خانواده

تماشـاچیان در  . شـد  افتاد برنده محسوب می اي که جلو می دور اطراف سیرك حرکت کنند و هر ارابه
هـا اطـراف سـیرك شـروع      د و وقتی دور دوم حرکت ارابهآغاز ساکت بودند و بعد دچار هیجان شدن

 .زدند شد، طوري تماشاچیان هیجان داشتند که همه فریاد می

 کلئوپاترادیدم طوري به هیجان آمدم که اگر بیم از  اي که مقابل خود می ي منظره من هم از مشاهده
توانست با دیگري صحبت  یاز آن پس کسی نم. زدم ي سلطنتی مصر نبود، فریاد می و اعضاي خانواده

 .رسید کند زیرا بر اثر غرش شیرها و فریاد جمعیت صداي گوینده به گوش شنونده نمی

ها هزار تماشاچی در آن سیرك بزرگ در شـیرها اثـر کـرده، آنهـا را      کنم که فریاد ده من تصور می
لحظـه بـه لحظـه قصـد     انـد و   داد که به هیجان آمـده  براي این که وضع آنها نشان می. نمود متوحش می

 .نمودند داشتند که خیز بردارند و رانندگان با نیروي فوق العاده از جستن آنها جلوگیري می

زدنـد و نشـاط و التهـاب تماشـاچیان در اعضـاي       تمام تماشـاچیان بـر پـا ایسـتاده بودنـد و فریـاد مـی       
ت دست راننـدگان را تشـویق   ي سلطنتی هم اثر کرد و آنها هم بر پا خاستند و با فریاد و حرکا خانواده

ي آن مردي بود بالنسبه الغـر   ي زرد رنگ که راننده یک ارابه. کردند که بر دیگران سبقت بگیرند می
 .گذشتند از دیگران جلو افتاد ها از مقابل ما می اندام، در دور دوم وقتی ارابه

با . نوزده یا بیست سال نداردکردم که شاید بیشتر از  دیدم مشاهده می من که از دور آن راننده را می
دانسـتم کـه پـیش     شدم، مـی  رانی در سیرك حاضر می ي ارابه این که اولین بار بود که من براي مسابقه

ي آن ارابه خواهد توانست گـوي   شود که راننده ي زرد رنگ در دور دوم دلیل بر این نمی افتادن ارابه
ین بتوانند در دور سوم او را عقب بزنند و بر وي سبقت را از دیگران برباید، چون ممکن است که سایر

 .سبقت بگیرند

ي مزبور جوانی بود بلنـد قامـت و گرچـه انـدامش مثـل راننـدگان دیگـر فربـه بـه نظـر            ي ارابه راننده



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٧٣ 

ي جوان برجستگی داشت و هـر مرتبـه    عضالت راننده. شد که نیرومند است رسید، ولی معلوم می نمی
 .شد برجستگی عضالت بازویش بیشتر می کشید که عنان شیرها را می

ي  فهمیدم جـوانی کـه ارابـه    شد و من می ي جوان از دور ظریف و خیلی زیبا نمایان می ي راننده قیافه
ها ولو زیبا باشیم، داراي صورت  براي این که ما مصري. راند نباید از نژاد مصري باشد زرد رنگ را می

ي  شـود کـه نشـانه    ها و مردهاي مصري، اثري دیده مـی  اترین زني زیب و اندام ظریف نیستیم و در قیافه
هاي  هاي یونانی و مالحت قیافه ي آن مرد جوان داراي ظرافت قیافه قیافه. قدري خشونت و زشتی است

 .سریانی بود و بعید نبود که مخلوطی از دو نژاد یونانی و سریانی باشد

م و از او اطالع نداشتم، ولی همین که او را دیدم من تا آن روز آن جوان را در اسکندریه ندیده بود
اراده و اختیار خـود را مجـذوب او دیـدم و در     اش جلو افتاده بی و مشاهده کردم که در دور دوم ارابه

همان حال که وي مشغول راندن ارابه بود آرزو داشتم که وي را نزدیک خـود ببیـنم و بـا او صـحبت     
 .کنم

گذشتند در نظـرم بـا دیوارهـا و     نکرده بودم و مردهایی که از مقابل من میتا آن روز آن احساس را 
ها فرق نداشتند، ولی در آن روز، براي اولین بار دریافتم که من آن مرد جوان را به چشم دیوار  درخت

هـاي آن   سـینه و دسـت   .بینم که قابل دوست داشتن است کنم، بلکه او را مردي می و درخت نگاه نمی
هاي سایر رانندگان عریان بود، با این تفاوت که بدن رانندگان دیگـر کـم    مثل سینه و دست جوان زیبا

 .درخشید رسید، ولی بدن آن جوان از سفیدي می یا زیاد تیره به نظر می

هاي دیگر از مقابل جایگاه اعضاي سـلطنتی عبـور کردنـد و در وسـط      ي آن جوان، ارابه بعد از ارابه
شیرهاي نر که یال بعضی از آنها بر اثر التهاب شیر متورم شده بود، رانندگان  فریاد تماشاچیان و غرش

ناگهان بر اثر پرتی حواس راننده یا به مناسبت این . کوشیدند که نگذارند شیرها جست و خیز کنند می
ي خود را بگیرد، یکی از شـیرها طـوري    که راننده دیگر توانایی نداشت که جلوي پرش شیرهاي ارابه

هاي دیگر بهتر  آن ارابه به مناسبت این که سرخ رنگ بود بین ارابه. برداشت که ارابه سرنگون شد خیز
رسـید و   ي پهن و بازوان ورزیده به نظر می ي آن مردي قوي هیکل و داراي سینه شد و راننده دیده می

ل داشـتند و  هـاي نیرومنـد بـه ارابـه اتصـا      ي مزبـور سـرنگون شـد، شـیرها کـه بـا تسـمه        همین که ارابـه 
کـردم   من در آن موقع فکـر مـی  . ور گردیدند ي ارابه حمله توانستند خود را نجات بدهند به راننده نمی
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ور خواهند شد و آنها را با تیر  که نگهبانان مسلح که اطراف سیرك هستند، به شیرهاي خشمگین حمله
ولـی نگهبانـان تکـان    . را بدرنـد یا نیزه و شمشیر به قتل خواهند رسانید و نخواهند گذاشت که راننـده  

هـا هـزار    بخت ننمودند و مقابل چشـم مـا و ده   نگون  نخوردند و کوچکترین اقدامی براي نجات راننده
شیرهاي نر، راننـده را در چنـد لحظـه    ) ولی فریاد آنها از شعف بود(زدند  تماشاچی دیگر که فریاد می

 .به قتل رسانیدند

گفـتم   کلئوپـاترا خود را فراموش کردم که یـک مرتبـه بـه     آور طوري من از رؤیت آن قتل وحشت
 براي چه نگهبانان مداخله نکردند و این مرد را از چنگ شیرهاي درنده نجات ندادند؟

اند براي حمایت از راننـدگان نیسـت    خاتون من گفت شرمیون، نگهبانانی که اطراف سیرك ایستاده
راند  کند و شیرها را می که در این مسابقه شرکت می اي بلکه براي حمایت از تماشاچیان است و راننده

خود را براي مرگ آماده کرده و نباید از او حمایت کرد، ولی تماشاچیان این سیرك درخور حمایت 
دیگر ایـن کـه شـیرهایی کـه در ایـن      . ي شیرها قرار بگیرند هستند و نباید گذاشت که آنها مورد حمله

براي نگاهداري هر یک از آنها خیلی خرج کرده و اگر نگهبانان  بینی، قیمت دارند و پدرم سیرك می
به شیرها حمله کنند و آنها را به قتل برسانند پدرم متضرر خواهد شد، لذا فقط موقعی به شـیرها حملـه   

کنند که آنها به تماشاچیان حمله نمایند، چون اگر تماشاچی بداند که در سیرك جانش در معرض  می
او حمایت نخواهد نمود، به سیرك نخواهد آمد و درآمدي که پدرم از سـیرك  خطر است و کسی از 

 .کند کاهش خواهد یافت تحصیل می

ي سرخ رنگ بودند و تماشـاچیان فریـاد شـادي بـر      ي ارابه در مدتی که شیرها مشغول دریدن راننده
نگریسـتند،   مـی  ي ارابـه، مـرگ فجیـع او را    آوردند و نگهبانان مسلح بدون ترحم نسـبت بـه راننـده    می
دادند و حتی یکی از رانندگان آنها رو برنگردانید که ببیند  هاي دیگر همچنان به حرکت ادامه می ارابه

 .گذرد در عقبش چه می

ور شـدند، متوجـه نشـدم     ي ارابه حمله ي قرمز رنگ واژگون گردید و شیرها به راننده من وقتی ارابه
یرك قرار گرفته بود خارج شدند و به طرف موضعی که که یک عده شیربان از اتاقی که در مدخل س

ي ارابـه را معـدوم    آنها تا وقتی به آن موضع رسیدند، شیرها راننـده . ارابه واژگون گردید به راه افتادند
ور  کرده بودند، ولی بعد شیربانان مزبور اطراف شیرها را گرفتند تا این که به طـرف تماشـاچیان حملـه   
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زیرا شیرهاي درنده، به طوري که تجربه نشان داده بود، بعد از این کـه  . نرسانند نشوند و به آنها آسیب
شـدند و بـه    ي آن جـري مـی   ي خـون و استشـمام رایحـه    دریدنـد، بـر اثـر مشـاهده     ي ارابه را می راننده

 .کردند تماشاچیان سیرك حمله می

دانسـتم شـیر    مـن کـه مـی   ها شیران خشمگین را احاطه کردنـد، آنهـا آرام شـدند و     همین که شیربان
ها براي آرام کردن شیران نر، چهار شـیر مـاده بـا     شود دریافتم که شیربان خشمگین به زودي آرام نمی

همین که چشم چهار شیر نر به آن چهار شیر ماده افتاد، طوري آرام شدند که پنـداري  . اند خود آورده
ارابـه گشـودند و بـا شـیرهاي مـاده بـه راه       ها بدون اشکال هر چهار شیر را از  گوسفند هستند و شیربان

 .افتادند و شیرهاي نر آنها را تعقیب کردند تا این که از نظر ما دور گردیدند

و خواهرش آرسینوهه و دیگران فهمیدم که در باغ وحش اسکندریه که شـیرها   کلئوپاترااز صحبت 
گذارنـد کـه آنهـا در     ماینـد و نمـی  ن کنند، شیرهاي ماده را از شیرهاي نر جدا می را در آنجا تربیت می

وجود شیرهاي ماده، در باغ وحش، بهتـرین وسـیله   . جوار هم زندگی کنند مگر در بعضی فصول سال
گیرنـد،   آینـد و آرام نمـی   براي آرام کردن شیران نر است و هر وقت که شیرهاي نـر بـه خشـم در مـی    

 .افتند از جوش و خروش میدهند و یک مرتبه شیران نر  شیرهاي ماده را به آنها نشان می

در حالی که شیربانان شیران نـر را از سـیرك خـارج کردنـد، چنـد نفـر از کارکنـان سـیرك خـاك          
ي سرخ رنگ ریختند کـه رنـگ و بـوي خـون، شـیرهاي دیگـر را        ي ارابه آوردند و روي خون راننده
 .ي او را از سیرك بیرون بردند ملتهب نکند و بقایاي الشه

زدند که غرش  شد و طوري فریاد می فریاد جمعیت تماشاچی یک لحظه قطع نمیدر تمام این مدت 
توانستند خـود را   دور سوم مسابقه شروع شده بود، ولی رانندگان دیگر نمی. رسید شیرها به گوش نمی

 .ي جوان و زیبا و نازك اندام برسانند به راننده

توانسـتند از وي تقلیـد کننـد و مـن      یي خود روشی داشت که دیگران نم آن جوان براي راندن ارابه
راننـدگان  . نماینـد  هاي دیگر از وي اطاعـت مـی   ي او بهتر از شیر ارابه کردم که شیرهاي ارابه حس می

دیگر براي این که بتوانند شیرها را اداره کنند مجبور بودند که عنان آنها را به سـختی بکشـند و فریـاد    
رانـد و گـاهی چـوبی بلنـد را کـه در       ه فریاد بزند ارابه را مـی بزنند، ولی آن جوان به ظاهر بدون این ک

روش رانندگی جوان بلند قامـت و نـازك   . آورد دست داشت آهسته باالي سر شیرها به حرکت درمی
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اي  گفـت کـه اگـر واقعـه     می کلئوپاتراي سلطنتی را جلب کرده بود و  اندام توجه تمام اعضاي خانواده
 .ي مسابقه است ن بدون تردید برندهغیرمنتظره پیش نیاید این جوا

گفت نگاه  کرد و می ي زرد رنگ تمجید می ي ارابه از قامت خدنگ راننده کلئوپاترابطلمیوس برادر 
شود، در صورتی که راننـدگان   کنید که چگونه راست در ارابه خود ایستاده و به جلو و عقب خم نمی

گردند  د و گاهی چنان به طرف عقب پرتاب میشون دیگر، گاهی بر اثر حرکات شیرها به جلو خم می
که با اعجاب بـه   کلئوپاترابطلمیوس برادر . شان نباشد، از ارابه پرت خواهند شد که اگر عنان در دست

بایـد   کرد همچنـین گفـت ایـن جـوان بقـدري خـوش انـدام اسـت کـه مـی           رانی نگاه می ي ارابه صحنه
هاي آینده بداننـد کـه در ایـن عصـر هـم       تا این که نسلي آپولون بسازند  ي او را مانند مجسمه مجسمه

 .جوانان خوش اندام وجود دارند

شدم کـه اگـر خـود مـرا مـورد تمجیـد قـرار         وقت می ي سلطنتی طوري خوش من از تمجید خانواده
گردیدم و هر کلمـه کـه از دهـان آنهـا راجـع بـه آن جـوان بیـرون          وقت نمی دادند آن گونه خوش می
ي مسابقه  کردند آن جوان خوش اندام برنده تماشاچیان که حس می. گرفت ن جا میآمد در قلب م می

 .خواهد شد، بر پا خاستند و با فریادهاي خود نشان دادند که خواهان موفقیت او هستند

 ...کال... کال... کال: زنند یک وقت متوجه شدم که تماشاچیان فریاد می

است و به همین جهت مـردم نـامش را بـر    » کال«ي ارابه  گفت اسم راننده کلئوپاتراآرسینوهه خواهر 
 .آورند زبان می

دانستم چگونه مردم یک مرتبه اسم آن جوان را دانستند و نامش را بر زبان آوردند، ولی اسم  من نمی
ي پـیش بینـی اعضـا   . ي کال را تکرار نمـودم  مزبور در گوش من بسیار زیبا آمد و من چند مرتبه کلمه

ها از مقابـل لـژ اعضـاي     ي او جلوتر از تمام ارابه ي سلطنتی نسبت به کال درست درآمد و ارابه خانواده
 .رانی در آن روز شد ي ارابه ي مسابقه ي سلطنتی گذشت و کال، برنده خانواده

هـا را بلنـد    ي سـلطنتی دسـت   کـرد، اعضـاي خـانواده    ي کال از مقابل لژ سلطنتی عبور مـی  وقتی ارابه
دانسـتم   دند و بانگ تحسین برآوردند و من هم دو دست خود را به طرف کال بلند نمودم، ولی میکر

دیـدم ولـی    ي سلطنتی ایستاده بودم و من او را مـی  بیند زیرا من در عقب اعضاي خانواده که او مرا نمی
ز بـه گـردش ادامـه    ي زرد رنگ از مقابل لژ سلطنتی عبور کرد، با بعد از این که ارابه. دید کال مرا نمی
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توانست که جلوي شیرهاي خود را بگیرد و  داد در صورتی که مسابقه خاتمه یافته بود، زیرا نه کال می
ها، و آنها مجبور بودند که همچنـان اطـراف سـیرك گـردش کننـد تـا ایـن کـه          نه رانندگان سایر ارابه

 .بتوانند خود را به مدخل سیرك برسانند

تـوان جلـوي آنهـا را     انـد مـی   قتی که شیرها بر اثر دویدن به هیجان نیامدهدر آن روز من فهمیدم تا و
کردنـد یکـی بعـد از     ها وارد سیرك شـدند چـون آهسـته حرکـت مـی      گرفت، همچنان که وقتی ارابه

دیگري آمدند و در یک صف قرار گرفتند و بعد فرمان حرکت صادر گردید، لیکن وقتـی شـیرها بـر    
ي ارابه قادر به متوقـف کـردن آنهـا نیسـت و اگـر درصـدد        دیگر راننده اثر دوندگی به هیجان آمدند،

گردنـد و بـه خـود     برآید که عنان آنها را طوري بکشد که جانوران درنده را متوقف کند، شیرها برمی
 .رسانند شوند و او را به قتل می ور می راننده حمله

است که شیرهاي ماده را به آنها نشـان   ها بسته شده این ي متوقف کردن شیرهاي نر که به ارابه وسیله
در آنجا یک عـده شـیربان   . رسند گردند تا این که به مدخل آن می ها اطراف سیرك می بدهند و ارابه

 .دهند اند و شیرهاي ماده را به شیرهاي نر نشان می با شیرهاي ماده ایستاده

ر دور اول و دوم بـا ایـن کـه    افتد که هیجان ناشی از دوندگی شیرها به قـدري اسـت کـه د    اتفاق می
باید  ي مسابقه می ي ارابه بعد از خاتمه نمایند، لذا راننده بینند به سوي آنها توجه نمی شیرهاي ماده را می

اش را بـه سـوي خـود جلـب      آن قدر اطراف سیرك بگردد تا شیرهاي ماده توجه شـیرهاي نـر و ارابـه   
 .شوند برند و از آنجا خارج می نمایند و آن وقت ارابه را به طرف مدخل سیرك می

ي دیگـر از   ي مسابقه، در دور اول نتوانست که از سیرك خارج شود و یک مرتبه کال بعد از خاتمه
مـن  . کردنـد  زدنـد و ابـراز شـادي مـی     مقابل لژ سلطنتی عبور کرد و مردم کماکان بـراي او فریـاد مـی   

که زیبایی او هم در ابراز شـادمانی مـردم   فهمیدم که فقط پیروزي کال باعث شادمانی مردم نشده بل می
شد، مردم براي او آن گونه ابراز شادمانی  ي مسابقه می اگر یکی از رانندگان زشت برنده. باشد مؤثر می

زدنـد و از   ي مسابقه جوانی است زیبا و خوش اندام فریاد می دیدند که برنده کردند، ولی چون می نمی
 .نمودند موفقیت وي ابراز مسرت می

ي کال از سیرك خارج شد، خیلی میل داشتم که از سیرك بیرون بروم و خود را به جوان  وقتی ارابه
فاتح برسانم و به او بگویم که امروز در اینجا همه از موفقیت تـو خرسـند هسـتند ولـی هـیچ کـس بـه        
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 .ي من از پیروزي تو شادمان نیست اندازه

ادرت زنده است یا نه؟ آیا از دیدار پسري چون تو زیبا خواستم بروم و به او بگویم کال، آیا م من می
نماید یا خیر؟ میل داشتم بروم و به او بگویم که تو در کجا سکونت داري و  و خوش اندام مباهات می

آیا مسکن تو در خور جوانی چون تو هست یا این که مثل سایر رانندگان ارابه در کلبه هاي کوچـک  
 خوابی؟ میشود  که با خشت خام ساخته می

کردم جوانی که آن قـدر زیبـا    مایل بودم که بروم و از او بپرسم غذاي تو چیست؟ چون من فکر می
. باشد باید از گل نیلوفر و گل کاهوي وحشی  تغذیه نماید، نه از گندم و لوبیا و گوشـت جـانوران   می

رج شـوم و خـود را بـه کـال     توانستم از جایگاه سلطنتی خا بودم از بیم او نمی کلئوپاتراولی چون کنیز 
پس از این که آخرین ارابه از سیرك بیرون رفت مردم ساکت شدند و من در جایگاه سلطنتی . برسانم
 .و خواهر و برادرش میوه و شیرینی بردم تا این که تغییر ذائقه بدهند کلئوپاترابراي 

شـروع بـه خـوردن غـذا     هایی را کـه بـا خـود آورده بودنـد، گشـودند و       در همه جا تماشاچیان بقچه
کشـد تـا نمـایش دیگـر      رانی مدتی طول می ي ارابه ي مسابقه دانستند که بعد از خاتمه کردند، چون می

اي کثیر از فروشـندگان غـذا و آبجـو     عده. شروع گردد و باید از آن فرصت استفاده کرد و غذا خورد
هـاي   خود را که عبارت بود از گـرده ي  هم که منتظر فرصت بودند، در آن موقع به راه افتادند و اغذیه

 .کردند داشتند و تماشاچیان هم خریداري می هاي پخته به مردم عرضه می مرغ نان و لوبیاي پخته و تخم

هاي مصر عبارت است از نان و لوبیـا و   غذاي اصلی طبقات عادي مردم در اسکندریه و سایر قسمت
شـود و بهـاي آبجـو ارزان     ر به مقدار زیاد کشـت مـی  لوبیا و باقال در مص. باقالي پخته و آبجو و گندم

پس از ایـن کـه مـردم غـذا     . و آبجو شکم را سیر نمایند) یا باقال(توانند با نان و لوبیا باشد و همه می می
خوردند و آبجو آشامیدند و فروشندگان خواربـار و آبجـو از بـین تماشـاچیان رفتنـد، نمـایش جنـگ        

 .ها شروع شد کرگدن

تـر از   تر است و مـن در بـاغ وحـش اسـکندریه شـنیدم کـه جـانوري وحشـی         وحشی کرگدن از شیر
در آن روز، چند قفس را که داراي چرخ بود و در هر قفس یک کرگدن دیده . کرگدن وجود ندارد

کشیدند و چشم گاوها را بسته بودند تـا ایـن    هاي کرگدن را گاوها می قفس. شد به سیرك آوردند می
هـا داراي دو شـاخ    هـر یـک از کرگـدن   . ي آن جانور وحشت نکنند از مشاهده که کرگدن را نبینند و
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روي بینی بود و همین که اولین قفس را گشودند، کرگدنی که در آن بود خارج شد و دوید و قسمتی 
 .از سیرك را پیمود و برگشت

 در آن موقع یک کرگدن دیگر را از قفس خارج کردنـد و آن جـانور دویـدن گرفـت و دو جـانور     
هولناك به طرف هم رفتند و طوري با یکدیگر تصادم نمودنـد کـه مـن تصـور کـردم هـر دو بـه قتـل         

ها بر اثر آن ضربت طوري پرتاب شد که انگار یک قطعـه سـنگ اسـت کـه      یکی از کرگدن. رسیدند
. اي بعد از جا برخاست و به طرف کرگدن دیگر حملـه نمـود   کودکی آن را پرتاب نموده، ولی لحظه

ي سیرك رها نمودند و آن  باغ وحش دو کرگدن دیگر را از قفس خارج کردند و در صحنه کارکنان
تر بود و من با  ي شیر هولناك ها به یکدیگر از حمله ي کرگدن حمله. ور شدند دو نیز به یکدیگر حمله

که هـر  کردم  ترسیدم و فکر می ي آنها می دیدم از حمله این که در جایگاه سلطنتی خود را در امان می
 .ور شوند همه را به قتل خواهند رسانید گاه به تماشاچیان حمله

کرد طوري خود را به خصم برساند که بتواند دو شاخ  ها در موقع حمله سعی می هر یک از کرگدن
 .را که روي بینی دارد زیر شکم دشمن، به او بزند

مگر با اشکال، امـا زیـر   رود  خیم است و شاخ آن جانور در پوست فرو نمیضپوست کرگدن خیلی 
هـا کـه از ایـن موضـوع      شکم آن حیوان یک طبقه پوست وجود دارد که بالنسبه نرم اسـت و کرگـدن  

کوشند که شاخ خود را به زیر شکم خصم برسانند که بتوانند شکمش را بدرند، ولـی   آگاه هستند می
آنهـا بـه یکـدیگر     ي شدند که شاخ خود را بـه زیـر شـکم خصـم برسـانند و در عـوض تنـه        موفق نمی

کردند طوري شـدید بـود کـه صـداي رعـد تولیـد        ها وقتی به هم تصادم می ضربت کرگدن. خورد می
یـک از آنهـا    هـا مـدتی طـول کشـید و هـیچ      جنـگ کرگـدن  . پیچید کرد و آن صدا، در سیرك می می
رنامه که دیگـر  سیرك پر از جمعیت بود و آنها در انتظار پایان این ب. توانست بر حریف غلبه نماید نمی

اي نیفتـد،   کـردم اگـر اتفـاق غیرمترقبـه     مـن فکـر مـی   . شکل نمایشی خود را از دست داده بود، بودنـد 
حرکات آن جانوران خسته و خشمگین، دورخیـز و  . ها وضع به همین صورت باقی خواهد ماند ساعت

. نبـود  خـراش برخوردشـان بـا هـم، دیگـر قابـل تحمـل        جهش ناگهانی آنها، صداي رعدآسا و گـوش 
نتیجه بودن مبـارزه خسـته شـدند و فریـاد زدنـد کـه بـه         رفته تماشاچیان از طول مدت نمایش و بی رفته

 .ها خاتمه دهید جنگ کرگدن
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 دهند؟ ها خاتمه می دانی چگونه به جنگ کرگدن از خواهرش آرسینوهه پرسید آیا تو می کلئوپاترا

بیـنم و   مـن جنـگ دو جفـت کرگـدن را مـی     ي اول است کـه   جواب داد این مرتبه کلئوپاتراخواهر 
 .دهند دانم چگونه به جنگ این جانوران بزرگ خاتمه می نمی

ي آنهـا   همین که صحبت آرسینوهه تمام شد، یک عده از کارکنان سیرك کـه بعـد دانسـتم شـماره    
خاست وارد سیرك شـدند و   هاي بزرگ که از آنها شعله و دود برمی دویست نفر بوده است، با مشعل

خاست قسمتی از فضاي سیرك را تاریک کرد،  ها برمی دودي که از مشعل. ها رفتند طرف کرگدن به
 .نمود وزید، دود را متفرق می ولی چون نسیم می

ي  ترسد، ولی هنگـام روز شـعله   کردند که کرگدن از آتش خیلی می در جایگاه سلطنتی صحبت می
سـوزانند کـه دود    ت چیزهایی را در مشعل میرسد و به همین جه آتش آن طور که باید به نظرش نمی

 .آید هم تولید نماید تا این که کرگدن بفهمد که آتش به سویش می

ها رفتند و جانوران بزرگ وقتی آتش را دیدند بیمناك شدند و جنگ  داران به طرف کرگدن مشعل
ها  دند که کرگدنداران طوري آنها را احاطه کر ولی مشعل. را موقوف کردند و درصدد فرار برآمدند

دیدند و فقط یک راه به روي آنها باز بود، آن هـم   گریختند خود را مواجه با آتش می به هر طرف می
شـد، درب قفـس    رفت و همین که یک کرگدن وارد قفس می هاي بزرگ می راهی که به سوي قفس

بعـد از  . ج نماینـد آوردند تا این کـه قفـس را از سـیرك خـار     بستند و گاوها را به حرکت در می را می
وحـش   ي جـانوران بـاغ   ها، آخرین قسمت نمایش سیرك آغاز شـد و آن رژه  ي جنگ کرگدن خاتمه

 .بود

 .ي جانوران باغ وحش اسکندریه را من در آن روز خیلی پسندیدم زیبایی رژه

ترین باغ وحش جهان است، آن قـدر جـانور دارد کـه هرگـاه تمـام       باغ وحش اسکندریه که بزرگ
شـد و بعضـی از    آوردند، فضاي سیرك براي جا گـرفتن آنهـا تنـگ مـی     آن را به سیرك می حیوانات

بـاغ وحـش   . توان آنهـا را وادار بـه رژه نمـود    جانوران باغ وحش هم چون به کلی وحشی هستند، نمی
اسکندریه آن قدر بزرگ است که براي آب دادن به جانوران و این که بعضی از آنهـا بتواننـد در آب   

د و در روزهاي گرم بهار و تابستان خود را خنک نمایند، یـک رودخانـه را از شـط نیـل جـدا      شنا کنن
اگر آن رودخانه را از نیـل جـدا و   . گردد اند و آن رودخانه بعد از عبور از باغ وحش به نیل برمی کرده



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٨١ 

 کردند، بعضی از جانوران بزرگ مثل فیل و اسـب آبـی از گرمـا بـه هالکـت      به باغ وحش جاري نمی
 .رسیدند، زیرا حیوانات مزبور بیش از جانوران دیگر چون شیر و میمون احتیاج به آب دارند می

گفـت کـه    کلئوپـاترا هاي طویل و قطور بودند و  ها آمدند که همه داراي عاج در موقع رژه، اول فیل
راه کردنـد و آهسـته    هـا چهـار بـه چهـار حرکـت مـی       فیل. ها چهل سال است حد متوسط عمر این فیل

نمودم یـک دسـته    پیمودند، ولی راه رفتن آنها با وجود آهستگی طوري منظم بود که من تصور می می
 .از سربازان پادشاه مصر مشغول راهپیمایی هستند

هـا   هـا گذشـتند، زرافـه    دار در رژه شرکت نمودند و پس از ایـن کـه فیـل    صد فیل بزرگ و عاج یک
ي تماشاچیان برخاسـت، زیـرا گـردن     رك شدند، صداي قهقههها وارد سی وقتی زرافه. نمایان گردیدند

زرافه داراي سري است کوچک ولـی  . آید اختیار به خنده درمی زرافه به قدري بلند است که انسان بی
دهـد و تکـان دادن    در موقع حرکت سر کوچک خود را باالي گردن بلند، از راست به چپ تکان می

هـا،   زرافه هم مثل فیـل . تواند از خندیدن خودداري نماید سرش به قدري مضحک است که انسان نمی
ي مهارهـاي مخصـوص بـه هـم ارتبـاط       کردند، اما هر چهار زرافه بـه وسـیله   چهار به چهار حرکت می

ها منظم نبود و بدون یـک لحظـه    ي فیل ها مثل رژه ي زرافه رژه. داشتند که زیاد از یکدیگر دور نشوند
گذرانیدنـد و بـر    آوردنـد و تماشـاچیان را از نظـر مـی     حرکـت درمـی  توقف سر را از چپ و راست به 

 .افزودند ي آنها می قهقهه

هـا   پـس از زرافـه  . صد جـانور بـود   ها یک ها که آن روز در سیرك رژه رفتند مثل فیل ي زرافه شماره
 ها را مهار کرده بودند و مهار هر چهار گوزن که در یـک ردیـف   گوزن. ها شد نوبت رژه رفتن گوزن

صد گوزن هم از مقابـل تماشـاچیان    یک. کردند در دست یکی از کارکنان باغ وحش بود حرکت می
هاي سیرك تمام شـد و یـک مرتبـه     عبور کردند و از درب سیرك خارج شدند و پس از آن، نمایش

 .انبوه جمعیت تماشاچی فضاي سیرك را پر کرد

برگردند و براي این که جمعیت زودتر  هاي خود خواستند از سیرك خارج شوند و به خانه مردم می
 .هاي سیرك را گشودند بیرون برود، تمام دروازه

ي پانصـد قـدم،    گفتم که سیرك اسکندریه در جنوب شـهر قـرار دارد و جلـوي سـیرك، بـه فاصـله      
ها را  اند و در آنجا غالمان عنان اسب فضایی را اختصاص به اسب و ارابه و تخت روان تماشاچیان داده
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. نشینند تا این که نمایش تمام شود و صاحبان آنها از سیرك مراجعـت نماینـد   گیرند و می ت میبه دس
ي خود را به کسانی کـه در روزهـاي نمـایش، آنجـا       توانند که اسب یا ارابه کسانی که غالم ندارند می

شـان   دسـت اي در  نمایند بسپارند و در مراجعت از سیرك، سـکه  ي مردم را نگاهداري می اسب و ارابه
 .ي خود بشوند و بروند بگذارند و سوار بر اسب و ارابه

پس از این که از سیرك مراجعت کردیم چون هنوز مقداري از روز باقی بود، خاتون من میل کـرد  
و برادرش بطلمیوس اظهار خسـتگی   کلئوپاترا ولی آرسینوهه خواهر. که برود و باغ وحش را هم ببیند

ر قدر جانوران را دیدیم کافی است و بهتر این که به کاخ سلطنتی برویم و کردند و گفتند که امروز ه
 .استراحت کنیم

من هم میل نداشتم که به باغ وحش برویم، زیرا عالوه بر این کـه در آن روز بـه قـدر کـافی جـانور      
کـاخ  خواستم طوري بشود کـه بتـوانم زودتـر از     کرد و می تابی می دیده بودم، دلم براي دیدن کال بی

 .سلطنتی خارج گردم و خود را به کال برسانم و از نزدیک وي را ببینم

توانستم قبل از مراجعت به کاخ سلطنتی از خاتون خود جدا شوم، زیرا چون هرگز از او جدا  من نمی
تا آن روز من حتی . کرد گفتم که میل دارم بروم، تولید حیرت و شاید بدگمانی می نشده بودم اگر می

خوابیدم،  تمام اوقات من، جز هنگامی که می. ز خاتون خود درخواست مرخصی نکرده بودمیک بار ا
هرگز میل نداشتم از خاتون خـود جـدا   . شد یا این که نزدیک وي بودم می کلئوپاترایا صرف خدمت 

گفت شرمیون، دست هیچ یک از کنیزان  مالیدم و او می شد من بدنش را می شوم و هر وقت خسته می
 .ي تو نرم و لطیف نیست اندازهمن به 

مالیدم و هنگامی که  خاست، من به بدن او عطر می از خواب برمی کلئوپاتراهر بامداد، بعد از این که 
آمد  گاه هوس و آرزویی در قلبم به وجود نمی هیچ. نهادم خواست غذا بخورد من غذا مقابل او می می

تـوانم   کردم کـه نمـی   جدا شوم، ولی در آن روز حس می کلئوپاتراتا این که خود را محتاج ببینم و از 
 .آرام بگیرم و هر طور شده باید بروم و کال را از نزدیک ببینم

کسانی که به تماشا آمده بودند براي این که بتوانند سوار بر اسب یا ارابه یا تخت روان خـود شـوند،   
ولـی  . شـدند  داشتند سوار مـی  نگاه می اي که گفتم چهارپایان را آنجا از سیرك بیرون رفتند و در نقطه

شد و آنها بعد از خروج از جایگاه خود، سـوار   تخت روان اعضاي سلطنتی به درون سیرك آورده می
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 .افتادیم گردیدم و به راه می شدند و من هم بعد از آنها وارد تخت روان می بر تخت روان می

تخت روان، به دست آمد استفاده کـردم و  ي نمایش، تا زمان آوردن  من از فرصتی که بعد از خاتمه
 از ناظم سیرك پرسیدم محل سکونت کال کجاست؟

 پرسی؟ ناظم سیرك گفت شرمیون، تو براي چه محل سکونت کال را از من می

پرسم کـال در   گفتم اي ناظم سیرك، تو باید آن قدر هوش داشته باشی که بدانی وقتی من از تو می
 .ع براي خود نیستکجا سکونت دارد قصدم کسب اطال

کـال در  . گـویی و امیـدوارم کـه کنجکـاوي مـرا ببخشـی       ناظم سیرك گفت شرمیون، تو راست می
 .ي صور سکونت دارد خیابان ارسطو و در مسافرخانه

ارسطو از حکیمان یونان و معلم اسکندر بود و اسکندر بعد از این که شهر اسکندریه را سـاخت نـام   
باشـد   هاي آن شهر نهاد و صور یکی از شهرهاي سوریه می ا روي خیابانحکما و سایر بزرگان یونان ر

 .شود هاي اسکندریه به اسم شهرهاي سوریه خوانده می و قسمتی از مسافرخانه

از دیگـران جـدا شـد و بـه کوشـک خـود        کلئوپاتراپس از این که به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم 
 .رفت و من هم با وي رفتم

من به عوض . به من گفت شرمیون، امشب با تو کاري ندارم و اگر خسته هستی برو بخواب کلئوپاترا
 .این که بخوابم، از کاخ سلطنتی خارج شدم و تصمیم گرفتم خود را به خیابان ارسطو برسانم
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  »صور«ي  در مسافرخانه
شـدم، ولـی هـیچ وقـت تنهـا بـه شـهر         ها از کاخ سلطنتی خـارج مـی   افتاد که من شب بسیار اتفاق می

بودم یا این که با چنـد نفـر از کنیـزان و غالمـان راه شـهر را در پـیش        کلئوپاترارفتم و پیوسته یا با  نمی
ت دانستم که خیابان ارسطو کجاس اما در آن شب، به تنهایی از کاخ بیرون رفتم و چون نمی. گرفتم می

  .گرفتم از رهگذران سراغ آنجا را می
کردنـد کـه مـرا بـه      دادند پیشنهاد می بعضی از مردها پس از این که نشانی خیابان ارسطو را به من می

چـون  . ی آنهـا نـدارم  هـ گفـتم احتیـاجی بـه همرا    ترسـیدم و مـی   خیابان برسانند، لیکن مـن از آنهـا مـی   
آن . داشـتم  ترسیدم و با سـرعت گـام برمـی    کی نمیهاي اسکندریه در شب روشن است، از تاری خیابان

در پاها احساس خستگی کردم و براي رفع خستگی کنار خیابـان نشسـتم و یکـی از افـراد     قدر رفتم تا 
  کنی؟ کرد مرا دید و پرسید دختر، اینجا چه می گزمه که از مقابل من عبور می

  .ام رفع شود ام تا خستگی اینجا نشسته ام سته شدهخخواهم به خیابان ارسطو بروم و چون  گفتم من می
او گفت در خیابان ارسطو چـه کـار داري؟ گفـتم مسـافري آمـده و در آن خیابـان منـزل کـرده کـه          

  .روم او را ببینم خویشاوند من است و می
آن مرد گفت اگر برخیزي و به راه بیفتی بعد از دویست قدم به خیابان ارسطو خواهی رسید و آیا آن 

  بینی؟ وسط خیابان قرار گرفته است می چراغ را که
ایـن حـرف   . گذرد راهی است که خیابان ارسطو از آن می گفتم بلی، او گفت آن چراغ وسط چهار

دانسـتم کـه    به چهار راه رسـیدم و چـون نمـی    ابه من نیرو بخشید و برخاستم و با سرعت قدم برداشتم ت
قدر رفـتم تـا بـه ایـن کـه بـه        راجعه نمودم و آني صور در کجاي آن خیابان واقع شده باز م مسافرخانه
  .ي صور رسیدم مسافرخانه

مردي که . شدم مدخل آن نیمه تاریک بود ي صور دري کوچک داشت و وقتی من وارد مسافرخانه
  باشد پرسید دختر، چکار داري؟ دانستم مصري نیست و خارجی می

  .ارد ببینمام تا مردي را که در این مسافرخانه سکونت د گفتم من آمده
  .پرسید آن مرد کیست؟ جواب دادم اسم او کال است
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  خواهی او را اکنون ببینی؟ سؤال کرد آیا می باشد، آن مرد که معلوم بود صاحب آن مسافرخانه می
  .توانم اینجا بیایم گفتم بلی، زیرا راه من خیلی دور است و موقع دیگر نمی

اجعت کنی و فردا صبح بیایی وي از خواب بیدار صاحب مسافرخانه گفت کال خوابیده و اگر تو مر
  .خواهد شد و تو او را خواهی دید
  .گذرد و اکنون موقع خواب نیست گفتم هنوز مدتی از شب نمی

خوابند ولی مردي که در سیرك با شیرها  حب مسافرخانه اظهار کرد افراد عادي در این موقع نمیصا
  .دارد زودتر بخوابد شود که احتیاج کند طوري خسته می مبارزه می

  .گفتم شاید نخوابیده باشد و من بتوانم او را ببینم
  .صاحب مسافرخانه گفت او خوابیده است و در این مورد تردیدي ندارم

ام تـا او را ببیـنم، از خـواب بیـدار      و اگر بداند من اینجا آمده گفتم او یکی از خویشاوندان من است
  .خواهد شد

ایـی تـا    تواند بفهمد که تو اینجـا آمـده   گفت بلی، اما چون خوابیده نمیصاحب مسافرخانه خندید و 
  .بیدار شود

  توانی او را بیدار کنی؟ گفتم آیا نمی
  .ر را ندارماصاحب مسافرخانه گفت این کار از من ساخته نیست زیرا جرأت این ک

  .ار خواهم کردگفتم تو اتاق را به من نشان بده و من خود وارد اتاقش خواهم شد و کال را بید
کنم که تو چون خویشاوند کال هستی به اتاقش  مدیر مسافرخانه گفت بسیار خوب و من موافقت می

ولی اگر بعد از این که وي از خواب بیـدار شـد خشـمگین گردیـد تـو خـود مسـئول خشـم او         وي، بر
  .خواهی بود

ابد و پس از خوابیدن خشم وتواند بعد از این که او را دیدم بخ گفتم کال اگر هم خشمگین شود می
راه افتادم  هبمن به اتفاق مدیر مسافرخانه . مدیر مسافرخانه گفت با من بیا. خود را فراموش خواهد کرد

ها باال برد و از یک راهروي طوالنی گذرانید و در انتهاي راهـرو، اتـاقی را کـه در     و آن مرد مرا از پله
  .ق کال استآن بسته بود به من نشان داد و گفت این اتا

  .عت کرد و مرا تنها گذاشتدر این وقت مدیر مسافرخانه مراج
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. ترسـیدم درب اتـاق را بگشـایم    تا آن شب اتفاق نیفتاده بود که من وارد اتاق یک مـرد شـوم و مـی   
  .چنان آهسته، در را بستم عاقبت به خود جرأت دادم و آهسته درب اتاق را گشودم و بعد از ورود هم

قدري  کرد و نور چراغ به که روي میز کنار بستر نهاده بودند آن اتاق را روشن می یک چراغ کم نور
هایم به تاریکی مـأنوس شـد مشـاهده     پس از آن که چشم. کم بود که من بدواً در آن اتاق هیچ ندیدم

با نوك پا آهسته به او نزدیک شدم که صـورتش را  . کردم که شخصی روي تخت دراز کشیده است
توانستم صورتش را به خوبی مشاهد نمـایم و یـک شـبح مـبهم از      چون اتاق تاریک بود نمیببینم، اما 

  .رسید مردي که خوابیده است به نظر من می   قیافه
دانستم براي این که صورت کال را ببینم باید نور چراغ را کمی زیادتر کنم و بر روشنایی آن افزودم 

نیمـه بـاز بـود و     خـواب هاي کال در موقـع   لب. ر گردیدي ارابه دوانی آشکا ي مسابقه و صورت برنده
  .شد هاي سفید او دیده می دندان

ي آن جوان پی ببـرم، ولـی    توانستم به جزییات قیافه هنگام روز چون من او را از دور دیده بودم نمی
بـود،   ي ارابـه کـه در آن روز مسـابقه را بـرده     راننـده . توانستم به خوبی کال را ببینم در حال خواب می

چـون  . کردم و ابروهاي کمانی زیبا و پیشانی بلند داشـت  رسد که من تصور می زیباتر از آن به نظر می
داد کـه   هاي او را مشاهد کنم، ولی مژگان بلندش نشان می توانستم رنگ چشم چشمانش بسته بود نمی

ي  ز دیده بودم، چهرهطور که هنگام رو همان. باشد هاي کال هم مثل سایر اعضاي بدن او زیبا می چشم
گون تیره  هاي گندم ي مصر داراي چهره داد که اهل مصر نیست، براي این که سکنه آن جوان نشان می

  .هستند
داد که از نژاد یونـانی اسـت،    ها و بینی آن جوان نشان می سفیدي چهره و تناسب اندام و قشنگی لب

ایرانی بود و موي سیاه کال هـم ایـن فـرض را     ایاي از نژاد سریانی  ولی قوس زیباي دو ابروي او نشانه
وقتی از نزدیک زیبایی آن جوان را دیدم، خیلی اندهگین شدم زیـرا خـود را در مقابـل    . کرد تأیید می

  .وي کوچک یافتم
داننـد   باشـم امـا زیبـایی مـن زیبـایی مصـري اسـت و همـه مـی          من مصري هستم و گرچه زشت نمـی 

 دمن در قلب خو. رسند زیبایی به یونانیان و سریانیان و ایرانیان نمی ثحیها هر قدر زیبا باشند از  مصري
نمـودم وقتـی او مـرا ببینـد      بینـی مـی   کردم، اما پیش نسبت به آن جوان احساس محبت و تمایل زیاد می
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  .باشم نماید که من زشت می نسبت به من محبت و تمایل پیدا نخواهد کرد، زیرا مشاهده می
هـذا صـداي    کـردم، مـع   من آهسته گریه مـی . وهگین شدم که به گریه درآمدمطوري از این فکر اند

  .ي من، کال را از خواب بیدار کرد و چشم گشود و مرا دید گریه
  کنی؟ ي من در آن اتاق حیرت نمود و پرسید تو که هستی و اینجا چه می کال از مشاهده

جوان زیبـا آن چنـد کلمـه را    . نکرد کال وقتی این حرف را زد از جا تکان نخورد و حتی سر را بلند
مـن سـکوت کـردم چـون     . اش فهمیـدم کـه خـارجی اسـت     به زبان مصري ادا کرد، ولی مـن از لهجـه  

  .ام توانستم بگوییم براي چه به آن اتاق آمده نمی
  کنی؟ اي و چرا گریه می کال دوباره پرسید که هستی و براي چه به این اتاق آمده

که تو خیلی زیبا هستی و امروز که تو را در این سیرك دیدم تصور کنم  گفتم من براي این گریه می
  .کردم این چنین زیبا باشی نمی

  .کنم گویم و اظهار کرد من از طرز صحبت کردن تو حیرت می کال نتوانست بفهمد من چه می
  شود؟ پرسیدم چرا صحبت من باعث حیرت تو می
هایی هسـتی کـه در    است از نوع اکثر زن معلومکنی که  کال گفت براي این که تو چنان صحبت می

  .باشی برند نمی ي تفریح به سر می محله
  برند؟ ي تفریح به سر می هایی هستم که در محله کنی من از نوع زن گفتم آیا تصور می

و را دیدم این تصور را کردم، چون اگر مثل آنها نبودي، هنگام شب وارد اتاق تکال گفت من وقتی 
  .شدي شناسی نمی مردي که نمی

  .ها نیستم گفتم کال، تو اشتباه کردي و من از آن نوع زن
زنـی و از طـرز تکلـم تـو      هـا حـرف مـی    ام، زیرا تـو بهتـر از آن زن   کال جواب داد آري اشتباه کرده

  .طور صحبت کند تواند این پیداست که سواد داري، چون تا یک مصري سواد نداشته باشد نمی
توانم بخوانم و بنویسم ولی اینک نوبـت مـن اسـت کـه از سـؤال تـو        م و میگفتم بلی، من سواد دار

  حیرت کنم و بگوییم تو چگونه متوجه شدي که من سواد دارم؟ مگر تو نیز سواد داري؟
  .کال گفت بلی

  گویی؟ گفتم کال، آیا راست می
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  جوان گفت براي چه دروغ بگویم؟
ابه سواد داشته باشد، زیرا مـردي کـه سـواد دارد،    ي ار گفتم من تا امروز نشنیده بودم که یک راننده

گردد و اگر نتواند محصل مالیات شود بدون تردیـد از   شود بلکه داخل در دیوان می ي ارابه نمی راننده
گـردد و آب نیـل را بـین زارعـین تقسـیم       مصادر امور اسکندریه خواهد شد یا اینکه مقسم المساء مـی 

  .نماید می
شوند، ولی در بعضی از  ي ارابه نمی ر است و کسانی که سواد دارند رانندهطو کال گفت در مصر این

  .طور نیست و برخی از رانندگان ارابه سواد دارند کشورها دیگر این
  توانی به زبان مصري بخوانی و بنویسی؟ از او پرسیدم آیا می

  .کال گفت بلی اي دختر و من قادرم که به زبان مصري بخوان و بنویسم
  رسند کرده است؟ي تو چقدر مرا خ انی که این گفتهد کال، آیا می گفتم اي

  رسند شدي؟ي من خ سؤال کرد براي چه از گفتهکال 
گفتم امروز وقتی من زیبایی و اندام رعناي تو را در سیرك دیدم، حس کردم که چیزي مرا بـه سـو   

اتفاق نیفتاده بود که به سوي یک تا امروز من این کیفیت را در خود حس نکرده بودم و . کشاند تو می
مرد بروم، لیکن امروز بعد از این که تو فاتح شدي من دریافتم که هر طور هست بایـد خـود را بـه تـو     

دانستم تو با  ین بود که میکرد و آن ا یز مرا قدري پژمرده میبرسانم و از نزدیک تو را ببینم، اما یک چ
ابقه ندارد در مصر یـک شـخص بـا سـواد بـه      ابه هستی و چون سي ار سند، رانندهدلپ این زیبایی و اندام

کـردم تـو هـم مثـل سـایر راننـدگان مـردي         تو داري تن دربدهد، تصور می مشاغلی از قبیل کاري که
  .باشی اطالع می سواد و بی بی

  نگریستی؟ کال گفت اي دختر، از این قرار تو یک شاهزاده خانم هستی که مرا به چشم تحقیر می
ام و به همین جهت سـلیقه و ذوق   ها بزرگ شده خانم نیستم، ولی با شاهزاده خانمشاهزاده  گفتم من

کردم اگر از نزدیک تو را ببینم بعد از این که دهان به  ها شده است و فکر می یه به شاهزاده خانمبمن ش
  .ات نیست ي زیبایی سخن گشودي ممکن است مأیوس شوم و بفهمم که معرفت تو به اندازه

  کردي و تو جوابی درست به من ندادي؟ ال گفت من از تو پرسیدم براي چه گریه میک
که تو را بهتر ببینم بر نور چراغ افـزودم و   وقتی وارد این اتاق شدم تو خواب بودي و براي اینگفتم 
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تو را از نزدیک مشاهده کردم و دیدم که بسیار زیبا هستی و این موضـوع مـرا انـدوهگین کـرد چـون      
  . کردم بعد از این که مرا ببینی متنفر خواهی شدبینی  پیش

کال گفت من از دیدن تو متنفر نشدم چون تو باسواد هستی و از آن گذشـته بسـیار دیـده شـده کـه      
  .شود هاي زشت، داراي صدایی گرم و دلنشین هستند و صداي تو، مطلوب واقع می بعضی از زن

  کنی؟ گریه می من دوباره به گریه درآمدم و کال پرسید چرا
  .کردم که زشت باشم و تو به من گفتی که زشت هستی گفتم من زیبا نیستم، ولی تصور نمی

خواستم  کال که تا آن موقع دراز کشیده بود برخاست و نشست و خندید و گفت اي دختر، من نمی
صـدایی  بگویم که تو زشت هستی بلکه منظورم این بود که بگویم که خداوند گاهی زشـتی زن را بـا   

 نمدا دانی و من هنوز اسم تو را نمی نماید، ولی تو اسم مرا می دهد جبران می آهنگ که به او می خوش
  و بگو که اسمت چیست؟

  .گفتم اسم من شرمیون است
رسد  کال اظهار کرد شرمیون از اسامی قدیمی مصري است و امروز کمتر از این اسامی به گوش می

  .یونانی و رومی روي فرزندان خود بگذارند هاي دهند اسم و مردم ترجیح می
گفتم پدر و مادر من از کسانی بودند که عقیده به اسامی قدیمی مصر داشتند و این نـام را روي مـن   

  .گذاشتند
  خواهی؟ اي و از من چه می کال گفت خوب شرمیون، اینک بگو براي چه به اینجا آمده

ارم کـه تـو را از نزدیـک ببیـنم و انگشـتم را روي      دخواهم و فقط میل  گفتم من از تو هیچ چیز نمی
  .هاي تو بگذارم لب

دانم در مملکت شما وقتی یک نفـر، دیگـري را دوسـت داشـته باشـد انگشـتان روي        کال گفت می
  .هاي من بگذار گذارد، خوب بیا و انگشتان را روي لب هاي او می لب

کـال بگـذارم ولـی ترسـیدم کـه بـه او        يهـا  من با این که خیلی میل داشتم که انگشتانم را روي لـب 
  .نزدیک شوم

  ترسی که به من نزدیک شوي؟ کال گفت شرمیون، آیا می
فهمم که باید بـه تـو نزدیـک     گفتم آري کال، من از نزدیک شدن به تو بیم دارم و در عین حال می
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ا دراز کـردم  نزدیک گردیدم و انگشتانم ر هاي کوتاه به کال که در بستر نشسته بود سپس با قدم. شوم
  .هاي او گذاشتم و روي لب

  .سپس کال گفت نه، من از این موضوع اطالع ندارم
گفتم کال تو از نژاد مصري نیستی چون نـوع زیبـایی تـو غیـر از نـوع زیبـایی مصـریان اسـت و آیـا          

  اند؟ دانی که خدایان چقدر تو را نیکو منظر به وجود آورده می
  .هستماطالع  کال گفت از این مسئله بی

  دانی که زیبا هستی؟ پرسیدم آیا تو نمی
  .ام کال گفت تا امروز از این موضوع اطالع حاصل نکرده

  باشی؟ پرسیدم آیا تا امروز کسی به تو نگفته در زیبایی از تمام جوانان برتر می
  .کال جواب داد نه

  کال سؤال کرد براي چه؟. ي عجیب است گفتم این یک واقعه
تـوان پنهـان کـرد و بـه      شتی ممکن است از نظر پنهان بماند، لیکن زیبایی را نمیکه ز گفتم براي این
گوینـد کـه تـو داراي حسـن      بینند به او می رسد و کسانی که یک زن یا مرد زیبا را می نظر دیگران می

  .نماید منظر هستی و او، از این موضوع اطالع حاصل می
  .گویی براي من تازگی دارد کال گفت آنچه تو می

تواند  گوید و من متوجه شدم که آن جوان به قدري ساده است که نمی معلوم بود که کال راست می
تا آن شب کسی به او نگفته بود در حسن صورت و اندام، از دیگران برتـر اسـت و او از   . دروغ بگوید

بـه   سـی کطور باشـند و چـون    هاي کاخ سلطنتی مصر هم باید این گل. اطالع مانده بود این موضوع بی
  .مانند خبر می گوید که زیبا هستند از قشنگی خود بی آنها نمی

  باشی؟ کس به تو نگفت که زیبا می کردي که هیچ پرسیدم کال، تو کجا بودي و چه می
  .کردم ام و تحصیل و ورزش می جوان پاسخ داد من در چند کشور بوده

باشد یا نه؟  مادرت آیا زنده می گفتم کال، من میل دارم از تو بپرسم پدرت کیست و در کجاست و
  رانی شرکت کردي؟ ي ارابه اي و چه شد که به اینجا آمدي و در مسابقه و تو در کجا متولد شده

  کال گفت شرمیون، چرا میل داري که از این چیزها مطلع شوي؟
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د، گرد وقت می ام و انسان وقتی از دیدار کسی خوش وقت شده که از دیدار تو خوش گفتم براي این
  .کند که بداند او کیست و در کجا متولد شده و پدر و مادرش که بودند عالقه پیدا می

  .ام متولد شده 1کال گفت من در بیزانس
دهد که یونـانی هسـتی، زیـرا بیـزانس یکـی از شـهرهاي        گفتم رخسار و رنگ پوست تو گواهی می

هـا و   براي این که موي سر و چشـم نمایم که تو یونانی خالص باشی  هذا من تصور نمی یونان است، مع
کـه   دیگـر ایـن  . خرمـایی اسـت  باشند و موي آنهـا   مو نمی طور سیاه ها این مژگان تو سیاه است و یونانی

ي یونـان نیسـت بلکـه ماننـد ابـروي مشـرق        باشـد و ایـن نـوع ابـرو از سـکنه      ابروي تو شکل کمان مـی 
ایی چـرا ابـروي    گر تو در شهر بیزانس متولد شدهها نیز از این نوع ابرو ندارند و ا هاست و رومی زمینی

  تو چنین است؟
  .که پدر من ایرانی است کال گفت براي این

  پرسیدم آیا پدرت از ایران به بیزانس مهاجرت کرد؟
کال جواب داد بلی، او از ایران به سوریه رفت و چندي در آن کشور زندگی نمود و در آنجا مادرم 

توانـد   به زوجیت گرفت، آنگاه چـون متوجـه شـد کـه در بیـزانس بهتـر مـی       را که از اهالی سوریه بود 
  .زندگی کند، راه آن شهر را پیش گرفت و من در آنجا متولد شدم

  گفتم کال، آیا تو خواهر و برادر داري یا نه؟
  .کال قدري مردد شد و بعد گفت نه، من خواهر و بردار ندارم

  .رزند دارند و آن هم تو هستیگفتم از این قرار پدر و مادر تو فقط یک ف
  .من بودم، آنها یک فرزند داشتند و آن باز آن جوان مردد شد و آنگاه گفت آري

کـه   یـن هذا براي ا فهمیدم که والدین آن جوان حیات ندارند، مع» آنها یک فرزند داشتند«ي  از جمله
  اند؟ تو مرده لدینبهتر بفهمم پرسیدم آیا وا

  .اند کال گفت، بلی هر دو مرده
  .گفتم از جوانی تو پیداست که پدر و مادرت وقتی که مردند هنوز جوان بودند

  .باشد و والدین من در موقع مرگ پیر نبودند کال گفت حدس تو صحیح می
                                                

  .شود مغاز بسفور که امروز به اسم استانبول شناخته میبیزانس شهري بود کنار  ١
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  پرسیدم پس چه شد که مردند؟
وقتـی طـاعون آمـد    . کال جواب داد پـدرم بـه مـرض طـاعون در بیـزانس زنـدگی را بـدرود گفـت        

اي کوهسـتانی کـه ارتبـاط بـا      بیزانس خارج شد و به طرف جنـوب رفتـیم و در منطقـه    ي ما از خانواده
شهرها نداشت سکونت نمودیم و تصمیم گرفتیم در آنجا بمانیم تا این که بیماري طاعون از بین بـرود  

  .و آنگاه به بیزانس برگردیم
شـهر رهـا نمودنـد و     هـاي خـود را در   ي بیزانس نیز همین کار را کردند و خانه یک قسمت از سکنه

آیـد و   دانستند که مرض طاعون از دریـا مـی   ي کوهستانی واقع در جنوب شدند، چون می عازم منطقه
پدرم مدت پنج هفته در آنجا بـا مـا بـود، ولـی گفـت بـراي       . باشد که کنار دریاست بیزانس شهري می

بیـزانس خطرنـاك اسـت،    مادرم ممانعت کرد و گفت که رفتن بـه  . کارهاي خود باید به بیزانس برود
ام که مرض در شهر کاهش یافته و وقتی بیماري طاعون کاهش یافت دلیـل   ولی پدرم گفت من شنیده

  .من به بیزانس برسم بیماري از بین خواهد رفت اباشد که در شرف از بین رفتن است و ت بر این می
مـا اطـالع دادنـد کـه پـدرم در       آنگاه پدرم به راه افتاد و رفت و ما دیگر او را ندیدم و یک وقت بـه 

اند من نتوانسـتم کـه پـدرم را در موقـع      اش را دفن نموده بیزانس از بیماري طاعون فوت کرده و جنازه
بیماري ببینم، ولی بعد از این که مرض تمام شد و ما به بیزانس مراجعت کردیم، من قبر منسوب بـه او  

شـد و بعضـی از    بودند که قبرهـا بـا هـم اشـتباه مـی     در آن موقع مردم از بیماري طاعون مرده . را دیدم
. توانستند که قبر آنها را پیدا کنند که هنگام مرگ خویشاوندان خود در بیزانس نبودند نمی نبازماندگا
  .پدرم بود و ما یقین نداشتیم که قبر پدرم باشد هبمن و مادرم نشان دادند منسوب به که قبري را 

شـکافیم و   آیا پدرم در قبر مدفون اسـت یـا دیگـري، آن قبـر را مـی     نیم که بدا مادرم گفت براي این
مـادرم  . دار امور قبرستان بودند ما را از این کار منع کردنـد  که عهده کسانیبینیم، ولی  اش را می جنازه

خواهد قبر شوهرش را نبش کند تـا بدانـد کـه     نیز نزد شهردار بیزانس رفت و شکایت کرد و گفت می
  .ي شوهرش هست یا نه یی که در قبر قرار گرفته جنازها آیا جنازه

شهردار به مادرم گفت که اگر قبـر یـک مـرده را کـه از مـرض طـاعون فـوت کـرده نـبش کننـد و           
  .اش را بیرون بیاورند، دوباره مرض طاعون بروز خواهد کرد جنازه

کـنم کـه بـدانم آیـا      می زط سر تابوت را باقآورم و ف ي او را از قبر بیرون نمی مادرم گفت من جنازه
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  .باشد یا نه شوهرم می
ازهم آن بـ اي را که از مرض طاعون فوت کرده است بگشایند،  شهردار گفت اگر درب تابوت مرده

بوت شوهرت را بـاز کنـی موجـب مـرگ هزارهـا نفـر       امرض شیوع پیدا خواهد کرد و تو اگر درب ت
اگر شوهر تـو  . فته یا شوهر تو هست یا نیستاي که در آن قبر قرار گر وانگهی مرده. دیگر خواهی شد

باشد که خاطرت آسوده است و اگر شوهرت نباشد از تو براي یافتن قبر شوهرت کاري ساخته نیست، 
اند بشکافی تـا بـدانی کـدام یـک شـوهرت       قبر یکایک اموات را که از طاعون مردهتوانی  زیرا تو نمی

وي آن مزار رو سنگی  نظر کرد شد و از نبش قبر صرفاز شنیدن این حرف تسلیم  بعدمادرم . باشد می
  .نهاد

  پرسیدم کال، مادرت چه موقع فوت کرد؟
راجعت کردیم و به بیزانس آمدیم مـادرم در دکـان پـدرم    مجوان گفت بعد از این که ما از کوهپایه 

  .شروع به کار نمود
  پرسیدم مگر پدرت دکان داشت؟

  .فروخت خود ابریشم می کال جواب مثبت داد و گفت پدرم در دکان
  .ام ي آن را دیده ام و نمونه گفتم من اسم ابریشم را شنیده

آورند و ایران هم ابریشم را از چین  شود و آن را از ایران می کال گفت در بیزانس ابریشم یافت نمی
هـاي گـزاف   آورد و بـه ب  نماید و پدرم که ایرانی بود ابریشم چین را از راه ایران به بیزانس می وارد می

ي کاروانیان با  پیدا کرده بود، به وسیلهمادرم که زیر دست پدرم از تجارت ابریشم اطالع . فروخت می
فروخت به همین جهت، بعد از مرگ  کرد و می بازرگانان ایرانی مربوط شد و از ایران ابریشم وارد می

بال وارد شهر بیزانس شد و  ي دیگر پدرم در وضع زندگی ما تغییر محسوسی پیدا نشد، ولی یک مرتبه
مردم از جمله مادرم را به هالکت رسانید و آن وقـت مـن تنهـا     اي از این مرتبه آبله وارد گردید و عده

  .ماندم
  گفتم کال، آیا بعد از این که مادرت مرد تو دکان ابریشم فروشی را اداره کردي؟

در بیـزانس  . کـان را اداره کـنم  توانستم که د کال گفت من بعد از مرگ مادرم کوچک بودم و نمی
داري  و کسـی نیسـت کـه از آن طفـل نگـه      ماند میرد و از او طفلی می رسم است که وقتی یک نفر می
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او سرپرسـتی آن بچـه را برعهـده     نماید و نماید، شهردار بیزانس یک نفر را به عنوان قیم طفل معین می
  .ز من یک قیم تعیین کردداري ا و شهردار براي نگه شودگیرد تا این که بزرگ  می

  گفتم آیا قیم تو وادارت کرد که تحصیل نمایی و ورزش کنی؟
دانست به  کرد و آنچه را که خود می کال گفت قیم من مردي بود که سواد نداشت و زورآزمایی می

  .توانستم داراي سواد شوم و زورآزما گردم آموخت و من می من می
  تو به تو آموخت؟گفتم از این قرار زورآزمایی را قیم 
آمـوزد و او هـم معلومـات خـود را بـه مـن        داند به طفل خود می کال گفت بلی و هر کس آنچه می

  .آموخت
  پرسیدم مگر زورآزمایی در شهر شما یک حرفه است؟

کال گفت بلی اي شـرمیون و در شـهر مـا زورآزمـایی یـک حرفـه اسـت و کسـانی کـه بتواننـد در           
  .گیرند وفقیت نمایند جایزه و مقرري میهاي زورآزمایی تحصیل م مسابقه

  .طور نیست گفتم ولی در مصر این
در . کنـد  کال گفت در مصر نیز این طور و فقط نوع زورآزمـایی بـا زورآزمـایی شـهر مـا فـرق مـی       

کننـد، ولـی در    شـود زورآزمـایی مـی    شیر به آنهـا بسـته مـی    هایی که ي راندن ارابه اسکندریه به وسیله
آن شـهر در عـوض   . بندنـد  ه کاري برجسته نیست، چون در آنجا شـیر بـه ارابـه نمـی    بیزانس راندن اراب

ي سیرك شماست و در آنجا، سالی یک مرتبه بـه مـدت ده روز    اندازه به ورزشگاهی بزرگ دارد که
گیرند و هـر کسـی    نمایند و کشتی می دهند و دیسک و زوبین پرتاب می ي دوندگی ترتیب می مسابقه
ورزشـی بـه    هـاي  گیرد و عـالوه بـر جـایزه، کسـانی کـه در مسـابقه       جایزه می شداول ها  مسابقهدر آن 

  .نمایند به طوري که از حیث معاش دغدغه ندارند رسند مستمري دریافت می موفقیت می
این زیبایی خیره  اند و گفتم کال، البد پدر و مادرت که در بیزانس زندگی را بدرود گفتند زیبا بوده

  از آنها به تو ارث رسیده است؟ کننده که تو داري
  .کال گفت ممکن است که من به پدرم و مادرم شباهت داشته باشم

شـد کـه تـو در     هدانم پدر و مادرت کی بودند و چرا مردند، اما اطالع نـدارم چـ   گفتم من اینک می
رانـی   ي ارابـه  کردي و عازم مصر شدي و بـه ایـن شـهر آمـدي و امـروز در مسـابقه       بیزانس زندگی می
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  شرکت کردي؟
اي دیگـر تنهـا    جوان گفت بعد از این که بزرگ شدم، قیم من زندگی را بدرود گفـت و مـن مرتبـه   

توانسـتم خـود را اداره نمـایم و احتیـاج بـه قـیم و سرپرسـت         ماندم، ولی این بار شخصی بودم کـه مـی  
  .منداشت

هـا   آمدنـد راجـع بـه ثـروت ایـن کشـور حکایـت        بحر پیمایان و بازرگانانی که از مصر به بیزانس می
باشد که ارزش ندارد و هرکه بخواهد  گفتند که در مصر زر و سیم به قدري فراوان می کردند و می می

جالب توجه به  هاي ، راجع به اسکندریه حکایتعالوه بر این. توانگر شود باید راه مصر را پیش بگیرد
گفتند که اسکندریه شهري است کـه هـر کـس در هـر نقطـه از شـهر کـه باشـد          آوردند و می زبان می

هـا   و خانـه  برزیرا در تمام معـا  خواهد به دست بیاورد تواند با گشودن یک شیر، هر قدر که آب می می
  .آب هست ي لوله

  ي آب نیست؟ پرسیدم مگر در بیزانس لوله
  نمایند؟ هاي تو از کجا آب تحصیل می شهري سئوال کردم پس هم. کال جواب داد نه

ب داشـته باشـد از   ر جاري است و هر کس که احتیاج بـه آ ب در معابکال گفت در معاب بیزانس آ
  .دارد جوي برمی

بعد اظهار کرد یکی از چیزهایی که مرا به طرف اسکندریه جـذب کـرد ایـن بـود کـه شـنیدم معـابر        
روز روشن است، زیرا در تمام معـابر از آغـاز شـب تـا صـبح چـراغ روشـن         اسکندیه هنگام شب مثل

درخشد و همچنین بـه مـن گفتنـد     ید در تمام شب میشسوزد و چراغ دریایی اسکندریه چون خور می
درخشد و همچنین بـه مـن گفتنـد کـه در اسـکندریه       که در اسکندریه چون خورشید در تمام شب می

  .ا را که براي من تازگی داشت ببینمهخواستم این چیز یمجراي فاضالب وجود دارد و من م
  پرسیدم آیا از چیزهایی که در این شهر دیدي راضی هستی؟

کـنم کـه در جهـان     کال گفت من هر چه در این شهر دیدم باعث حیرتم گردیـد و مـن تصـور نمـی    
  .شهري زیباتر از اسکندریه وجود داشته باشد

  ي ارابه شدي؟ که تو در این شهر راننده گفتم کال، من میل دارم بدانم چه شد
کال گفت توضیح این موضوع ساده است و من بعد از این که وارد شهر شدم متوجـه گردیـدم کـه    
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در ایـن شـهر کسـی مـرا     . باید معاش خود را تأمین نمایم و بـراي تـأمین معـاش کـاري را شـروع کـنم      
  .کس حاضر نبود که از من حمایت نماید شناخت و هیچ نمی
شناسـد ناچـار اسـت بـه      کـس او را نمـی   شـود کـه هـیچ    تی یک مرد بدون سرمایه وارد شهري میوق

اش نیست، لذا چند روز من در باراندازهاي بندر کار کردم و چـون   که مطابق میلکارهایی تن دردهد 
یـک روز  . ام خوب بود، کارفرما از من رضایت داشت ولی من از آن کار راضی نبـودم  نیروي جسمی

 قع کار مردي به من گفت که باغ وحش احتیاج به چند مرد دارد که از جانوران مواظبت نماید ودر مو
  .دهد کسانی را که قوي باشند ترجیح می

کارهاي . همان روز من به باغ وحش رفتم و خودم را معرفی کردم و گفتم حاضرم در آنجا کار کنم
ي ایـن شـهر کـاري بهتـر و آبرومنـدتر       اسـکله باغ وحش هم کاري دشوار بود، ولی نسبت به کارهاي 

  .آمد بشمار می
از روز اول . بردم در آنجا بدون اشکال مرا پذیرفتند و از آن پس شب و روز در باغ وحش به سر می

ه مـن سـپرده   بـ که وارد باغ وحش شدم، مرا مستحفظ شیرها کردند و به زودي بین من و چند شیر که 
کردنـد کـه    دیدنـد حرکـاتی مـی    ي مرا شناختند و وقتی مرا می ا قیافهبودند الفت به وجود آمد و شیره

  .حاکی از ابراز محبت بود
اي رانـدن  ربعد از این که چندي از کار من در باغ وحش گذشت، به من گفتند کـه بایـد خـود را بـ    

عت بستم و در باغ وحـش کـه خیلـی وسـ     از آن پس هر روز من شیرها را به ارابه می. ارابه آماده نمایی
معلوم است که روزهاي اول این کار براي . آورم تا این که آموخته شوند دارد آنها را به حرکت درمی

. من مشکل و خطرناك بود، ولی بعد شیرها عادت کردند که به ارابه بسته شوند و به حرکـت درآینـد  
  رکت کنی؟رانی تو خود، در مسابقه ش یک روز به من گفتند که آیا میل داري که در روز ارابه

وز با شیرهایی غیر از شیرهاي خود در مسابقه شرکت خواهی ربه من گفتند که تو در آن . گفتم بلی
  .کرد

که شیرهاي تو آموخته هستند که تـو را ببیننـد و رانـدن     پرسیدم براي چه؟ در جوابم گفتند براي این
که مور توجه قرار  د را برانی تا اینشیرهایی غیر از شیران خو بنابراین باید. آنها از طرف تو جلوه ندارد

  .بگیري
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من موافقت کردم و به من گفتند که در روز مسابقه باید خیلی دقت کنی کـه ارابـه واژگـون نشـود،     
  .زیرا همین که ارابه واژگون گردید شیرها تو را خواهند درید

  .ترسم ي شیرها نمی ي مرگ هستم و از حمله گفتم من آماده
  رانی به موفقیت خواهی رسید؟ ي ارابه کردي که در مسابقه بینی می پیش پرسیدم کال، آیا تو

  .وقت هستم کردم و از پیروزي خود بسیار خوش بینی نمی کال گفت نه، این موضوع را پیش
  سؤال کردم کال، در این شهر چه چیزي بیشتر از همه توجه تو را جلب کرده است؟

دختـر پادشـاه مصـر     کلئوپـاترا ا جلب کـرده  مرتوجه  کال گفت در این شهر چیزي که بیشتر از همه
  .است

وقتی این حرف را از دهان کال شنیدم حس کردم قلبم شروع به تپش کرد تا چند لحظه حرف نزدم 
  ختر پادشاه مصر از چه جهت توجه تو را جلب کرده است؟د کلئوپاتراو بعد پرسیدم 

  .ام ه دیدهیدر اسکندرکال گفت از این جهت که او زیباترین زنی است که من 
گـاه از   تپید که تا چند لحظه نتوانستم حرف بزنم، آن یگر قلب من به تپش درآمد و چنان اي د مرتبه

  که مورد توجه تو قرار گیرد؟ را ندیدي، در این شهر زنی گذشته کلئوپاتراکال پرسیدم از 
  .کال گفت نه شرمیون

  ل داري چه بکنی؟اینجا باشد می کلئوپاتراسؤال کردم اگر اکنون 
  .را تماشا کنم کلئوپاتراکال گفت من میل دارم 

  ؟کلئوپاترابري یا از دیدار  پرسیدم کال، آیا تو از دیدار من بیشتر لذت می
 عـث خواهم بـه تـو چیـزي بگـویم کـه با      میکال چند لحظه مرا نگریست و بعد گفت شرمیون، من ن

  اي؟ را دیده کلئوپاترارنجش تو شود، ولی آیا تو 
  اي یا دور؟ گفتم آري، پرسید که آیا او را از نزدیک دیده

  اي؟ ام و آیا تو نیز او را از نزدیک دیده گفتم من او را از نزدیک دیده
  .کال جواب داد بلی

  پرسیدم چه موقع او را از نزدیک دیدي؟
  .دمو من نیز او را دی به اتفاق چند نفر به باغ وحش آمده بود کلئوپاتراکال گفت یک روز 
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به باغ وحش رفت من هم با او بودم، زیرا دختر پادشاه مصر هر  کلئوپاترامن یقین داشتم آن روز که 
برد، ولـی در آن روز مـن کـال را در بـاغ وحـش ندیـدم زیـرا در آنجـا          رفت مرا با خود می جا که می

یـدا کـرد و   برجستگی پسیرك آنچه سبب شد من کال را ببینم این بود که ولی در . برجستگی نداشت
  .رسید جلو افتاد و گرنه به چشم من نمی

اي  از تو سؤال نمودم و تو جواب دادي کـه او را از نزدیـک دیـده    کلئوپاتراکال پرسید من راجع به 
  آیا او بهتر است یا تو؟

آیـد   ي اشخاص راجع به خوبی متفاوت است و چیزي که در نظـر یـک نفـر خـوب مـی      گفتم نظریه
  .ري خوب نباشداست در نظر دیگممکن 

  را؟ کلئوپاترادانی یا  تر می گویم که آیا تو خود را خوب کال گفت من به طور اعم می
شود و یکی از چیزهـایی کـه زن    یک زن زیبا است و هر زن زیبا، از تزیین زیباتر می کلئوپاترام تگف

را نشناسـی و نـدانی کـه وي دختـر پادشـاه مصـر        کلئوپـاترا تو اگر . مرتبه و مقام است نماید را زیبا می
دختـر پادشـاه مصـر     کلئوپـاترا کند، ولـی همـین کـه بـدانی      ي او تأثیر زیادي در تو نمی است، مشاهده

ه و مقام از وسـائل تـزیین اسـت و زن را    نماید، زیرا مرتب تو بسیار اثر میي آن زن در  باشد، مشاهده می
  .کند زیباتر می

هاي میشی بسیار گیرنـده، طبیعـت در    داري موي مشکی و ابروهاي سیاه و چشم زنی است کلئوپاترا
اش کمی بزرگ است و گرچه کوچکی دهان بـه   اندام او هیچ نقصی به وجود نیاورده جز این که بینی

یـک نقصـان اسـت و بـه      کلئوپاتراهذا این موضوع براي  کاهد، مع از عیب بزرگی بینی می زیادنسبت 
  .دانند را یک زن زیبا نمی کلئوپاتراها  از زن همین جهت بسیاري

  دانی؟ کال از من پرسید تو چطور؟ آیا تو او را یک زن زیبا می
  .دانم زن زیبا می گفتم بلی، من او را یک

  کال گفت صریح بگو که آیا او زیباتر است یا تو؟
  .ي خود نقص ندارم گفتم من در چهره

  .دانی زیباتر می وپاتراکلئکال گفت از این قرار تو خود را از 
  .زیباتر هستم کلئوپاترامن از ... گفتم آري
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خواهم چیزي بگویم کـه تـو را برنجانـد، ولـی بایـد بگـویم کـه اشـتباه          کال گفت شرمیون، من نمی
داري تیپ یونـانی اسـت و    کلئوپاتراباشد و  ي تو تیره می است و چهره سفیدي او  کنی، چون چهره می

آید بلکه بـرعکس   ي من دلیل بر نقص آن زن بشمار نمی به عقیده کلئوپاتراتو تیپ مصري داري بینی 
  .کند او را زیباتر می

  بینی؟ هستی که عیوب او را چون محاسن می کلئوپاتراقدر خواهان  گفتم کال، آیا تو این
  بیند؟ او را به شکل محاسن میکال پرسید مگر کسی که دیگري را بخواهد معایب 

  .گفتم بلی و این یکی از مختصات خواستن است
او در نظـرت چـون محاسـن     باي و معایـ  کال گفت از این قرار تو در گذشته خواهان شخصی بوده

  .کرده است جلوه می
  .کس نبودم و این موضوع را در کتاب ذیمقراطس خواندم من خواهان هیچ... گفتم نه

  گوید؟ ذیمقراطس در کتاب خود چه میکال پرسید 
زیست و چیزهاي بسیاري گفته و از جملـه در   گفتم ذیمقراطس از حکماي یونان بود و در قدیم می

داشته و آن دختر از یک چشم کور  که دختري را دوست می خود راجع به مردي صحبت کرده کتاب
دهـد کـه او را    عاشق خود وعده مـی یک روز دختر واحدالعین و لنگ به . و از یک پا لنگ بوده است

  .کشد که آن دختر بیاید نشیند و انتظار می در راهی مالقات نماید و جوان عاشق کنار راه می
اي، مملکـت   دانی و خود در آن کشور بوده این واقعه در یونان اتفاق افتاده و یونان به طوري که می

گذرند و بعضی از آنها بـه آن جـوان    ن راه میهاي زیبا از آ صد تن از زن بیش از یک. زیبارویان است
باشد و مسکنی ندارد یا این  چه به تنهایی آنجا نشسته؟ آیا غریب می برايپرسند  شوند و می نزدیک می

  که راه را گم کرده است؟
هـا بـا مردهـاي     هاي جوان در کوچه ي قدیم در یونان مردم به قدري پاك بودند که زن زیرا در ازمنه

هـاي زیبـا بـه     با این کـه زن . ي حیرت نماید که کسی از آن مکالمه کردند، بدون این ت مییگانه صحبب
 نمود زیـرا هـیچ   وجه نمیتیک از آنها  کردند، او به هیچ شدند و با او صحبت می آن جوان نزدیک می

در  نماید کـه بگویـد   دید و ذیمقراطس این واقعه را ذکر می یک را به زیبایی آن دختر واحدالعین نمی
  .کند تمام عیوب محبوب، چون محاسن جلوه می خواهد نظر کسی که دیگري را می
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نگـرم و   ساز او را مـی  خواهم بلکه مثل یک نقاش و مجسمه را نمی کلئوپاتراکال گفت شرمیون، من 
که صورت یک زن زیبا را بتراشم بینـی او  خواستم  ساز بودم و می من اگر مجسمه. منقد هستم نه مداح

  .تراشیدم تر می قدري بزرگرا 
سـاختم، چـون هـر قـدر بینـی زن       گفتم ولی من اگر مجسمه ساز بودم، بینی او را خیلی کوچک می

  اي؟ تر باشد زیباتر است و آیا بینی هریسه را دیده کوچک
  کال پرسید هریسه کیست؟

  شناسی؟ کنی و هریسه را نمی گفتم کال، تو در اسکندریه زندگی می
  .شناسم تی او را نمیکال گفت به راس

ي او در یونان و روم و سوریه انعکاس  ي تماشاخانه است و زنی است که آوازه گفتم هریسه هنرپیشه
  شناسی؟ کنی و او را نمی پیدا کرده است و تو چگونه در این شهر زندگی می

وقات مـن  نم و اام که هریسه را ببی ام به تماشاخانه نرفته کال گفت از روزي که من به اسکندریه آمده
 آبـی و سـایر جـانوران، چیـز     رافـه و اسـب  ر آنجا جز شیر و فیل و کرگـدن و ز د در باغ وحش گذشته

  .شود دیگري دیده نمی
  توانی پس فردا شب به تماشاخانه بیایی؟ گفتم آیا می

  کال گفت براي چه پس فردا شب به تماشاخانه برویم؟
و تـو او را خـواهی    شکار در صحنه ظاهر خواهد شـد ي  یسه در نقش دیان الههرگفتم براي این که ه

  .دید و بینی کوچکش را مشاهده خواهی کرد
دوانـی دو   توانم پس فردا شب به تماشاخانه بروم، براي این کـه بعـد از پایـان ارابـه     کال گفت من می

  سه به تماشاخانه خواهی آمد یا نه؟روز مرخصی دارم و آیا تو هم براي دیدن هری
  .شاي نمایش هریسه خواهم آمد یا نهتوانم به تو بگویم که براي تما این موقع نمیگفتم من در 
  توانی بگویی؟ اي چه نمیرکال گفت ب

گفتم براي این که اختیارم در دستم نیست و دیگري اختیارم را دارد و اگر او به تماشاخانه برود مـن  
  .توانم بروم خواهم رفت وگرنه نمی

  از خود اختیار نداري؟ کال گفت آیا کارگر هستی و
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توانـد او را   توانـد کـار نکنـد و کسـی نمـی      گفتم کال، یک کارگر از خود داراي اختیار است و می
  .براي این که کنیز هستم. مجبور به کار کردن نماید، ولی من از خود اختیار ندارم

  .اي از دهانت شنیدم که تو گفتی با شاهزادگان زندگی کرده نکال گفت شرمیون، م
کنند منتها  در جواب گفتم حرفم درست بود و بسیاري از کنیزان هستند که با شاهزادگان زندگی می

  .باشند کنیز آنها می
  کال پرسید تو کنیز که هستی؟

اجازه ندارم به تو بگویم که کنیز که هستم، ولی تو پس فردا شب براي دیدن بازي هریسـه بـه    گفتم
  .ه خاطرم آمدبچیزي ... آه. ه آنجا بیایمتماشاخانه برو ممکن است که من هم ب

  کال پرسید چه چیزي را به خاطر آوردي؟
 فردا شب تو را در تماشـاخانه دیـدم بـه تـو     سگفتم آنچه به خاطر آوردم مربوط است به تو و اگر پ

د تـو تـا پایـان ایـام     بـ گـویم و ال  آیـم و بـه تـو مـی     خواهم گفت و اگر ندیدم شب بعد از آن اینجا مـی 
  خود در مسافرخانه هستی؟مرخصی 

ولـی آیـا بهتـر آن    . خوابم ي ایام مرخصی هر شب در این مسافرخانه می کال گفت بلی، من تا خاتمه
  باشد چیست؟ نیست که به من بگویی این موضوع که مربوط به من می

گذارم پس فردا شب در تماشاخانه یـا شـب    گفتم این موضوع چون یک بشارت است من آن را می
  .در این مسافرخانه به تو بگویم تا این که بدون عذر موجه تو را ندیده باشمبعد از آن 

دون بـ تـوانی   می کال گفت همان طور که تو امشب براي دیدن من عذر موجه نداشتی در آینده هم
  .آویز مرا ببینی ستعذر موجه و د

هـا   ي صور به قصر سلطنتی مراجعت کردم حیرت زده دیدم که در بعضی از اتـاق  وقتی از مسافرخانه
باشد با شتاب خود را بـه اتـاق خـویش کـه در      روشن می کلئوپاترااغ اتاق رچراغ روشن است، حتی چ

  بود رسانیدم و خانم مرا صدا زد و گفت شرمیون، تو کجا بودي؟ کلئوپاترامجاورت اتاق 
نتوانستم بخوابم و براي این که بتوانم خود را خسـته کـنم بـه بـاغ رفـتم و       بي خانم من، امشاگفتم 

  .قدري راه پیمودم که خستگی بیاید و پس از مراجعت به خواب بروم
  تاده خبر نداري؟اي که اتفاق اف گفت از این قرار از واقعه کلئوپاترا



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٠٢ 

  اي اتفاق افتاده است؟ پرسیدم خاتون من، چه واقعه
گفت امشب قاصدي از طبس آمد و یک مکتوب براي پدرم آورد، در آن نوشته بودند که  کلئوپاترا

کنند و در هر  طرف شمال حرکت می هاي فراوان در طول نیل به اند و با زورق سیاهان جنوبی شوریده
دهنـد و هـر چـه     ها را مورد تعرض قـرار مـی   نمایند و زن ند سکنه را قتل عام میرس جا که به آبادي می

قـدر مـردم را    آورنـد و در بعضـی از منـاطق آن    مردم دارند، به خصوص غله و دام را به تصرف درمی
  .اند که آب نیل ار خون مقتولین قرمز شده است کشته

ام که هر دفعه که سـیاهان جنـوب در    دهباشد و من شنی آور می گفتم اي خاتون من، این خبر وحشت
  .اند موجودیت ملت و سلطنت به خطر افتاده است مصر شوریده
هـاي جنـوب مصـر کـه      و آب وارد جلگـه  یان رود نیـل شـدید نباشـد   گفت هر سال که طغ کلئوپاترا
 کننـد و  مانند و از فرط گرسنگی مبادرت به شورش می پوستان است نشود، آنها گرسنه می مسکن سیاه

دانند که هر چه به طرف شمال بروند به شهرها و قصبات آبادتر خواهند رسید، این اسـت کـه    می چون
  .آورند به طرف شمال هجوم می

  شود؟ پوستان است نمی هایی که مسکن سیاه گفتم اي خاتون من، براي چه آب نیل وارد جلگه
اي، چون که اگر  گفت شرمیون، معلوم است که تو درس جغرافیاي خود را فراموش کرده کلئوپاترا

هـاي جنـوب مصـر کـه      لگـه ج. کـردي  ، این سـوال را از مـن نمـی   نمودي دروس خود را فراموش نمی
هاي خود مصر در دو  باشد، نسبت به آب نیل ارتفاع دارد در صورتی که جلگه پوستان می ي سیاه منطقه

  .باشد با آب رودخانه هم سطح می ل،طرف رود نی
ها که طغیان رود نیل زیاد نیست در جنوب مصر، آب رودخانه آن قدر  به همین جهت بعضی از سال

ن منطقـه از رسـوب آب   هاي طرفین رودخانه، در آ د و زمینآید تا این که سوار بر اراضی شو باال نمی
توانند که آب نیل را از  پوستان نمی کم است سیاهگذشته موقعی که آب  از این. نماید نیل استفاده نمی

شـود و محصولشـان    خشک می خود سوار نمایند و مزارع آن مزارعاند بر  راه مجراهایی که حفر کرده
  .رسد به ثمر نمی

هاي دو طرف  طور نیست و در موقع طغیان رود نیل، آب رودخانه جلگه هاي مصر این ولی در جلگه
مانـد کـه بهتـرین کـود      آب عقب رفت، یک طبقـه رسـوب روي زمـین مـی     پوشاند و وقتی شط را می
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تـوان آب رودخانـه را    هاي مصر، حتی در سنواتی که آب نیل کم است، می در جلگه. باشد زراعی می
  1.از مجراهاي دو طرف شط بر مزارع سوار کرد و مانع از خشکیدن مزارع گردید

آیـد، امسـال عـالوه بـر      گفت به طوري که از مکتوبی که قاصد از طبس آورده است برمی کلئوپاترا
انـد و   پوستان مورد هجوم ملخ هم قرار گرفته و به همین جهت گرسـنه مانـده   کمی آب نیل مزارع سیاه

 یند ممکنگرسنگی آنها را مبتال به جنون کرده است و هر گاه فوري براي جلوگیري از آنها اقدام ننما
  .ه تمام شهرهاي مصر را غارت کنند و سکنه را قتل عام نمایندکاست 

   

                                                
ي نیل نسبت به آب رودخانه، در جنوب مصر، یعنی سودان و باالخص جنوب سودان بعـد از دوهـزار    هاي طرفین رودخانه ي ارتفاع جلگه مسئله  ١

اسـتفاده  ها از آب نیـل   توانند مثل مصري باشد و نمی اطق میپوست آن من ي سیاه گذرد، هنوز از مسائل مبتال به سکنه ي کلئوپاتر می سال که از دوره
هاي نیرومند، از جنوب سـودان از یـک رو و سـاختمان     ولی در سنوات اخیر که وضع مصر و سودان عوض شده، به کار انداختن موتورپمپ. نمایند

  .مترجم. آسان نموده است در آسوان واقع در جنوب مصر از سوي دیگر مشکل آب را به نسبت زیاد حل و» سدالعالی«
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  ها هجوم جنوبی ي اسکندریه در آستانه
آن شب بطلمیوس سیزدهم پادشاه مصر با صد نفر از رجال درباري مشورت کـرد و نتیجـه مشـورت    

د و جز چند واحد درنگ تمام سربازانی را که در سرباز خانه دمن هور هستند بسیج نمای این شد که بی
در . باید براي حفاظت و امنیت در اسکندریه بماننـد بقیـه را بـه جنـوب کشـور بفرسـتند       از آنها که می

ضمن از طرف پادشاه مصر براي تمام روساي نظامی که در شهرهاي جنوبی مصر بودند فرمـان صـادر   
  . باشندشد که قواي ابوابجمع خود را بسیج نمایند و آماده جنگ با سیاه پوستان 

همـه   روز بعد، وضع مردم اسکندریه که روز قبل در سیرك بسیار تفریح کرده بودنـد غـم آور بـود   
دانستند که اگر سیاهان خود را بـه اسـکندریه برسـانند کسـی بـر       اضطراب داشتند چه خواهد شد و می

هـاي   رگـه ي تفـریح، ج  هـاي شـهر، حتـی در محلـه     مردم در خیابان. جان و مال خود ایمن نخواهد بود
  . کردند هاي گذشته سیاه پوستان صحبت می دادند و راجع به تهاجم کوچک تشکیل می

براي این که از وضع مردم شهر مطلع شود در تخت روان جا گرفـت و مـرا هـم     کلئوپاتراخاتون من 
هاي شهر شدیم مشاهده نمودیم که آثار وحشـت از قیافـه    وقتی ما وارد خیابان. مثل معمول با خود برد

آوردنـد بـالي سـیاه نزدیـک      دیدند فریـاد بـر مـی    را می کلئوپاترامردم اسکندریه نمایان است و وقتی 
  .  شود می

ي نیـل جلـوي سـیاه پوسـتان را      تواننـد در رودخانـه   اي خاتون من، مگر نمـی «: گفتم کلئوپاترامن به 
  »بگیرند؟

پوستان از راه رودخانه که راه طبیعی مسافرت از جنوب بـه شـمال کشـور     اگر سیاه«: گفت کلئوپاترا
هـا همـین    ، ولی آنشود هاي جنگی و سربازان ما آسان می ها از طرف کشتی است بیایند جلوگیري آن

گردد در صحرا متفرق خواهند گردید و جنگ  که متوجه شوند که در رودخانه مواجهه با مقاومت می
  ».شود ها در صحراهاي دو طرف رودخانه نیل خیلی دشوار می با آن

  ».اند ام که سیاه پوستان تا اسکندریه هم آمده اي خاتون من، شنیده«: گفتم
از زمان اسکندر تـا کنـون، سـیاه پوسـتان هفـت مرتبـه در موقـع تهـاجم خـود را بـه           «: کلوپاتر گفت

ها آسیب زیاد دیده است و این اضـطراب کـه تـو     اند و هر بار این شهر از هجوم آن اسکندریه رسانیده
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 بینـی ناشـی از همـین اسـت کـه از ایـن حقیقـت تـاریخی اطـالع دارنـد و یکـی از            امروز در مردم مـی 
پوستان در دوره سلطنت جد من بطلمیوس دوم و همان که چراغ دریـایی اسـکندریه را    تهاجمات سیاه

  ».بر پا کرد صورت گرفت
پوستان توانستند در دوره سلطنت مردي چون  چگونه سیاه«: من از این حرف تعجب کردم و پرسیدم

یه برسـانند و بـه ایـن شـهر     بطلمیوس دوم که جد تو و از سالطین بزرگ مصر بود خود را بـه اسـکندر  
  »ور شوند؟ حمله

جد من با این که پادشاه بزرگی بود هرگز نتوانست جلوي تهـاجم ملـخ و سـرایت    «: گفت کلئوپاترا
توان پـیش بینـی    پوستان هم چیزي چون افواج ملخ و مرض وبا هستند و نمی مرض وبا را بگیرد و سیاه

  ».کرد چه موقع مبادرت به تهاجم می نمایند
پوسـتان بـه اسـکندریه رسـیدند او چـه       وقتی در زمان سلطنت جد تو بطلمیـوس دوم، سـیاه  «: یدمپرس
  »کرد؟

آوردنـد و بطلمیـوس دوم    پوستان از راه رودخانه نیل به طرف شمال هجوم می سیاه«: گفت کلئوپاترا
ز این که سیاه تصور کرد اگر راه رودخانه را به روي آنها ببندد مانع عبور سیاهان خواهد گرید، غافل ا

پوستان وقتی راه رودخانه را مسدود دیدند در صحراهاي دو طرف رودخانه متفرق می شـوند و از آن  
هـاي طـرفین رودخانـه     رسانند و همین طور هم شـد و سـیاه پوسـتان در دشـت     راه خود را به شمال می

حـالی کـه اسـکندریه    متفرق شدند و راه شمال را پیش گرفتند و خود را بـه اسـکندریه رسـانیدند، در    
  ».سرباز نداشت

  »بعد چه شد؟« : پرسیدم
ها را  پوستان بعد از ورود به این شهر هر مردي را که توانستند کشتند و تمام زن سیاه«: گفت کلئوپاترا

مـورد تعــرض قــرار دادنــد و تمـام امــوال مــردم را بــه غــارت بردنـد و بــه زودي هــواي شــهر از فــرط    
  .ل تنفس شدها غیر قاب هاي الشه عفونت

انـد،   پوستان به اسکندریه رسـیده  کاري که بطملیوس دوم توانست بکند این بود که وقتی فهمید سیاه
اي کـه توانسـتند خـود را بـه اسـکندریه برسـانند فاصـله         بین آن عده از سیاهان که عقب بودند و عـده 

آن گـاه تمـام   . رنـد آمدنـد کمـک نگی   انداخت تا این که سیاهان این شهر از کسانی که از جنوب مـی 
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مردان جوان مصر را در مناطقی که تحت سلطه او بود بسیج کرد و به طرف اسکندریه حرکت کـرد و  
اي را به ساحل دریا فرستاد تا این که سوار کشتی شوند و از راه دریـا   این شهر را محاصره نمود و عده

  .اسکندریه را مورد تهاجم قرار دهند
ولی چون از چهار طرف از جمله از . نج روز در اسکندریه مقاومت کنندپوستان توانستند مدت پ سیاه

  ».گرفتند نتوانستند بیش از آن مقاومت نمایند و نیروي جدم وارد شهر شد راه دریا مورد حمله قرار می
  » بعد از این که نیروي پادشاه مصر وارد این شهر شد با سیاه پوستان چه کرد؟«: پرسیدم

من مردي بود ارزشمند ولی فجایع اعمال سیاه پوستان از حد گذشت، به همین  جد«: گفت کلئوپاترا
پوستان را زنجیر بکشند و آنها را وادر نمایند که اجساد مـردم را کـه    جهت او دستور داد که تمام سیاه

بعد از این که اجساد به خاك سـپرده شـد، جـدم از مردهـاي     . اند دفن کنند خود ایشان قاتل آنها بوده
اي داوطلب براي جالدي خواست و شماره داوطلبان بقدري زیاد شد که  ندریه که زنده بودند عدهاسک
  . اي از آنها را نپذیرفتند زیرا مازاد بر احتیاج بود عده

جد من هر دسته از سیاه پوستان را به یک دسته از جالدان داوطلب سپرد و گفـت کـه هـر طـور کـه      
و بعد از قتل الشه آنها را در آب رودخانه بیندازید تا این که آب آنها  میل دارید آنها را به قتل برسانید

را به طرف دریا ببرد، زیرا این موجودات که چون درندگان هستند لیاقت ندارند کـه در خـاك مصـر    
  . به خاك سپرده شوند

هـا   پوستان بودند و با انـواع شـکنجه   مدت سه روز جالدان داوطلب در اسکندریه مشغول کشتن سیاه
پوستان به گوش می رسـید   رسانیدند و از بامداد تا شام، در فضاي این شهر فریاد سیاه آنها را به قتل می

پوسـتان در آن سـه    هایی کـه سـیاه   شرح شکنجه. شد و از فضاي شهر بوي سوختن گوشت استشمام می
پوسـتان کسـی    اهبعد از سه روز، از سی. شود کردند مفصل است و ذکر آن سبب تاثر می روز تحمل می

بعد از این واقعه . پوستانی که وارد اسکندریه شدند تا آخرین نفر به قتل رسیدند باقی نماند و تمام سیاه
جد من تصمیم گرفت که در جنوب مصر یک دیوار به وجود بیاورد به طوري کـه آن دیـوار پیوسـته    

  . مانع از نفوذ سیاهان به طرف شمال شود
قدیم مصر باتحمل هزینه هاي سنگین عماراتی چون اهـرام سـاختند کـه    بطلمیوس دوم گفت فراعنه 

توان با تحمل هزینه کمتر و اسـتفاده از دسـترنج سـکنه مصـر،      براي مردم کوچکترین نفعی ندارد و می
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  .پوستان حفظ کند دیواري در جنوب کشور به وجود آورد که براي همیشه مصریان را از خطر سیاه
شروع به کار کرد و چندین هزار نفر از غالمان را در جنوب مصر بـراي   جد من پس از این تصمیم،

احداث دیوار به کار گماشت ولی عمر جدم وفا نکرد که آن دیوار را به اتمام برساند و پس از مـرگ  
آثار دیواري کـه  . او، کسانی که پادشاه مصر شدند نتوانستند به اهمیت تصمیم بطلمیوس دوم پی ببرند

  ».صر به وجود آورد ولی ناتمام ماند چون با سنگ ساخته شده هنوز باقی استاو در جنوب م
مدتی در شهر گردش کرد و وقتی به کاخ سلطنتی مراجعت کـردیم، نـزد پـدرش     کلئوپاتراآن روز 

  ».سکنه شهر خیلی مضطرب هستند و باید براي تقویت روحیه آنها اقدامی سریع کرد«: رفت و گفت
  »چه باید بکنیم؟«: ترش پرسیدبطلمیوس سیزدهم از دخ

باید دستور بدهی در شهر جـار بزنـد کـه پادشـاه مصـر بـراي جلـوگیري از هجـوم         «: کلئو پاتر گفت
رود سیاه پوستان جنوبی از طریق آنها  پوستان نیروي کافی فراهم کرده و به مناطقی که احتمال می سیاه

و مردم شهر باید اطمینـان داشـته باشـند کـه سـیاه      به شمال حمله کنند فرستاد تا راه ورود آنها را ببندد 
  ».پوستان نخواهند توانست خود را به اسکندریه برسانند

ها و محالت پر جمعیت شهر جار زدنـد و بـه    هاي عمومی و چهار راه ها در میدان همان روز جارچی
تهـاجم  مردم از طـرف پادشـاه مصـر گفتنـد کـه آسـوده خـاطر باشـند و بدانـد کـه بـراي ممانعـت از             

پوستان و بستن راه ورود آنها به جانب شمال قواي کافی فرستده شده و سیاهان نخواهند توانسـت   سیاه
ي  ها در آن روز مردم را آسوده خاطر کردند و در موقع شب، محله جارچی. که وارد اسکندریه شوند

  . هاي دیگر پر از مردان عیاش گردید تفریح مثل شب
شـدند از پیشـرفت    آمدند و وارد اسـکندریه مـی   ی که از جنوب مصر میهاي شط اما روز بعد، کشتی

پوستان از دویست هـزار نفـر بیشـتر     گفتند شمار سیاه آوردند و می آور می پوستان خبرهاي وحشت سیاه
رسند تمـام مردهـا    باشند و شمشیر و نیزه و کمان و گرز دارند و به هر جا که می است و همه مسلح می

برنـد و بعـد از    دهند بـا خـود مـی    ها را بعد از اینکه مورد تعرض قرار می انند و تمام زنرس را به قتل می
  .ماند عبور آنها از یک قریه یا قصبه، یک مرد یا یک زن یا کودك باقی نمی

ي اسکندریه از شنیدن این خبرها طوري متوحش گردیدند که در صدد بر آمدند بـا کشـتی از    سکنه
سوریه یا یونان یا روم بروند و در یک روز، کرایه کشتی بـراي مسـافرین پـنج    اسکندریه بگریزند و به 
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  . برابر شد
پوستان به اسکندریه برسند آیا پادشاه مصـر از آن شـهر    اگر سیاه«: در آن روز از خاتون خود پرسیدم

  »خواهد رفت؟
نه شرمیون، پدر من از این شهر خارج نخواهد گردید و اگـر پـدرم از اینجـا    «: خاتون من جواب داد
آن روز که جد من بطلمیوس دوم اسکندریه را رهـا کـرد و بـه طـرف جنـوب      . برود من نخواهم رفت

ید، رفت و بعد با قشون کافی برگشت و شهر را محاصره نمود و تمام سیاهان را در اینجا بـه قتـل رسـان   
در . رسـد  اسکندریه نه کتابخانه داشت نه چراغ دریایی و نه این عمارت بزرگ که امروز به چشـم مـی  

مهندس معروف اسـکندر مجـراي فاضـالب ایـن     » دینو کرات«ها موجود بود و  آن روز گر چه خیابان
یـن پایـه   ها لوله کشـیده بـود امـا آبـادي شـهر بـه ا       شهر را ساخته، براي جاري کردن آب در تمام خانه

  . رسید نمی
بردنـد و   این شهر نتیجه فعالیت و زحمت دوازده پادشاه است که قبل از پدرم در اسکندریه بسـر مـی  

  ».اینجا را آباد کردند
بـردي و مـن    خواهم، آن موقع که تو مرا با خـود بـه اتـاق درس مـی     خاتون من ، معذرت می«: گفتم

ام دینـو کـرات بعـد از مـرگ اسـکندر مبـادرت بـه         خوانـدم در کتـاب خوانـده    تاریخ و جغرافیا را می
  ».خودکشی کرد

ي تو خوب است چون بسیاري از چیزهـا   آري شرمیون و معلوم می شود که حافظه«: گفت کلئوپاترا
دینـو کـرات کـه نقشـه     . را که من نزد معلم خوانده بودم فراموش کردم در صورتی که تو به یاد داري

ي مجاري فاضالب و لوله کشی این شهر را طرح کرده بـود و بعـد    هشهر اسکندریه را کشید و هم نقش
ولـی نقشـه   . از مرگ اسکندر طوري مایوس شد که نتوانست به زندگی ادامه دهد و خود کشـی کـرد  

شهر اسکندریه و مجاري فاضالب و لوله کشی شهر را طرح کرده بود و بعد از مـرگش اجـداد مـن از    
  ».موقع اجرا گذاشتندجمله بطلمیوس دوم آن نقشه را به 

ي سایر شهرهاي اسکندریه هم کـه در زمـان حیـات اسـکندر بنـا گردیـد از        از این قرار نقشه«: گفتم
  » طرف دینو کرات کشیده شده است؟

کشی و مجاري  نه براي اینکه دینو کرات بعد از کشیدن نقشه شهر اسکندریه و لوله«: گفت کلئوپاترا
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  » .فاضالب شهر به یونان رفت تا اینکه در آنجا مجسمه اسکندر را بتراشد
  » ساز هم بوده است؟ از این قرار دینو کرات مجسمه«: گفتم

او تصمیم داشت که کوه فس در یونان را طوري بتراشد که پیکر اسـکندر را روي  «: کلئو پاتر گفت
را هم تراشید امـا مـرگ اسـکندر و خودکشـی     کوه به طور برجسته به وجود بیاورد و مقداري از کوه 

  ».دینو کرات پاي همان کوه ، به آن کار خاتمه داد و آن مجسمه به وجود نیامد 
کنی پولی را که جد تو صـرف سـاختن چـراغ دریـایی اسـکندریه       خاتون من، آیا تصور نمی«: گفتم

ود بیشتر بـه نفـع کشـور و    نم پوستان می کرد هرگاه صرف ساختن دیوار براي جلوگیري از هجوم سیاه
  ».سلطنت بازماندگانش می بود

پوستان مربوط است به جنوب مصر و چراغ دریایی در شمال  مسئله سیاه. نه شرمیون«: گفت کلئوپاترا
گرچه جد من براي ساختن چراغ دریایی اسـکندریه خیلـی   . مصر قرار گرفته و این دو با هم فرق دارد

نت نقره صرف ساختن ایـن چـراغ دریـایی شـده، ولـی در عـوض       گویند هشتصد تاال خرج کرد و می
ترین بندر جهان گردید و نفعی که چراغ دریایی به اسکندریه رسانید، هزینه احـداث   اسکندریه بزرگ

  .ها مرتبه جبران کرد آن را ده
ور  تواننـد بـه شـمال مصـر حملـه      پوستان نمی اگر یک قشون را در جنوب مصر نگه دارند هرگز سیاه

کنند پادشان مصر  پوستان تهاجم می د یا شهرهاي جنوبی را طرف حمله قرار دهند هر دفعه که سیاهشون
گیرند که یک قشون دایمی در جنوب مصر نگه دارند و بعد از چند سال چون دیگر اثـري   تصمیم می

ارند و بعد از د شوند و آن را بر می بینند از پرداخت هزینه آن قشون خسته می پوستان نمی از طغیان سیاه
  ».آیند که یک ساخلو در جنوب مصر بگمارند اینکه سیاه پوستان باز طغیان نمودند در صدد بر می

آوردند بیش از دلداري  آوري که ناخدایان سفاین و مسافران از جنوب مصر می اثر خبرهاي وحشت
خارج شدند و به طرف جارچیان بود و در روزهاي بعد، نه فقط ثروتمندان شهر با کشتی از اسکندریه 

هـاي خـود    ي تفـریح هـم کـه از خانـه     سوریه و یونان و روم کوچ کردند، بلکه صـاحبان منـازل محلـه   
هـا را رهـا کردنـد و زنـانی را کـه در آن       پوستان خانـه  آوردند از بیم سیاه درآمدهاي زیادي بدست می

ء سـرمایه آنهـا بودنـد و بـراي     هاي مزبـور جـز   منازل بودند با خود سوار کشتی کردند و رفتند زیرا زن
  . برخی از آنان بیش از منازل ارزش داشتند
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تـوان دفـاع    نمایی که از اسکندریه نمی اگر تصور می«: رئیس کتابخانه نزد پادشاه مصر رفت و گفت
هاي ما را از کتابخانه به سوریه یا روم حمل  هاي جنگی و بازرگانی دستور بده که کتاب کرد به کشتی

  » .نمایند
پوستان قـدم بـه    از اسکندریه دفاع خواهد شد و نخواهم گذاشت که سیاه«: بطلمیوس سیزدهم گفت

  ».شهر بگذارند
پوستان به ابتداي دلتاي رود نیل برسند به کتابخانه رفـت و مثـل    دو روز قبل از این که سیاه کلئوپاترا

  . معمول مرا نیز با خود برد
هایی که در این کتابخانه وجود دارد محصول زحمـت و   تاب، ککلئوپاترااي «: رئیس کتابخانه گفت

هاي اینجا اطالع نداشته باشـند تـو    نتیجه فکر تمام دانشمندان جهان است و اگر پدرت از ارزش کتاب
  . باشد ارزد و هر یک از آنها که نابود گردد جبران ناپذیر می دانی که این کتب چقدر می می

گویند سیاه پوسـتان تـا دو سـه روز دیگـر بـه       آیند می جنوب می به طوري که مسافرین فراري که از
شود و یک  شوند که در آنجا رود نیل چند شاخه می ابتداي دلتا خواهند رسید یعنی به جایی واصل می

هاي دیگر توجه نکنند بدون  پوستان اگر به شاخه سیاه. کند شاخه آن به طرف اسکندریه جریان پیدا می
و خود را به اینجا خواهند رسانید . آید توجه خواهند کرد که به سوي اسکندریه میتردید به این شاخه 

  .باشند به هیچ چیز ابقا نخواهند نمود و تمام این کتب را خواهند سوزانید و چون موجوداتی وحشی می
هـا   من به پدرت گفتم که اگر امیدوار به دفاع از این شهر نیست وسایلی فراهم کنـد کـه ایـن کتـاب    

. گوید مانع از ورود سیاه پوستان بـه ایـن شـهر خواهـد شـد      ولی پدرت می. تقل به کشور دیگر شودمن
پوسـتان را بگیـرد تـا     توانم حرفش را باور کنم زیرا اگر پدرت قادر بود که جلـوي سـیاه   لیکن من نمی

  . گرفت کنون می
کـه سـیاهان بـه     از این شهر یک قشون بزرگ به جنگ فرستاده شـده و ارتـش مصـر نبایـد بگـذارد     

اند و تا چند روز دیگر وارد خواهنـد   شنوم که به دلتا نزدیک شده اسکندریه نزدیک شوند و اینک می
  ».گردید و کتابخانه بر باد خواهد رفت

آیم که یک نیروي داوطلب بـراي دفـاع    من از همین جا که برگردم درصدد بر می«: گفت کلئوپاترا
تی نیروي مـا بـه وجـود آمـد قسـمتی از آن را اختصـاص بـه دفـاع از         و وق. از این شهر به وجود بیاورم
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کتابخانه خواهم داد و خیال تو از حیث کتابخانه آسوده باشد و اگر سیاه پوسـتان وارد اسـکندریه هـم    
  ».هاي گران بهاي اینجا را از بین ببرند بشوند نخواهند توانست کتابخانه را تصرف نمایند و کتاب

قوت قلب پیدا کرد و دختر پادشاه مصر از کتابخانه خارج شد و  کلئوپاتراي  فتهرئیس کتابخانه از گ
همـین کـه بـه کـاخ رسـیدیم کلئـو پـاتر نـزد         . ما به وسیله تخت روان به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم

پدرش رفت و از او خواست که مقداري پول بدهد کـه بـراي تهیـه آذوقـه جهـت نیـروي چریـک بـه         
  . مصرف برساند

  »خواهی چه کنی؟ نیروي چریک را می«:وس سیزدهم پرسید بطملی
براي دفاع از اسکندریه و بخصوص براي مدافعه از کتابخانه مصمم هستم که یـک  «: گفت کلئوپاترا

شوند بدون دریافت مزد خواهنـد   سربازانی که وارد نیروي چریک می. نیروي چریک به وجود بیاورم
دهیم، زیرا سربازي که در حال جنگ است فرصت ندارد که دنبال جنگید، ولی آذوقه آنها را ما باید ب

دهم که در شهر جار بزنند و از تمام  کاري برود و براي خود غذا تهیه نماید و من هم اکنون دستور می
مردان جوان دعوت نمایند که از بامداد فردا بیایند و اسلحه بگیرند و تحت تمرین جنگی قرار بگیرنـد  

ي تـو   آیـا بـه عقیـده   . پوستان قرار گرفت ، بتواننـد از آن دفـاع کننـد    مورد حمله سیاه تا اگر اسکندریه
  » خوب است که کاخ سلطنتی را محل یا باغ داوطلبان قرار دهیم؟

دخترم، اگر مردم دعوت تو را اجابت کننـد و بیاینـد، کـاخ سـلطنتی بـراي      «: زن گفت بطلمیوس نی
سیع را اختصاص به به اجتمـاع داوطلبـان داد و بهتـرین    اجتماع مردم کوچک است و باید یک محل و

توان داوطلبان را در آن جمع نمود و همان جا به آنهـا اسـلحه داد و    جا به عقیده من سیرك است و می
  ».آنها را وارد واحدهاي جنگی کرد

 اي پدر این کار از تو ساخته است و تـو بایـد بـه افسـران ارتـش خـود بگـویی کـه        «: گفت کلئوپاترا
داوطلبان را تحویل بگیرند و وارد واحدهاي جنگی خویش بکنند و آنها را تحت تعلیمات جنگی قرار 

  ».بدهند
کشد تا یک دسته سرباز  دانی چقدر طول می کنم، ولی آیا می من این کار را می«: پادشاه مصر گفت

  »براي جنگ تربیت شوند؟
ان هست و اگر نتوانـد از هـیچ چیـز حراسـت     هر چه باشد وجود آنها بهتر از عدمش«: گفت کلئوپاترا
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نمایند به طور قطع از کتابخانه حفاظت خواهند کرد و مـانع از ایـن خواهنـد شـد کـه سـیاهان وحشـی        
  » .هاي کتابخانه را بسوزانند و از بین ببرند کتاب

پادشاه مصر وقتی که دید دخترش آن قدر براي دفاع از اسکندریه حـرارت و اشـتیاق دارد موافقـت    
بدهد و داوطلبان ورود به نیروي چریک از فردا در  کلئوپاتراکرد که جهت خرید آذوقه مبلغی پول به 
  . سیرك که مکانی است وسیع مجتمع شوند

ها در شهر اسکندریه جار زدنـد و از مـردان و بخصـوص جوانـان دعـوت       همان روز از ظهر جارچی
  . حضور بهم رسانند کردند که روز بعد در سیرك براي شرکت در نیروي چریک

  . کلئو پاتر در بامداد سوار تخت روان شد و مرا با خود به سیرك برد
. اند اي از افسران و سربازان در آنجا حضور یافته وقتی ما وارد سیرك شدیم مشاهده کردیم که عده

معدودي هم از داوطلبان ورود به نیروي چریک در آنجا حضور داشتند و همین که قـدري از آفتـاب   
  . باال آمد جمعیتی نزدیک به ده هزار تن که همه جوان بودند در سیرك جمع شدند

ي اول سیرك در یکی از لژها قرار گرفته بود و من نیـز کنـارش ایسـتاده بـودم و      در طبقه خاتون من
ها،  گذشتند و به رسم یونانی کسانی که داوطلب شرکت در نیروي چریک بودند از مقابل کلئو پاتر می

  . کردند دست راست را بلند می
همـه مردانـی کـه در سـیرك     یک وقت چشم من به یک مرد جوان افتاد و مشاهده کردم که وي از 

باشد که قرار بـود مـن    بعد قلبم تپید چون مشاهده نمودم که آن جوان زیبا کال می. هستند زیباتر است
پوسـتان طـوري جنبـه وخامـت پیـدا کـرده بـود کـه مـدیران           ولی مسئله سـیاه . او را در تماشاخانه ببینم

نستند مردم طـوري وحشـت و اضـطراب    دا تماشاخانه از نمایش دادن صرف نظر کردند براي اینکه می
رفتن به تماشاخانه و تماشـاي بـازي هریسـه در نقـش دیـان      . رود دارند که هیچ کس به تماشاخانه نمی
ي اسکندریه آسوده خاطر نبودند کـه بتواننـد پـول خـود را بـراي       خاطري آسوده می خواست و سکنه

  . تماشاي بازي هریسه هنرپیشه معروف و محبوب خرج کنند
جلو آمد و از مقابل جایگاه کلئو پاتر گذشت و دست خود را بلند کرد و من دیدم کـه هنگـام    کال

  . نگریست که مرا در عقب کلئو پاتر ندید عبور از مقابل لژ دختر پادشاه مصر طوري به دقت او را می
تپیـد و خیلـی میـل     کرد قلب من بشدت مـی  عبور می کلئوپاترادر آن چند لحظه که کال از مقابل لژ 
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داشتم که دست خود را به حرکت در آورم و توجه کال را به سوي خود جلب نمایم ولی دریافتم که 
  . اگر من حرکتی براي جلب توجه آن مرد جوان و زیبا بنمایم توجه خاتون خود را جلب خواهم کرد

عبور می کرد خاتون من هم با دقت زیاد او را مـی   تراکلئوپاولی شگفت آن که وقتی کال از مقابل 
شرمیون آیا این مرد جوان را شناختی کـه اکنـون از   «: نگریست و بعد از عبور او رو برگردانید و گفت

  »اینجا گذشت؟
  » گویی؟ خاتون من کدام مرد را می«: من تجاهل کردم و پرسیدم

م که مثل دیگران از مقابل مـن عبـور و دسـت را    گوی همین مرد جوان و زیبا را می«: گفت کلئوپاترا
دوانـی موفـق بـه     ي ارابـه  بلند نمود و من تا او را دیدم شناختم و دانستم که همان اسـت کـه در مسـابقه   

ســبقت شــد و از ایــن جهــت قیافــه و انــدام او در خــاطرم بــاقی مانــده کــه در اســکندریه زیبــاروتر و   
یونـان از وجـود ایـن جـوان در مصـر اطـالع ندارنـد و اگـر         سـازان   تر از او نیست و مجسمه اندام خوش

بردند تـا ایـن کـه     آمدند یا اینکه او را از این کشور به یونان می دانستند وي در مصر است اینجا می می
  » .اش را بتراشند مجسمه

کال عقیده داشـت کـه   . ي کال مقایسه نمودم اش را با گفته وقتی کلئو پاتر این حرف را زد من گفته
دانسـت و آن   هم زیباترین جوان اسکندریه را کال می کلئوپاتراباشد و  می کلئوپاترازیباترین زن مصر 

  . پسندیدند دو با اینکه با هم یک کلمه حرف نزده بودند دورادور، یکدیگر را می
شـنیدم ولـی از خـود حسـد بـدون       تا آن روز من نفهمیدم که حسد چیست و من نام آن را بسیار مـی 

  . باشد بودم ولی در آن روز دریافتم که حسد چه میاطالع 
دانـد   ستاید و او را از تمام جوانان اسکندریه زیبـاتر مـی   وقتی شنیدم که خاتون من زیبایی کال را می

کردم که زیبایی کال نباید توجه زنی چـون خـاتون مـن را     ناگهان خود را بدبخت دیدم چون فکر می
وانم زیبایی آن پسر جوان را ببینم و بپسندم و پیوسته به او فکر کنم ت جلب نماید بلکه من هستم که می

  . و دیگري این استعداد را ندارد
تواند از همه چیز برخوردار شود  کردم خاتون من دختر پادشاه مصر است و می دیگر این که فکر می

و تمـام  . نیسـت  هـاي زیبـا کـم    کند به سوي خود جلب نماید براي او جـوان  و هر کس را که اراده می
دوست شوند ولی هیچ یک از آنهـا نظـري بـه جانـب      کلئوپاتراکنند که با  پسران زیباي مصر آرزو می
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دانند که من کنیز هستم گرچه کال هم نسـبت بـه مـن الفـت پیـدا نکـرد ولـی         اندازند چون می من نمی
سـلطنتی مراجعـت کـردم،    ي صور از او جدا شدم و به کاخ  اعتنایی ننمود و وقتی من در مسافرخانه بی

ي  ي حمله مسئله کلئوپاترامورد توجه قرار گرفتن کال از طرف . متوجه گردیدم که از من نفرت ندارد
پوستان را به شمال مصر از یادم برد و من در آن روز هیچ در فکر حمله مزبور نبودم و فقط به کال  سیاه

  .کردم فکر می کلئوپاتراو 
پوسـتان بـه    آن روز کـه خبـر رسـیدن سـیاه    . اند پوستان به راس دلتا رسیده روز بعد خبر رسید که سیاه

  . راس دلتا رسید زندگی در اسکندریه تعطیل گردید
وعـده داده بودنـد کـه از اسـکندریه دفـاع خواهـد شـد،         کلئوپـاترا با اینکه پادشاه مصـر و دختـرش   

کردنـد و راه سـوریه یـا     ج مـی زده را از شـهر خـار   ي گزاف فراریان وحشت ها با دریافت اجاره کشتی
هاي اسکندریه تعطیل شد و فروش و توزیع  در آن روز تمام دکان. گرفتند یونان یا روم را در پیش می
  . خوار و بار متوقف گردید

هایی که از جنوب  آمد و کشتی در مواقع عادي یک قسمت از خواربار اسکندریه از جنوب مصر می
پوستان راس  رساندند، ولی چون سیاه غذایی را به اسکندریه می کردند مواد به طرف شمال حرکت می
توانستند بین راس دلتـا و اسـکندریه آمـد و رفـت کننـد و قـادر        ها فقط می دلتا را گرفته بودند، کشتی

  . نبودند که از راس دلتا تجاوز نمایند و به طرف جنوب بروند
اي از سواران در حـالی   روان و به اتفاق عدهسوار بر تخت  کلئوپاتراآن روز هنوز ظهر نشده بود که 

. ها و بازارهاي شهر را در پیش گرفت که من نیز با او بودم از کاخ سلطنتی خارج گردیده و راه خیابان
هـا بسـته اسـت و مـردم کـه خواهـان خریـد خواربـار هسـتند           دختر پادشاه مصر دید که همه جا دکـان 

  . اجه نماینددانند به کجا مر باشند و نمی سرگردان می
وقتی آن منظره را دید دستور داد که تخت روان را به کـاخ سـلطنتی برگرداننـد و بـه نـزد       کلئوپاترا

هـاي خـود    دارها دکان دهی که دکان براي چه دستور نمی«: پدرش رفت و به بطلمیوس سیزدهم گفت
  » را بگشایند و به مردم خوار بار بفروشند؟

پوستان هر چه در  هایشان باز باشد سیاه کنند که اگر دکان فکر می ترسند و آنها می«: بطملیوس گفت
  » .دکان است خواهند چاپید
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نماینـد و   هـا را نمـی   پوستان وارد این شهر شوند رعایت بسـته بـودن دکـان    اگر سیاه«: گفت کلئوپاترا
و فـوري   ها است خواهند برد ها را خواهند شکست یا آتش خواهند زد و آنچه را در دکان درب دکان

دارهـا درب دکـان خـود را بـاز کننـد و بـه مـردم خـوار و بـار و سـایر            دستور بده جار بزنند که دکـان 
اي که امتناع کرد، دکانش باید از طرف مامورین سـلطنتی بـاز    و هر فروشنده. احتیاجاتشان را بفروشند

انی که حاضر نیستند از توان با کس در این موقع که شهر در معرض خطر تهاجم قرار نگرفته، نمی. شود
  » .مقررات تو اطاعت نمایند مماشات کرد

هـا جـار بزننـد و بـه      بطلمیوس سیزدهم تحت تاثیر گفته دخترش قرار گرفت و امر کرد کـه جـارچی  
هاي خود را بگشـایند و تصـریح کننـد کـه هـر کـس دکـان خـود را          دارها اطالع دهند که دکان دکان

  .از طرف پادشاه گشوده خواهد شدنگشاید و مشغول کسب نشود، دکانش 
دارها متوجه شدند که تهدید مزبـور بـدون اسـاس     دستور پادشاه موثر واقع گردید، براي اینکه دکان

نیست و اگر از اطاعت امر پادشاه سرپیچی نمایند دکانشان باز خواهد گردید و هـر چـه دارنـد تفـریط     
  . سوزد صاحب نمی براي اینکه هیچ کس را دل بر اموال بی. خواهد گردید

یک حکم دیگـر صـادر نمایـد و خـروج     «: به پدرش گفت که کلئوپاتراها باز شد  بعد از اینکه دکان
  » .مردم را از راه دریا ممنوع کند

یکی از عوامل موثر رواج و رونق اسکندریه «: بطلمیوس سیزدهم این راي دختر را نپذیرفت و گفت
اگر من دستور بـدهم کـه مـردم از ایـن شـهر      . شهر بوده استآزادي کشتیرانی و عبور و مرور در این 

ها تحت نظارت قرار بگیرند و این موضوع به کشتیرانی آزاد  اش این است که تمام کشتی نروند، الزمه
زند و نباید این تصور بوجود بیایـد کـه مـا قصـد داریـم در اسـکندریه کشـتیرانی را         این بندر لطمه می

  » .محدود کنیم
اي صـحیح و عاقالنـه را ابـراز     در قبال راي پدر تسلیم گردید چون دریافت کـه وي نظریـه  کلئو پاتر 

  . نماید می
مردان این شهر دو طبقـه هسـتند، بعضـی از آنهـا جـرات دارنـد و برخـی ترسـو         «: پادشاه مصر گفت

هر انـد و حاضـرند از شـ    ها هستند که وارد سپاه چریک شـده  هایی که جرات دارند همین آن. باشند می
کسـانی کـه جـرات    . اي دیگر که در روزهاي بعد وارد سپاه چریـک خواهنـد شـد    و عده. دفاع نمایند
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و بـودن آنهـا در ایـن    . کوشند با کشتی خود را از اسکندریه دور کنند باشند که می ندارند، افرادي می
نند و آزموده شده ترسند شمشیر بدست بگیرند و از اینجا دفاع ک زیرا که می. شهر براي ما فایده ندارد

کنند و آنان  ي آنها را ضعیف می که افراد ترسو، وقتی بین یک مشت سربازان دلیر قرار بگیرند روحیه
ترسانند و همان بهتر که ترسوها بروند و دلیران باقی بمانند که بتواننـد بهتـر از شـهر     را از موهومات می

  ».دفاع کنند
دي پیدا کرد بر حسب دسـتور پادشـاه مصـر و دختـر او     در حالی که شهر اسکندریه به ظاهر وضع عا

  .، افسران ارتش براي تعلیم سربازان چریک عجله کردندکلئوپاترا
شـنیدم کـه افسـران ارتـش      هـا مـی   من چون زن هستم از فنون جنـگ اطـالع نـدارم ولـی از دربـاري     

هـا را   هاي منظم، آن کوشند که سربازان چریک را قوي دل کنند و با آموزش فنون نظامی و تمرین می
 گفتند شما با دشمنی باید بجنگید کـه از فنـون جنـگ و    افسران به سربازان چریک می. چاالك نمایند

شمشیر زدن بدون اطالع است ولی جرات دارد، براي اینکه چون جانوران وحشـی اسـت و وقتـی کـه     
شود، بهترین وسیله دفاع این است که اسـتقامت کنیـد و از    ور می یک دسته گراز وحشی به شما حمله

. حمله آنها نترسـید و بکوشـید کـه تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت گـرازان را بیشـتر بـه هالکـت برسـانید             
پوستان هر قدر جرات داشته باشند از شیر زیادتر تهور ندارند و شیر وقتی با مقاومت شدید مواجـه   اهسی

  . گریزد آید و می شد به وحشت درمی
که مرا خرسند کرد این بود که وي بامداد روز بعد براي مشـاهده تمـرین    کلئوپاترایکی از اقدامات 

وقت شدم که بین سـربازان   د و من از این جهت خوشاي از سربازان چریک رفت و مرا با خود بر عده
نگـرد و   گرداند و کال را می ولی وقتی که دیدم خاتون من لحظه به لحظه رو برمی. مزبور کال هم بود

  . نسبت به او بیش از سربازان دیگر توجه دارد، افسرده شدم
بـه طـوري کـه صـاحب     . کـرد  کال از تمام سربازان چریک که مشغول تمرین بودند بهتر تمرین مـی 

ایـن جـوان لیاقـت دارد کـه افسـر سـربازان       «: منصب ارتش مصر او را از بین افراد خارج نمود و گفت
  » .پرانی وي خیلی در خور تحسین است چریک شود و آنها را تعلیم بدهد و بخصوص نیزه

ب کـرد و هـر   نیزه پرتا کلئوپاترادر این وقت کال طبق دستور افسر ارتش مصر، سه مرتبه در حضور 
مـن حـس   . به کال اشاره کرد که به وي نزدیک شـود  کلئوپاتراسه بار نیزه او به هدف اصابت نمود و 
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کردم که احضار کال از طرف دختر پادشاه مصر فقط براي قـدردانی از مهـارت او در پرتـاب کـردن     
  .ببیندي نزدیک  خواهد بدین بهانه آن جوان زیبا را از فاصله نیزه نیست بلکه می

نزدیک شد و طبق عادت فطري با گردن افراشته و سینه برآمده دختر پادشـاه مصـر    کلئوپاتراکال به 
  . را نگریست

ي ارابـه و   کرد که وي یک راننـده  شناخت فکر نمی دید و او را نمی هر کس در آن موقع کال را می
ر مراقبـت از جـانوران   دا چون کسی کـه در بـاغ وحـش عهـده    . از کارکنان باغ وحش اسکندریه است

کال داراي لباس فاخر و هیچ نوع زینتی نبود ولـی وقتـی مقابـل    . باشد، به قاعده نباید آن طور باشد می
 کلئوپـاترا . کرد که او یک شاهزاده اسـت  شناخت فکر می دید و نمی ایستاد هر کس او را می کلئوپاترا

خاتون خود بودم با دقت زیاد آن جوان بعد از نزدیک شدن به دقت او را نگریست و من هم که عقب 
  . ماهر را از نظر گذرانیدم

من آن شب در مسافرخانه صور آن جوان را از نزدیک دیدم، اما دیدن یک نفر در شب چیـز دیگـر   
درخشـید کـه مـن در     طوري زیبایی کال آن روز در مقابل نور خورشید می. است و در روز چیز دیگر

آورد یـا تـو هسـتی کـه بـا       آیا نور خورشید زیبایی تو را به جلوه درمـی  اي پسر نیکو منظر،«: دل گفتم
  »آوري؟ زیبایی خود نور خورشید را به جلوه درمی

اسـم تـو   «: شناسد و پرسید تجاهل کرد و طوري با کال برخورد نمود که گویی وي را نمی کلئوپاترا
  »چیست؟

  » .اسم من کال است«: جوان گفت
  » اهل کجاهستی؟«: از او پرسید کلئوپاترا

  » .ام من در بیزانس متولد شده«: کال گفت
  » باشی؟ پس تو یونانی می«: اظهار کرد کلئوپاترا

  » .از لحاظ محل تولد یونانی هستم ولی پدرم ایرانی و مادرم سریانی بودند«: کال گفت
ن در شبی کـه  من متوجه بودم که طرز تکلم کال با دختر پادشاه مصر شبیه است به طرز تکلم او با م

گذرانیـدم،   من با نگاه خیره چشمان آن جوان را از نظر می. در مسافرخانه صور با من صحبت می کرد
گردد  هاي او نسبت به دختر پادشاه مصر آثار الفت آشکار می خواستم بدانم که آیا در چشم چون نمی
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. و از این موضوع قلبم روشن شد ندیدم کلئوپاترایا نه، اما اثري از الفت در دیدگان آن جوان نسبت به 
الزم دانست که با آن جوان طوري حرف بزند که وي بداند که دختر پادشاه مصـر   کلئوپاتراآن وقت 

ي خـود را پـیش    ها در سیرك ارابه ي ارابه آیا تو همان نیستی که در مسابقه«: با وي آشنا است و گفت
  » ی؟راندي و توانستی شیران خود را به خوبی اداره نمای

  » !بلی اي دختر پادشاه مصر من همانم«: کال گفت
  » ها هم شرکت کرده اي؟ آیا تو در جنگ«: پرسید کلئوپاترا

  » .ام من هرگز در جنگ شرکت نکرده«: کال گفت
  » نمایی؟ چگونه با این مهارت که من در اینجا دیدم نیزه پرتاب می«: کلئو پاتر پرسید
  ».ام ها آموخته ن نیزه را در ورزشگاهمن فن پرتاب کرد«: کال جواب داد

  » توانی بکار ببري؟ هاي جنگی را می غیر از پرتاب نیزه کدام یک از اسلحه«: گفت کلئوپاترا
  ».توانم دیسک بپرانم من می«: کال جواب داد

انـداز اسـت و تـو خـواهی      انداز و فالخن مردي که بتواند دیسک بپراند سنگ«: اظهار کرد کلئوپاترا
اندازي خصم را عقب  ي پرتاب سنگ و فالخن در میدان جنگ، عالوه بر پرتاب نیزه به وسیله توانست

  ».برانی
  ».آیم یا نه ام که بدانم از عهده این کارها برمی من هنوز در میدان جنگ شرکت نکرده«: کال گفت
زیرا کسی . ارمدانم که این کارها از تو ساخته است و در جرات تو تردید ند من می«: گفت کلئوپاترا

  » .کند داراي جراتی است بیش از دلیري شیر که چهار شیر نر را مقهور خود می
کال من «: ها چیست تا اینکه دختر پادشاه مصر گفت از این مقدمه کلئوپاترادانستم که منظور  من نمی

دانـم   لی میتوانم شمشیر بزنم یا نیزه بپرانم؛ و گویم که می قصد دارم که در جنگ شرکت کنم و نمی
شـوند کـه آیـا     که شرکت من جنگ در پایداري مردها موثر است و کسـانی را کـه دچـار تردیـد مـی     

  . آورد پایداري نمایند یا خیر از تردید بیرون می
ام که از کتابخانه دفاع بشود و به این وعـده عمـل خـواهم     من به رئیس کتابخانه این شهر وعده داده

گروه از سربازان چریک با من باشند و من انتخاب سربازان مزبور را  باید یک در موقع جنگ می. کرد
چـون  . گذارم، ولی تو در این خصوص با صاحب منصب ارتش مصر هم مشورت کـن  بر عهده تو می
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هـایی دارد کـه تـو نـداري و تـو رئـیس        ها شرکت کرده و تجربـه  او یک مرد جنگی است و در جنگ
و سـربازان را همـین   . ا من در میـدان جنـگ پیکـار خواهنـد نمـود     اي از سربازان خواهی بود که ب دسته

  ».تو معلوم باشد ي امروز انتخاب کن که از فردا صبح دسته
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  پیروزي مدافعین اسکندریه
از اولین روز جنگی که در تاریخ مصر، در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم معروف بـه جنـگ دلتـا    

پوستان ساکن جنوب مصـر کـه    معلوم بود که هدف نهایی سیاهشد، زیرا در دلتاي رود نیل در گرفت، 
سالی و قحط و غاله سبب حرکتشان به جانب شمال بود هجوم به شهر  فقر و گرسنگی ناشی از خشک

هاي مجاور شـط   هاي نیل و باغ ها به قراء واقع در سواحل شاخه آن. ثروتمند و پر رونق اسکندریه است
  .خود را به اسکندریه برسانندمزبور توجه نداشتند که زودتر 

شـود، جلـوي    اي که رود نیل به چند شاخه تقسیم می ارتش پادشاه مصر در راس دلتا یعنی در منطقه
پوسـتان وقتـی دیدنـد کـه      سـیاه . هـا را بـه خـاك هـالك افکنـد      اي از آن پوستان را گرفت و عـده  سیاه
دیمی خود را در پیش گرفتند و مصـمم  توانند به طور مستقیم به طرف اسکندریه بروند تاکتیک ق نمی

هاي رود نیل  هاي دیگر عبارت بود از شاخه راه. هاي دیگر خود را به اسکندریه برسانند شدند که از راه
  . ها و همچنین اراضی واقع در طرف مشرق و مغرب دلتاي رود نیل و اراضی واقع در بین شاخه

یگر خود را بـه اسـکندریه برسـانند، ارتـش پادشـاه      هاي د پوستان تصمیم گرفتند که از راه وقتی سیاه
ي بطلمیـوس دوم را پـیش بگیـرد، یعنـی در عقـب       مصر هم مجبور گردید کـه تاکتیـک جنگـی دوره   

  . پوستان راه بیفتد تا اینکه آنها را در اسکندریه مورد محاصره قرار بدهد و از پا در آورد سیاه
یعنــی بطلمیــوس ســیزدهم، غیــر از دوره  وپــاتراکلئامــا وضــع اســکندریه در دوران پــدر بــانوي مــن 

پوستان وارد شهر شدند و هر  در آن دوره اسکندریه نیروي مدافع نداشت و لذا سیاه. بطلمیوس دوم بود
ي بطملیوس سیزدهم، اسکندریه داراي نیروي چریک بود و نیروي مزبور  در دوره. چه توانستند کردند

اند از ورود سیاهان ممانعت نماید باري، ورود آنها را بـه تـاخیر   توانست از شهر دفاع کند و اگر نتو می
  . پوستان را از بین ببرد بیندازد تا این که ارتش پادشاه مصر از عقب برسد و سیاه

چون به رئیس کتابخانه اسکندریه قول داده بود که از آنجا دفاع نماید گروه سربازان مدافع  کلئوپاترا
کال به سربازان خود بسپار که هـر  «: روي کتابخانه قرار داد و به او گفت بهخود را به فرماندهی کال رو

پوستان نباید وارد کتابخانه شوند، زیـرا ارزش کتابخانـه بـراي     اي که پیش بیایید هیچ یک از سیاه واقعه
در یک کشور به هنگام وقوع جنگ یا شرایط غیر عـادي دیگـر،   . ملت مصر بیش از ارزش افراد است
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اي به قتل برسند مرگ آنها قابل جبران است براي اینکه مادران مصر باز فرزند خواهند زاییـد   اگر عده
اند خواهند گرفت، ولـی اگـر    و فرزندان رشد خواهند کرد و در بزرگی جاي کسانی را که کشته شده

اب توان غرامت یک کتـ  اي است غیر قابل جبران، چون با هیچ چیز نمی یک کتاب از بین برود ضایعه
  ».رود تأدیه کرد را که از بین می

گـذاریم کـه یـک سـیاه پوسـت وارد       تا روزي که من و سربازان من زنده هسـتیم، نمـی  «: کال گفت
  » .کتابخانه شود
هـاي مختلـف جبهـه     من هم بین شما هستم و جز موقعی که براي بازدید از قسـمت «: گفت کلئوپاترا

گوییم که نباید تصور کنید اگر خود را بـه کشـتن بدهیـد     یروم با شما به سر خواهم برد و به شما م می
به سربازان خود بگویید که به انجام رسانیدن وظیفه عبارت از این نیست . من از شما راضی خواهم شد

  ».پوستان را به قتل برسانند که خود را به کشتن بدهند، بلکه این است که بکوشند زنده بمانند و سیاه
اي را کـه   ن شتاب داشتند که زودتر خود را به اسکندریه برسانند، در راه هـر قریـه  پوستا با اینکه سیاه

کشـتند، بـراي اینکـه بـه نظـر آنهـا        کردنـد مـی   زدند و هر مصري را که مشاهده می دیدند آتش می می
هـاي   ها مردمی ثروتمند بودند، شهرهایشان آبـاد و پرجمعیـت و مزارعشـان سـبز بـود، در خانـه       مصري

منـد بودنـد و سـیر غـذا      کردنـد و خـود و زن و فرزندانشـان از نعمـت سـالمتی بهـره       می خوب زندگی
پوستان فقیر و گرسنه جنوب از همسایگان شمالی خود نفرت داشـتند و   خوردند، به این جهت سیاه می

شـدند و در تمـام    پوستان آن قدر اکول بودند که هرگز سـیر نمـی   سیاه. بردند ها لذت می از قتل مصري
توانستند با گوشت گاو و انواع پرندگان که در سواحل  خوردند و وقتی که نمی ت بیداري غذا میساعا

هـاي آبـی و مارهـاي سـواحل نیـل را       هـا و اسـب   نیل فراوان است خود را سیر نمایند گوشـت تمسـاح  
  .خوردند می

جـانوران  گفت این هم از مختصات زندگی بدوي آنها است و همان طور که بعضـی از   می کلئوپاترا
خورند، سیاهان هم پیوسته مشغول غذا خـوردن   شوند و در تمام ساعات بیداري غذا می هرگز سیر نمی

ماند مگـر در موقـع خـواب یـا هنگـامی کـه چیـزي بـراي          هستند و هرگز دهان آنها از حرکت باز نمی
و یـک مرتبـه    طرز پیکار آنها هم مانند جـانوران بـود  . خوردن نصیب آنان نشود که این هم بعید است

رسانیدند و چون هیچ در فکر حفـظ   دیدند به قتل می آوردند و هر که را در سر راه خود می هجوم می
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توانسـتند کـه    نمودنـد، مـی   خویش نبودند معدوم کردن آنها سهل بود و اگر سربازان مـا پایـداري مـی   
  . سیاهان را معدوم کنند و عقب بنشانند

رفـت و   نند سم اسب و استر سخت بود و پیکان در آن فرو نمـی پوستان ما کف پا و کف دستان سیاه
کوشـیدند   جنگیدند و می هاي خود می افتاد با ناخن هاي بلند داشتند و وقتی سالح از دستشان می ناخن

  . ها را نابینا نمایند هاي بلند خود را در چشم سربازان فرو کنند و آن که ناخن
د به سربازان ابواب جمع خود تعلیم داد که چگونـه وقتـی   کال که در پرتاب کردن نیزه زبردست بو

  . نمایند از خود دفاع کنند پوستان نیزه پرتاب می سیاه
پوستان را از افسران ارتش مصر فرا گرفتـه بـود، بـه سـربازان واحـد       کال که خودش طرز جنگ سیاه

ر به این که از فنون جنگـی  نمایند و نظ پوستان نیزه است و آن را رها می سالح سیاه«: گفت که خود می
نمایند خصم ممکـن اسـت روي    هاي خود را رها می رسد هنگامی که نیزه اطالع هستند عقلشان نمی بی

پوسـتان   زمین بخوابد و نیزه از باالي سر او عبور کند بدون اینکه آسیبی به وي برساند و همین که سیاه
  . باشد اشغال نمایند مطمح نظرشان میاي را که  دوند تا منطقه نیزه خود را رها کردند، می

پوستان رها نمایند تا این کـه هجـوم    هاي خود را به طرف سیاه در آن موقع سربازان چریک باید نیزه
آنان را متوقف کنند و اگر نتوانستند در آن وقت مانع از تهاجم سیاهان شوند باید شمشـیر خـود را بـه    

باشـد   پوستان که مانند چنگال درندگان می هاي یلند سیاه خنکار اندازند و بهترین وسیله محافظت از نا
  ».مانند توانند آن را به کار ببرند در می ها که شمشیر ندارند و نمی شمشیر است و آن

پوستان فاقد شمشیر بودند، ولی گرزهاي خطرناك داشتند، گرز آنها عبارت بود از یـک قطعـه    سیاه
هایی کـه بـا    دادند و آن کیسه را با ریسمان کم گیاه قرار میسنگ که آن را در یک کیسه از الیاف مح

قرار دادن سنگ در کیسه و بسـتن آن کیسـه بـه    . بستند شد، به یک دسته چوبی می الیاف گیاه بافته می
اي به وجود بیاورند و دسته چوبی را در آن حفره  خواستند در سنگ حفره چوب براي این بود که نمی

پوستان زحمت داشت در صورتی که نهـادن سـنگ در کیسـه و بسـتن آن      سیاهآن کار براي . جا دهند
پوسـتان یـک سـالح     گرز سنگی مزبـور در دسـت سـیاه   . کیسه به یک دسته چوبی براي آنها آسان بود

رسـیدند آن   گرفت و وقتی به فاصله نزدیک خصم مـی  آمد که جاي شمشیر را می خطرناك بشمار می
در قبال آن گرز بهترین وسـیله دفـاع سـپر بـود و پادشـاه مصـر       . کردند یگرز را هم مانند نیزه پرتاب م
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  . موافقت کرد که به تمام سربازان چریک سپر بزرگ چوبی داده شود
پوسـتان تمـرین کننـد تـا در موقـع       کرد با گرزهایی شبیه به گرز سـیاه  کال سربازان خود را وادار می

  » .دجنگ بتوانند خود را از خطر گرز آنها حفظ نماین
پوستان از راس دلتا گذشتند در صدد جلوگیري از آنها برنیامد، براي  پادشاه مصر ، بعد از اینکه سیاه

هـاي شـرقی و    هـاي نیـل و در بیابـان    هاي واقع در بین شـاخه  پوستان در دشت این که جلوگیري از سیاه
صـر از بـین بـرود و    اي نداشت جز اینکه ارتش و نیروي چریـک م  غربی آن شط دیوانگی بود و نتیجه

  . پوستان بدون اشکال و مانع وارد اسکندریه شوند و آن شهر را ویران نمایند سیاه
. هاي سیاهان وقتی در صحرا متفرق شدند یکی دو تا نبودند که بتوان از عبور آنها ممانعت کرد دسته

هـاي نیـل و    اخههـاي فـی مـا بـین شـ      پیمایی دائمـی در دشـت   پوستان با راه صدها دسته کوچک از سیاه
پوست  خواستند که براي جلوگیري از هر دسته سیاه کردند و اگر می هاي اطراف آن، حرکت می بیابان

تاکتیـک  . نمـود  یک دسته سرباز بفرستند، پنج برابر ارتش مصر هم کفاف جلـوگیري از آنهـا را نمـی   
زدیک شوند و آن وقت عقالیی این بود که بگذارند سیاهان به هدف نهایی خود که اسکندریه است ن

بدین ترتیب که نیروي چریک اسکندریه از جلو به آنها حمله کند و . آنها را بین دو شمشیر قرار دهند
  .ارتش مصر از عقب و در وسط دو نیروي قوي و متمرکز آنها را نابود نمایند

اي هـ  خواست که ارتش مصـر یـا نیـروي چریـک را مـامور جلـوگیري از دسـته        اگر پادشاه مصر می
شـدند و راه اسـکندریه بـاز     هاي متعدد و متفـرق کشـته مـی    پوستان نماید، سربازان مصر در جنگ سیاه
  . ماند و مقابل شهر هم نیرویی وجود نداشت که از آن دفاع نماید می

ي سالم باقی نگذاشتند و همه جا را ویـران کـرده و    ي دلتاي رود نیل یک قریه پوستان در منطقه سیاه
در مواقع . ي دلتاي رود نیل وجود داشت بدون استفاده معدوم نمودند هر چه دام در منطقه سوزانیدند و

پوسـتان   چرخیدنـد کـه همـه بدسـت سـیاه      عادي بیش از یکصد هزار گاو در مراتع دلتاي رود نیـل مـی  
  . معدوم گردیدند

نگردیـد، بـراي    با اینکه رابطه اسکندریه با جنوب قطع شده بود، شهر از حیث خواربار دچار مضـیقه 
کردند و پادشاه مصر هم کسـبه را مجبـور    ها از سوریه مقدار زیادي خواربار وارد شهر می اینکه کشتی

  . ها را مفتوح نمایند و مثل ایام عادي به مردم مواد غذایی بفروشند نمود که دکان
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دو عمارت بزرگ شـهر اسـکندریه کـه یکـی عمـارت سـیرك و دیگـري عمـارت تماشـاخانه بـود           
پــروران از مقابــل ســپاهیان  ولــی چــون روســتائیان و دام. ختصــاص بــه ســکونت مهــاجرین داده شــد ا

در . رسانیدند، این دو عمارت براي سکونت آنهـا کفـاف نـداد    گریختند و خود را به اسکندریه می می
 این وقت پادشاه مصر حکم کرد که قسمتی از انبارهاي بندر اسکندریه را که در آن موقع خـالی بـود،  

برنـد و   هـاي سـاحلی بـه سـر مـی      اختصاص به سکونت مهاجرین بدهند و بقیه هم کنار دریا روي ماسه
شدند ولی شب از سـرما رنـج    چون فصل پاییز فرا رسیده بود مهاجرین هنگام روز از گرما معذب نمی

  . بردند می
هـا در آسـمان    بیپوستان به اسکندریه رسیدند، موقعی بـود کـه مرغـا    کنم که وقتی سیاه فراموش نمی
هـا از شـمال دریـاي روم بـه طـرف سـواحل مصـر         کردند ، زیرا در فصل پـاییز مرغـابی   خوانندگی می
  . شود کنند و غوغاي آنها در آسمان شنیده می مهاجرت می

ها براي اولین مرتبه در آن فصل پاییز غوغا به راه انداخته بودند و از آسمان  در همان شب که مرغابی
نمودند  آنها تصور می. ور شدند پوستان به اسکندریه حمله آمدند، سیاه در نیزارهاي اطراف نیل فرود می

کنند، غافل از اینکه چریـک   توانند از سیاهی شب استفاده نمایند و قواي مدافع شهر را غافلگیر که می
خود را براي جنگ شبانه آماده کـرده   کلئوپاتراشهر اسکندریه طبق دستور افسران ارتش و تاکیدهاي 

  . هاي متعدد گرد آورده بودند تا اینکه مناطق جنگ را روشن کنند بود و مشعل
را در موقع شب به  ي مدافع شهر، مناطق اصلی جنگ دیگر اینکه پادشاه مصر دستور داد که فرمانده

اطالع مستحفظین چراغ دریایی اسکندریه برسانند تا این که آنها نور چراغ را متوجه آن قسـمت کننـد   
  . و آنجا را روشن نمایند

توانستند که پیوسته نور چراغ دریـایی را متوجـه یـک قسـمت از شـهر نماینـد بـراي اینکـه          آنها نمی
ه دیدن روشنایی چراغ داشتند ولی ممکن بود که براي چنـد  آمدند احتیاج ب هایی که از دریا می کشتی

دقیقه روشنایی چراغ دریایی اسکندریه قسمتی از شهر را روشن نمایند تا مدافعین وضع جنگ را بهتـر  
در همان موقع که در اسکندریه مشغول فراهم کردن وسایل دفاع بودند مقـدار زیـادي   . مشاهده نمایند

  . هم آتش یونانی ساختند
ماند و غیر از پادشاه و یـک اسـتاد    گفتم که راز ساختن آتش یونانی چگونه در مصر محفوظ می من
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اي کارگر به هـدایت آن اسـتاد    در آن موقع عده. کار مورد اعتماد، کسی از راز ساختن آن مطلع نبود
 دانستند موادي که جهـت سـاختن آن آتـش بکـار     ولی نمی. کار شروع به ساختن آتش یونانی کردند

نمودنـد تـا ایـن     رود چیست و طبق دستور استاد خود بعضی از مواد رنگارنگ را با هم مخلوط مـی  می
  . که آتش یونانی به وجود بیاید

در آن شب از تمـام  . شدنی نیست ور شدند براي من فراموش پوستان به اسکندریه حمله شبی که سیاه
پوسـتان و صـداي طبـل آنهـا بـه گـوش        سـیاه جهات چهارگانه غیر از امتداد شمال، یعنی دریـا، فریـاد   

زدند، یکی اینکه مدافعین شهر را بترسانند و دیگر اینکه بـه وسـیله    آنها به دو منظور طبل می. رسید می
کردند و هر دسته از سیاه پوستان وضع خود را بـا طبـل بـه اطـالع دیگـران       طبل با هم رابطه حاصل می

  . رسانیدند می
حمله کردند، نیروي چریک ما مشعل ها را افروختنـد و بـراي دفـاع آمـاده      پوستان به شهر وقتی سیاه

ي دفـاع از شـهر شـد و     زد، در آن شب لباس رزم بر کـرد و آمـاده   شدند و پادشاه ما که پیوسته نی می
چون این شهر از آن من است، مـن بـیش از دیگـران بایـد بـراي      «: گفت شنیدم که به اطرافیان خود می

  ».ه جدیت کنمدفاع از اسکندری
هاي مدافعین به کار افتاد و بر سر مهـاجمین سـنگ    پوستان هجوم آوردند، منجنیق بعد از این که سیاه

پوستان انتظار نداشتند کـه وضـعی پـیش بیایـد کـه ماننـد بـاران بـر سرشـان سـنگ ببـارد و             سیاه. بارید
د، ولی بعد متوجـه شـدند   نشینی کردن زده مقتولین و مجروحین خود را به جا گذاشتند و عقب وحشت

هـا و همچنـین کنـدي بسـتن      هاي ما داراي یک نقطه ضعف است و آن کمی تعداد منجنیق که منجنیق
  . باشد ها به آن می سنگ

هر گاه نیروي مـدافع اسـکندریه در آن شـب منجنیـق کـافی داشـت و       «: من بعدها از کال شنیدم که
کردنـد بـه طـوري کـه الاقـل در هـر        صب مـی ها را در سه صف، هر صف باالي صف دیگر، ن منجنیق

شد و احتیاج بـه   پوستان در هم شکسته می ي سیاه ها پر از سنگ باشد، حمله لحظه یک صف از منجنیق
  . ي دفاع دیگر نبود وسیله

چون ساختمان هر منجنیق خرج داشـت  . ها فقط کمی پول و اعتبارات نظامی بود علت کمی منجنیق
و بطلمیوس سیزدهم که پادشاهی ثروتمند بود و هر سال بـر مقـدار ثـروتش افـزوده مـی شـد، راضـی        
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  . ها پول بدهد شد که براي ساختن مقداري کافی از منجنیق نمی
ه از منجنیق مستلزم دارا بودن یک عده تیرانـداز ورزیـده اسـت    استفاد -به قول کال  -دیگر این که 

اندازي را معین نمایند و اسکندریه در آن دوره  ها را پر کنند و زاویه سنگ که بتوانند با سرعت منجنیق
دار پـر کـردن منجنیـق بـا سـنگ و خـالی        به قدر کافی تیرانداز منجنیق نداشت و سربازان عادي عهـده 

اندازي را طوري  ي سنگ ها را پر نمایند و زاویه توانستند با سرعت منجنیق لذا نمیشدند،  کردن آن می
هـا یعنـی محلـی کـه سـنگ را در آن       کشـکول منجنیـق  . میزان کنند که سنگ به هدف اصـابت نمایـد  

هـاي درشـت را در    توانستند که مقدار زیادي از سـنگ  گذارند نیز کوچک بود و تیراندازان ما نمی می
  . سوي مهاجمین پرتاب نمایندیک تیر به 

ي آنهـا   کند، براي جلـوگیري از حملـه   وحشی حمله می وقتی یک قشون مهاجم، آن هم قشونی نیمه
هاي زیاد پر کرد تا بعد از این که سنگ پرتـاب گردیـد افشـان     باید هر بار کشکول منجنیق را با سنگ

هـاي اسـکندریه    چون کشـکول منجنیـق   ي زیادتري از سربازان خصم را از پا بیندازد، ولی شود و عده
با وجود نواقص مزبور، . آمد ها آن طور که باید نتیجه به دست نمی کوچک بود، از افشان کردن سنگ

نشـینی کردنـد    هاي اسکندریه در هر منطقه که منجنیق وجود داشـت عقـب   پوستان در قبال منجنیق سیاه
دتی طول کشید تا آن را پـر نماینـد و بـازوي    ولی بعد متوجه شدند پس از این که منجنیق خالی شد م

تواننـد از آن فرصـت    منجنیق را فرود بیاورند که کشکول رها شود و سنگ پرتـاب گـردد و آنهـا مـی    
  . استفاده نمایند و خود را به منجنیق برسانند و آن را تصرف نمایند یا در هم بشکنند

ا فرا گرفتند، سربازان چریک اسکندریه در صـدد  ها ر پوستان راه مبارزه با منجنیق بعد از این که سیاه
  . ي نیزه آنها را از پا درآورند برآمدند که به وسیله

هـا را   هاي آماده فراهم کرده بودند و سـربازان مـا نیـزه    در هر منطقه از جمله کتابخانه، انبوهی از نیزه
رفت، باز آنچـه بـه    ا به خطا میه انداختند و با این که اکثر نیزه یکی بعد از دیگري به طرف سیاهان می

دانستند که شمار آنها زیاد  پوستان را مردد کند، ولی چون می کرد کافی بود که سیاه هدف اصابت می
  . آورند کردند که باالخره بر اثر وفور سربازان خود، مدافعین شهر را از پا درمی است فکر می

نمـود و   پوسـتان پرتـاب مـی    طـرف سـیاه  گرفت و بـه   بطلمیوس سیزدهم خود گاهی نیزه به دست می
سوار بر تخت روان در حالی که من در تخت روانش بودم، به راه افتاد تـا ایـن کـه مـدافعین      کلئوپاترا
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بینید مقاومـت در   گفت به طوري که می رسید به مدافعین می شهر را تشویق نماید و به هر منطقه که می
ترسـید نـه از    نشان بدهیـد نـه از رنـگ سیاهشـان مـی     مقابل این وحشیان آسان است و کافی است شما 

  . کوبند هایی که می آورند و طبل فریادهایی که بر می
هـا،   پوستان شـنیده شـد و در تمـام قسـمت     بعد از این که مدتی جنگ ادامه داشت، صداي طبل سیاه

بـه   وپـاترا کلئسیاهان تماس خود را با مدافعین شهر قطع کردنـد و از آن پـس دیگـر حملـه ننمودنـد و      
  . ي مخصوص خود یعنی مقابل کتابخانه مراجعه کرد منطقه

ي بندري اسکندریه اتفاقی نیفتاد که اهمیت  در تمام مدتی که سیاهان مشغول حمله بودند، در منطقه
آمدنـد، وارد بنـدر    در همـان مـدت چنـد کشـتی کـه از دریـا مـی       . داشته باشد و بتوان آن را ذکر کرد

اطالع نداشتند که در شهر چه خبر است و پس از این که وارد بنـدر اسـکندریه    اسکندریه شدند، زیرا
ي بنـدري گردیدنـد نیـز     شدند، زیرا اطالع نداشتند در شهر چه خبر است و پس از این که وارد حوزه

  . اي اتفاق نیفتاد که آنها را مضطرب نماید واقعه
ز جمله کال را به کاخ سلطنتی احضار اي از افسران ارتش و روساي چریک ا بطلمیوس سیزدهم عده

پوستان مجروح را که  اي از سیاه طولی نکشید که سربازان، عده. به آنجا رفتم کلئوپاتراکرد و من هم با 
قدرت فرار نداشتند، به کاخ سلطنتی آوردند تا این که مورد تحقیق پادشاه قرار بگیرند و پادشاه مصـر  

دانسـتند و نـه مـا     ولـی نـه آنهـا زبـان مـا را مـی      . آنها پرسش کندراجع به نقشه و طرز جنگ سیاهان از 
  . توانستیم به زبان آنها صحبت کنیم می

ي بندري شهر کـاوش کننـد و از ناخـدایان سـفاین شـطی کـه بـه         پادشاه مصر امر کرد که در حوزه
ا بدانـد و  پوسـتان ر  اند بپرسند که آیا در بین آنها کسی هست که زبان سیاه جنوب مصر مسافرت کرده

  . بتواند با آنها صحبت نماید یا نه
هایی که بـر   گریستند، زیرا از زخم پوستان در کاخ سلطنتی خوب نبود و بعضی از آنها می وضع سیاه

  . بردند آنان وارد آمده بود رنج می
ها نگاه نکـن، چـون رنـگ پوسـت بـدن معیـار        شرمیون، به رنگ پوست این«: به من گفت کلئوپاترا

این مردم از لحاظ عقل و هوشی و دیگر چیزهایی کـه انسـان را جـانوران متمـایز     . مردم نیستشناختن 
سازد، هیچ تفاوتی با ما و مردمان دیگر ندارند، اما چـون فاقـد تمـدن و فرهنـگ هسـتند از مزایـاي        می
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بـا  کنـی اینـان در ظـاهر فرقـی      برند، به همین جهت است که تو مشاهده مـی  انسانی خود کمتر بهره می
نوا تا وقتی که آزاد هستند بدون مالحظه و تـرحم هـر کـس را کـه      این موجودات بی. جانوران ندارند
بینند و به طوري که  رسانند و همین که گرفتار شدند باز مثل جانوران خود را زبون می ببینند به قتل می

  . کنند و شهامت در آنها وجود ندارد بینی گریه می می
دانسـتند بـه کـاخ     ز ناخدایان سفاین شطی که زبان سیاهان جنـوب مصـر را مـی   در این وقت دو نفر ا

  »که شما چند نفر هستید؟«: ي آنها از سیاهان مجروح پرسید سلطنتی آورده شدند و بطلمیوس به وسیله
  » .ما پانزده قبیله هستیم«: مجروحین جواب دادند
  » شمار سربازان شما چند نفر است؟«: پادشاه مصر سوال کرد

پوستان نتوانستند شمار سربازان خود را معین کنند و گفتند که از این موضوع اطالعی ندارنـد و   سیاه
پوسـتان   سـیاه «: آن دو ناخـدا اظهـار کردنـد کـه    . بعد از این چندي بین آنهـا و متـرجمین مکالمـه شـد    

ه همین جهت اینها شوند و ب توانند شماره نگه دارند و همین که ارقام از بیست تجاوز کرد گیج می نمی
  » .توانند جواب بدهند که قشون سیاهان متشکل از چند سرباز است نمی

هـاي مختلـف    هـا در موقـع جنـگ چگونـه قسـمت      این«: بطلمیوس از این گفته حیرت کرد و پرسید
  » ها اطالعی ندارند؟ نمایند در صورتی که از شمار آن سربازان خود را اداره می

ي مذاکراتشان این شد که هر واحد  پوستان صحبت کردند و نتیجه با سیاهمترجمین باز مدت طوالنی 
پوسـتان بیسـت سـرباز اسـت و هـر بیسـت تـن یـک فرمانـده دارد و بیسـت فرمانـده تحـت              نظامی سیاه

  . گیرد و قس علیهذا فرماندهی یک نفر قرار می
  » اند؟ براي چه اینان مبناي بیست را انتخاب کرده«: پادشاه مصر پرسید

ها ده انگشت دسـت و ده انگشـت پـاي     وقتی مترجمین سوال شاه را براي سیاهان ترجمه کردند، آن
اند کـه هـر کـس داراي     خود را نشان دادند و معلوم شد که از این جهت مبناي بیست را انتخاب کرده

  . باشد بیست انگشت دست و پا می
مله کردید و چرا از کشور خارج شدید و براي چه شما مبادرت به ح«: بعد پادشاه مصر از آنها پرسید

  »به این سو آمدید؟
رود از شهرهایی  دانند که آب رودخانه بزرگ به طرف شمال می در والیت ما همه می«: ها گفتند آن
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هاي سفید پوست است و ما امتداد آب را گرفتیم و به طرف شـمال راه   گذرد که پر از آذوقه و زن می
  » .ها متمتع شویم را از خواربار سیر کنیم و از زن افتادیم تا این که شکم خود

ي شدید، تماس خود را با ما قطع کردید و بگویید  شما امشب بعد از یک حمله«: پادشاه مصر پرسید
  » براي چه تماس خود را قطع نمودید؟

ما از این جهت تماس با شـما را قطـع کـردیم کـه مشـاهده نمـودیم در       «: پوستان مجروح گفتند سیاه
بیند، زیرا شما از مشـعل   هاي ما که به تاریکی عادت داریم می هاي شما بهتر از چشم سیاهی شب چشم

این بود . کند نمایید و داراي یک چراغ بزرگ هستید که روشنایی آن همه جا را روشن می استفاده می
درت بـه حملـه   که ما ترجیح دادیم که امشب حمله را متوقف کنیم و بعد از این که هوا روشن شد مبا

  ».نماییم
پوستان کرد، ولی آنها نتوانستند به سواالت پادشاه  پادشاه مصر یک سلسله سواالت دیگر هم از سیاه 

  . گوید فهمیدند که بطلمیوس سیزدهم چه می مصر جواب بدهند براي اینکه نمی
د کـه ارتـش مصـر    داننـ  پوستان می خواست بداند این بود که آیا سیاه یکی از چیزهایی که پادشاه می

توانسـتند جـواب    پوستان نمـی  عقب آنها است و قصد دارد خود را به اسکندریه برسانند یا نه، ولی سیاه
  . این سوال را بدهند

پوستان بفهمد، فهمیده بود و امر کرد آنهـا را از کـاخ سـلطنتی     خواست از سیاه پادشاه مصر آنچه می
ي آنها را در آب بیندازند تا این که بـه طـرف دریـا     و الشهخارج کنند و کنار رود نیل به قتل برسانند 

  .ي جانوران دریا شود برود و طعمه
پوستان در بامـداد باشـند و    ي سیاه ي مشاوره آن شب این شد که مدافعین شهر باید منتظر حمله نتیجه

مایند در ي سیاهان در هم شکسته شد، به احتمال قوي اگر مدافعین مقاومت ن چون در موقع شب حمله
  . ي سیاهان را در هم خواهند شکست موقع روز حمله

چند نفر از روساي مدافعین از طرف پادشاه مصر مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتند ولی هیچ یک 
از آنها مثل کال مورد تشویق قرار نگرفت و پادشاه مصر به پـاس شـجاعتی کـه در آن شـب از طـرف      

  . را به او داد 1کال بروز داده شد درجه سنتوریون
                                                

  .مترجم -ها اقتباس نموده بودند  ها از رومی این درجه در قدیم فرماندهی یکصد سرباز بود و مصري  1
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اي از نیروي چریـک بـود یـک افسـر رسـمی شـده و نایـل بـه          ي دسته من از این که کال که فرمانده
ي  ي سنتوریون گردیده بسیار خوش وقت شدم، فقط یک چیز مرا متاثر کرد و آن این که درجه درجه

آن پیشـنهاد را   لئوپـاترا کاز طرف پادشاه به کال داده شد و هـر گـاه    کلئوپاترامزبور بر حسب پیشنهاد 
دید بیشـتر   می کلئوپاتراي خود را مرهون  رسید، در نتیجه کال که درجه کرد کال به آن درجه نمی نمی

  .گردید مجذوب او می
پوستان و فریادهاي مخوف آنها به گوش رسید و ما دانستیم که  بامداد روز دیگر باز صداي طبل سیاه

وحشی بودنـد از وقـایع شـب قبـل عبـرت       با این که آنها گروهی نیمه. اند سیاهان حمله را تجدید کرده
اسـکندریه در   گرفتند و در ناطقی که منجنیق وجود داشت مبادرت به حمله ننمودند و لذا قواي مدافع

ها را از یک منطقه به منطقـه   ممکن بود که منجنیق. هاي خود استفاده نماید آن روز نتوانست از منجنیق
روز صرف وقت شود و تا آن موقـع همـه    دیگر منتقل نمایند، ولی این کار مستلزم آن بود که یک نیم

  . کردند که کار جنگ یکسره خواهد شد بینی می پیش
پوستان از جنگ شب قبل تحصیل کردند این بود که در صدد برآمدند که به  سیاه ي دیگر که تجربه
انـدازان اسـکندریه را از پـا درآورنـد؛ بـدین ترتیـب کـه صـدها          ي گرزهاي مخـوف خـود نیـزه    وسیله
کردنـد و گرزهـا را بـه     پوست همه مسلح به گرز یک مرتبه در یک منطقه مبـادرت بـه حملـه مـی     سیاه

  . نمودند پرتاب می داران ما سوي نیزه
داران  اي از نیزه توانستند که عده آمدند، ولی می اي از آنها با نیزه نیروي مدافع از پا درمی گرچه عده

  . ما را از پا بیندازند
ي گرزهاي سنگین خود خط جبهه را بشکافند و وارد  پوستان توانستند که به وسیله در سه منطقه سیاه

گرفـت خـود را بـه     بود و در سه منطقه جلوي سـیاه پوسـتان را نمـی    نمیشهر شوند و اگر آتش یونانی 
شـد و اسـکندریه از پـا     پوستان وارد شـهر مـی   رساندند و در عقب آنها سیل نیرومند سیاه مرکز شهر می

  . هایی که وارد شهر شده بودند از پا درآورد شود، آن ولی آتش یونانی که خاموش نمی. آمد درمی
به کار بردن آتش یونانی را ندیده بودم و فقط نامی از آن آتش به گوشم رسیده  من تا آن موقع طرز

گرفتنـد و   هایی که یک سر آن فتیله بود، به دسـت مـی   بود، ولی در آن روز دیدم که سربازان ما کوزه
کردند و کوزه قبل از اینکـه سـقوط کنـد در فضـا      زدند و بعد کوزه را پرتاب می آن فتیله را آتش می
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گردید، پس از انفجار هر کـوزه   ها هم بعد از رسیدن به زمین منفجر می شد و بعضی از کوزه ر میمنفج
کردند که آتش را خـاموش   ریخت و سیاهان هر چه می پوستان می مقدار زیادي آتش از آن روي سیاه

  .افتادند سوختند و از حرکت باز می آمدند و با فریادهاي جگرخراش می نمایند از عهده برنمی
کردنـد،   ي منجنیق در نقاط دور دست پرتاب مـی  عیب آتش یونانی این بود که وقتی آن را به وسیله

ي  توانستند از آن بـراي جلـوگیري از حملـه    ي نظامی نداشت و نمی شد که فایده در جاهایی منفجر می
خصـم بریزنـد    ي نزدیک آن آتش را روي سربازان باید از فاصله سربازان خصم استفاده نمایند، لذا می

  . که بتوانند از آن نتیجه بگیرند
توانست مقدار زیـادي از   شد و پادشاه مصر نمی دیگر اینکه ساختن آتش یونانی خیلی گران تمام می

اي از آن بـه   آن ماده را بسازد و مجبور بودند از آتش گران قیمت طوري استفاده کننـد کـه حتـی ذره   
  .از سربازان خصم را معدوم کرداي  هدر نرود و با هر کوزه بتوان عده

ظهر آن روز در حالی که جنگ ادامه داشت، دو کبوتر از جنوب اسکندریه به شهر رسـیدند، بـدون   
ي قشـون مصـر کـه در     کبـوتران قاصـد از طـرف فرمانـده    . پوستان از آن واقعه مطلـع شـوند   اینکه سیاه

د کـه بـه زودي ارتـش مصـر خـود را بـه       ي دلتا بود فرستاده شد تا اینکه به پادشـاه اطـالع بدهنـ    منطقه
  .اسکندریه خواهد رساند
هـاي زیـاد بـود و فرمانـدهی آن را      ي دلتا، داراي وسایل جنگی بخصوص ارابه قشون مصر در منطقه

  . بر عهده داشت» سزاریو«یکی از افسران مجرب مصر موسوم به 
ترسـید،   شاه مصـر از او مـی  کنم که بطلمیوس سیزدهم پاد باك و من تصور می سزاریو مردي بود بی

دادند، در عوض او  باکی وي باشد به او نمی براي اینکه در مواقع صلح شغلی که فراخور شجاعت و بی
گذاشتند تا اینکه در والیات  کردند و چند سرباز در دسترس وي می را مامور تهیه سیورسات ارتش می

ه به خاطر دارم دو مرتبه هم او را براي اینکـه  تا آنجا ک. آوري نماید و به مصر بفرستد غله و علیق جمع
ي رومی و یونانی مطالعه کند به روم و یونان فرستادند و تصور این بـود کـه سـزاریو از     راجع به اسلحه

توانستند بهتر از او بـراي اداره کـردن یـک ارتـش بـزرگ و       مصر دور باشد، ولی در موقع جنگ نمی
  . پیدا کند سوق دادن ارتش به سوي پیروزي کسی را

پوستان در صحرا متفرق شدند، نخواست کـه نیـروي خـود را در قبـال آنهـا       سزاریو بعد از اینکه سیاه
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  . خواهند بکنند خواهند بروند و هر چه می تضعیف نمایند و گذاشت به هر طرف که می
کـه   پوستان از شرق و غرب رود نیل محدود است و به هر طـرف  دانست که حدود تجاوز سیاه او می

خوردند و راه عبـور نداشـتند و    رفتند به دریا برمی اگر به طرف مشرق می. بروند مجبورند که برگردند
آب مغـرب مصـر    یـزرع و بـی   هـاي لـم   رفتند وارد بیابان شدند و اگر از مغرب می ناچار به مراجعت می

و خود را به رود نیل گشتند  مردند باالخره برمی شدند و هر گاه در آنجا از گرسنگی و تشنگی نمی می
اي است که هر کس بخواهد زنده بماند نباید خیلـی   رسانیدند، زیرا شط نیل در کشور مصر، منطقه می

چون سـزاریو از  . از آن دور شود وگرنه دچار گرسنگی و تشنگی خواهد گردید و معدوم خواهد شد
پوسـتان بـراي حملـه بـه      اههـاي متفـرق سـی    این موضوع مطلع بود فکر کرد که باید صبر کند که دسـته 

  . اسکندریه در شمال مناطق دلتا متمرکز گردند و آن وقت یک مرتبه حمله نمایند
از صبح آن روز تا وقتی که آفتاب سه چهارم از آسمان را طی کرد، مدافعین اسکندریه بدون انقطاع 

ین شهر هر قدر از آنهـا  تعداد قواي مهاجم جنوب آن چنان زیاد بود که مدافع. پوستان جنگیدند با سیاه
 کلئوپاترا. شوند شد و مثل این بود که آنها از زمین سبز می کشتند از شمار نیروهاي آنها کاسته نمی می

کنم که دیگر در جنوب مصر چیزي که قابل خوردن باشد وجود ندارد، زیـرا   فکر می«: کرد اظهار می
ملخ هم بودند پس از عبور آنهـا هـیچ چیـز     اند و هر گاه شمار هر چه وجود داشته خورده آن گروه بی

  » .ماند باقی نمی
کار بودند یـا بـر اثـر گرسـنگی و تشـنگی خسـته بـه نظـر          سربازان چریک ما یا به مناسبت اینکه تازه

دیدم و در بین سربازان چریک فقط او بود که  ي کال اثر خستگی را نمی رسیدند، ولی من در قیافه می
وقتی سه چهارم از روز گذشت، مـا شـنیدیدم کـه غوغـاي     . رسید نظر نمی ریخت اما خسته به عرق می

  . پوستان شدید شد و بسیار به هیجان آمدند و طبل آنها با آهنگ دیگر به صدا درآمد سیاه
پوستان چیست، و بعد فهمیدم آنچه آنهـا   العاده سیاه دانستم که علت هیجان فوق من در آن موقع نمی

ایـن  . شـود  را به هیجان آورد این بود که متوجه شدند از جنوب ارتش مصر به اسکندریه نزدیـک مـی  
تجدید ي دوره بطلمیوس دوم  مرتبه که ارتش مصر از جنوب مصر به اسکندریه نزدیک گردید، واقعه

عام شدند و تمام ثروت شهر  در آن دوره، چون شهر اسکندریه فاقد نیروي دفاعی بود، مردم قتل. نشد
ي بطلمیـوس سـیزدهم اسـکندریه یـک نیـروي تـدافعی قـوي داشـت کـه           از بین رفـت، ولـی در دوره  
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  . توانست مانع از ورود سیاهان به شهر شود می
اند، برگشتند تـا   هاي ما مورد حمله قرار گرفته ي ارابه لهسیاهان وقتی متوجه شدند که از عقب به وسی

تر از سـربازان   ها خطرناك ها ارابه چون در نظر آن. هاي مزبور حفظ نمایند این که خود را در قبال ارابه
  . چریک اسکندریه بود

کـه بـه   اند بـراي این  ام، پیوسته خطرناك بوده هاي جنگی مصر به طوري که من در تاریخ خوانده ارابه
ها را  گرفت و وقتی ارابه ها قرار می ها طوري بود که جلوي اسب و تیغه بستند هاي آهنین می ها تیغه ارابه

  .برد کرد و از بین می هاي مزبور سربازان خصم را نصف می راندند تیغه با سرعت می
شهر از عقـب بـه    گشتند سربازان چریک ها برمی پوستان براي دفاع از خویش در قبال ارابه وقتی سیاه

پوستان بـراي آنهـا یـک هـدف بـدون       وسیله پرتاب نیزه آنها را مورد حمله قرار دادند، زیرا پشت سیاه
هـا   بعد از ارابـه . توانستند آنها را از پا درآورند بدون اینکه از حمالتشان بیم داشته باشند دفاع بود و می

خت سواره نظـام مصـر شـروع شـد، ولـی نیـروي       ي س پوستان را به قتل رسانید حمله اي از سیاه که عده
اي کـه کشـیده    داد و طبـق نقشـه   پوستان را مورد حمله قرار مـی  نشست و دایم سیاه کار نمی چریک بی

پوست بین دو تیغ قرار گرفتند و از جلو و از عقب داس مرگ به سـوي آنهـا دراز    بودند، سربازان سیاه
قـرار داده بودنـد، آن قـدر از آنهـا کشـتند کـه در        نیروهاي مصري که مهـاجمین را در محاصـره  . شد

  .پوستان قرمز رنگ شده بود پیرامون اسکندریه زمین از خون سیاه
ي سلطنتی بود  اي را که مقابل کتابخانه توانستم اطراف شهر را ببینم و فقط منطقه من در آن روز نمی

کـه روي آن را بـا اجسـاد     کردم و در آنجا زمـین مبـدل بـه قشـري قرمـز رنـگ شـده بـود         مشاهده می
  .پوستان مفروش کرده باشند سیاه

ي جنگـی و   پوسـتان مصـفی کـرد، چنـد ارابـه      سزاریو بعد از اینکه جلوي کتابخانه را از وجـود سـیاه  
پوستان توانستند باز در آن منطقه مبـادرت   اي از سربازان ارتش مصر را آنجا گماشت که اگر سیاه عده

در ایـن وقـت در منطقـه کتابخانـه، کـال و سـربازان تحـت        . وگیري کننـد به حملـه نماینـد بتواننـد جلـ    
فرماندهی او که بر اثر جنگ متمادي خسته شده بودند مرخص شدند تا این که بتوانند غذا بخورنـد و  

  .رفع عطش نمایند
شرمیون، از تخت روان یک قطعه گوشـت گـاو بـردار و بـه کـال بـده زیـرا        «: به من گفت کلئوپاترا
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  ».ت و احتیاج به غذا داردگرسنه اس
سربازانی که تحت فرماندهی کال بودند همین که دانستند که مرخص هستند از کتابخانه دور شدند، 

هایشان نزدیک است به خانه رفتند که غذا بخورند و بعضی دیگر که  دانستند خانه بعضی از آنها که می
ا بین سربازان چریک رسانیدند و شکم را سیر هایشان دور بود، خود را به یکی از مراکز تقسیم غذ خانه

کردند، ولی کال نرفت و من یک قطعه گوشـت گـاو از تخـت روان برداشـتم و بـه طـرف او رفـتم و        
  .بدستش دادم

  »اي؟ این گوشت را از کجا آورده«: او از من پرسید
مـردم خواربـار    بایـد هـر روز بـاز باشـند و بـه      هـا مـی   با این که پادشاه مصر گفته بود که تمـام دکـان  

بفروشند، بعضی از اقالم خواربار و به خصوص گوشت گاو خیلی گران شد، زیرا تمام گاوهاي مصـر  
خواسـت بدانـد کـه مـن آن      ي دلتاي نیل را سیاهان خوردند یا کشتند، این بود کـه کـال مـی    در منطقه

  .ام گوشت را از کجا آورده
  .ت مزبور را به وي بخورانمبه وي گفتم که کلئوپاترا دستور داده است که گوش

: گفـتم . آنجا حضور نداشت کلئوپاتراکال روي خود را برگردانید تا اینکه دختر پادشاه را ببیند ولی 
  ».کال، صورت تو عرق دارد و بگذار که من صورتت را خشک کنم«

شرمیون، تو دختر خوبی هستی، ولـی از وقتـی   «: کال با دامان خود صورتش را خشک کرد و گفت
  ».باشی، بین من و تو یک مانع به وجود آمده است می کلئوپاتراام که تو کنیز  توجه شدهم

  »براي چه بین تو و من یک مانع به وجود آمده است؟«: پرسیدم
در شبی که تو به مسافرخانه آمدي و با من صحبت کردي به من گفتی چون کنیز هستی «: کال گفت

  ».باشی دانستم که تو کنیز کلئوپاترا می یاختیارت در دست خودت نیست، ولی من نم
  »باشم یا نباشم؟ کلئوپاتراکند که من کنیز  چه فرقی می«: گفتم

توانستم با پاداشی کـه   نبودي، من می کلئوپاتراچون هر گاه تو کنیز . کند خیلی فرق می«: کال گفت
تـوانم، زیـرا    ي شیردوانی به من دادند تو را از اربابـت خریـداري کـنم ولـی اینـک نمـی       بعد از مسابقه

ام کـه تـو    خواهم او را از کنیز مقربش محروم نمایم و متوجه شده به من نیکی کرد و من نمی کلئوپاترا
  ».د مایل نیستی که از دختر پادشاه مصر دست بکشیدیگر اینکه خو. تقرب داري کلئوپاترانزد 
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توانم از دختر پادشاه دست بکشم براي ایـن   کنم که می بینم حس می کال، من وقتی تو را می«: گفتم
اگر تو اکنون خسـته نبـودي و احتیـاج بـه اسـتراحت نداشـتی، مـن برایـت حکایـت          . که با تو بسر ببرم

بندم و در حـال تصـور و تخیـل     ها را فرو می بخوابم چشم خواهم کردم که هر شب هنگامی که می می
کنم و  گذارم و با کف دست شانه تو را لمس می هاي تو می کنم که انگشت خود را روي لب حس می

  ».شود این اندیشه، هیچ شب از من دور نمی
  ».آور روي داده است یک تصادف حیرت«: کال گفت

  »آن تصادف چیست؟«: پرسیدم
  ».کنم نیز هر شب همین فکر را میمن «: کال گفت

  »چطور؟«: پرسیدم
  ».گذارم هاي یک زن می کنم که انگشت خود را روي لب من هر شب فکر می«: کال گفت

کال آیا تو نیز هر شب در عالم خیال انگشت خود «: من خیلی از این گفته خوشوقت شدم و پرسیدم
  »گذاري؟ هاي من می را روي لب
 کلئوپـاترا گـذارم   هاي او می نی که در حال تصور، من انگشت را روي لبنه شرمیون ز«: کال گفت

  ».است
کردم که من در فکر کال هستم او نیز در فکر من  من از این حرف به گریه درآمدم، چون گمان می

  .باشد می کلئوپاترااست، ولی معلوم شد که کال در فکر 
کنـی؟ آیـا چـون بـه تـو راسـت        گریه میشرمیون، چرا «: کال که مشغول خوردن گوشت بود گفت

  »دهی که من به تو دروغ بگویم و با دروغ خود تو را بخندانم؟ کنی؟ آیا ترجیح می گویم گریه می می
  ».نه کال، هیچ دروغی شادي بخش نیست«: گفتم

کند که من در حال خیال انگشت خود را روي لب تـو گـذارم یـا     براي تو چه فرقی می«: کال گفت
  »؟تراکلئوپالب 

فرقش این است که هر گاه تو در حال خیال به من فکر کنی و تصور نمایی که انگشت خود «: گفتم
گذاري، من امیدوار هستم که روزي از مـن خواسـتگاري نمـایی و مـرا همسـر       هاي من می را روي لب
  ».خود کنی
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  »آه شرمیون، تو قصد داري که همسر من بشوي؟«: کال گفت
بلکه آرزو دارم و تفاوت بین قصد داشتن و آرزو داشتن این است کـه وقتـی   من قصد ندارم «: گفتم

کند، ولی وقتی آرزو داشت باید منتظـر باشـد تـا دیگـران آن      انسان قصد دارد، هر کار که بخواهد می
  ».کار را بکنند

کنـی کـه مـن     بـري طـوري صـحبت مـی     هـا بسـر مـی    چون تو با شاهزاده خانم«: کال خندید و گفت
  ».م آن طور حرف بزنمتوان نمی

کال سـکوت  » .گیرم صحبت کردن من فایده ندارد براي اینکه خود من مورد توجه قرار نمی«: گفتم
شرمیون، گریه نکن، من میل ندارم که تو گریه کنـی و هرگـاه   «: کرد و من بر گریه افزودم و او گفت

شد و تصور خواهد کرد که من تو را هاي تو را گریان ببیند از من متغیر خواهد  بیاید و چشم کلئوپاترا
  ».به گریه درآوردم

  »!آوري اگر این تصور را کند درست است زیرا تو مرا به گریه درمی«: گفتم
ام و تـو نبایـد از مـن شـکایت داشـته       شناختم و به تو بدي نکرده شرمیون، من تو را نمی«: کال گفت

  ».باشی
شناخت و به  گفت او مرا نمی بگویم، زیرا راست میي آن جوان چه  دانستم که در قبال گفته من نمی

توانستم به او بگویم که گناه تو این است  من نمی. باید از وي شاکی باشم من بدي نکرده بود و من نمی
اگـر گنـاه   . را هم فریفتـه کـرده اسـت    کلئوپاتراکه بسیار زیبا هستی و زیبایی تو بقدري است که حتی 

باید خدایان را گناهکار بـدانم کـه چـرا آن جـوان را آن قـدر زیبـا بـه         ، میدانستم کال را زیبایی او می
  .اند وجود آورده

کردم بر خود مسلط شوم و آرامش خـود را،   اندیشیدم و سعی می من در حالی که به سخنان کال می
 ها را پاك کردم و اندوهم را در قلب خود فرو بردم و چنـد لحظـه   ولو در ظاهر به دست بیاورم، چشم

من براي شرکت در یک مجلس مشورت در کـاخ پـدرم   «: نمایان شد و به کال گفت کلئوپاترادیگر، 
ها را دستگیر و اسیر  پوستان خاتمه داد و آن رفته بودم و در آنجا گفته شد که باید زودتر به کشتار سیاه

ا بـوي تعفـن   هـاي خـود را از اطـراف شـهر دور کننـد، زیـر       هاي کشـته  کرد و وادارشان نمود که الشه
هـا را وادار نمـود کـه     همچنین باید آن. برخواهد خاست و زندگی در اسکندریه را دشوار خواهد کرد
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هایی که بر زمین ریخته شده است را بشویند و بعد از به انجام رسانیدن این کارها، پدرم راجع بـه   خون
  ».اسیران تصمیم خواهد گرفت

جنگیدنـد،   مچنین به آن قسمت از نیروهاي چریک که مـی فرمان پادشاه مصر به ارتش ابالغ شد و ه
کردند که تا آنجا که ممکن اسـت از   ابالغ گردید و در همه جا سربازان ارتش و جنگجویان سعی می

  .ها را اسیر کنند پوستان خودداري نمایند و آن کشتن سیاه
توانسـتند   دانستند، مـی  یپوستان را م اگر در آن روز سربازان ارتش مصر و سربازان چریک زبان سیاه

پوسـتان را   هـا زبـان سـیاه    هایی را که تا آن موقـع بـه قتـل نرسـیده بودنـد اسـیر کننـد، ولـی آن         تمام آن
توانسـتند در آن   هاي شطی بودند نمی دانستند و دو مترجم شهر اسکندریه که گفتم ناخداي کشتی نمی

به سیاهان بگویند که تسلیم شوند تـا ایـن    هاي جبهه برسانند و در همه جا واحد خود را به تمام قسمت
  .که در میدان جنگ به قتل نرسند

در همه جاي دنیا مرسوم است که وقتی سربازان قشون فاتح تیغه شمشیر، یعنی نوك تیغ را گرفتند و 
قبضه آن را به طرف سربازان خصم تکان دادند معنایش ایـن اسـت کـه دسـت از مقاومـت برداریـد و       

جهت خود را به کشتن ندهید براي اینکه فداکاري شما بدون فایده خواهد بود، ولی  تسلیم شوید و بی
دیدنـد کـه سـربازان مـا نـوك شمشـیر را        فهمیدنـد و وقتـی مـی    المللی را نمی پوستان این زبان بین سیاه
کردنـد کـه    شـدند و فکـر مـی    دهنـد، خوشـوقت مـی    ها تکان مـی  گیرند و قبضه آن را به طرف آن می

  .افزودند که جنگجویان ما را از پا درآورند اند و بر شدت حمله می ا ناتوان شدهسربازان م
ها بفهمانند که باید دست از  پوستان صحبت کنند و به آن در جاهایی که مترجمین ما توانستند با سیاه

پوسـتان دسـت از جنـگ برداشـتند امـا در جاهـاي دیگـر، سـیاهان          جنگ بردارند تا زنده بمانند، سـیاه 
توانستند بفهمند که اگر اسـیر شـوند از کشـته شـدن نجـات       چنان خود را به کشتن می دادند و نمیهم

  .خواهند یافت
پوستانی که اسیر شدند زیاد نبود، مع الوصف  به همین جهت برخالف انتظار پادشاه مصر، شمار سیاه

جویـان  چریـک   پوست بـه اسـارت سـربازان ارتـش و جنگ     هنگام غروب آفتاب بیست و دو هزار سیاه
چون سربازان چریک بر اثر جنگ دو روزه خیلی خسته شده بودند، بعد از اینکه شب فرود . درآمدند

هـایی از   قسـمت . ها مرخصی دادند تا اینکه استراحت نماینـد و رفـع خسـتگی کننـد     ي آن آمد، به همه
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ودنـد خـود را نجـات    هـا بـه وجـود آورده ب    پوستان توانستند که از کمینگاهی بزرگ که براي آن سیاه
  .هاي واقع در دلتاي رود نیل متفرق گردند بدهند و در دشت
پوستان مزبور را، آن هـم در تـاریکی شـب در     ي ارتش مصر صالح ندانست که سیاه سزاریو فرمانده

ها محکوم به فنا هستند و دیر یا زود نابود خواهند گردید  هاي مزبور تعقیب نماید و گفت که آن دشت
رود ضعیف  ها دفاع شهر را آن هم موقعی که نیروي چریک براي مرخصی می براي تعقیب آنو نباید 

سزاریو گفت روز بعد یا دو روز دیگر، ما خواهیم توانست که با هزار سوار و چهـل پنجـاه ارابـه    . کرد
امشـب  اند معدوم کنـیم و بنـابراین    هاي دلتاي نیل متفرق شده پوستانی را که در جلگه جنگی تمام سیاه

  .نماییم ها را تعقیب نمی آن
نـژادان   ي هـم  خواست که از همان شب اسراي سیاه پوست وا وادار نمایـد کـه الشـه    پادشاه مصر می

هـاي   اگر الشه. هاي مزبور را چه کنند خود را از اطراف شهر بردارند، ولی این فکر پیش آمد که الشه
ها در  برد و جنازه دخانه اجساد را به طرف دریا میانداختند، گرچه آب رو مزبور را به رودخانه نیل می

ي  آمـد و همـین کـه جنـازه     گردید و باال می رفتند، ولی بعد از دو سه روز دیگر متورم می آب فرو می
هـا را بـه سـاحل     رانـد، آن  ها را به طرف ساحل می آمد، امواج دریا که پیوسته الشه پوستان باال می سیاه

گردید و مثـل ایـن بـود کـه هـیچ اجسـاد        ها متعفن می اي شهر از بوي الشهانداخت و هو اسکندریه می
  .اند پوستان را از شهر دور نکرده سیاه

ها به رودخانه و دریا صرف نظر کردند و به فکر دفن کردن اجسـاد   این بود که از فکر انداختن الشه
ي نیـل از لحـاظ    ف رودخانـه ها را دفن کنند دریافتند کـه خـاك دو طـر    افتادند، اما وقتی خواستند آن

ها مقـدس اسـت و    رود، نزد مصري باشد و هر سال بعد از طغیان رود نیل زیر آب می اینکه کشتزار می
ایـن بـود کـه    . داننـد  پوستان را در مکـانی دفـن کـرد کـه مصـریان آن را مقـدس مـی        نباید اجساد سیاه

ي ارابـه   نژادهاي خود را به وسیله همپوستان را وادارد که اجساد  بطلمیوس سیزدهم تصمیم گرفت سیاه
هاي دلتا قرار گرفته منتقل نمایند و در  به یک دشت دوردست که خارج از اراضی ساحلی نیل و جلگه

باید هر چه زودتر اجسـاد حمـل گـردد تـا      ها محتاج ارابه بود و می آنجا دفن کنند و چون حمل جنازه
هاي موجود در شهر را در دسترس  ه مقداري از ارابههواي شهر متعفن نشود، پادشاه مصر دستور داد ک

پوستان خود را چون اسـب بـه    سیاه. پوستان بگذارند که براي حمل اجساد مورد استفاده قرار گیرد سیاه



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٣٩ 

آوردنـد و   هـا را بـه حرکـت درمـی     بسـتند و آن  چیدند می ي مقتولین را روي آن می هایی که الشه ارابه
  .رفتند که در راه نگریزند ها می آن اي از سربازان مصر هم با عده

پوسـتان   ي زراعتـی مصـر، از طـرف سـیاه     ي منطقه در یک دشت دوردست واقع در خارج از محوطه
بردنـد، در   ي مقتولین را بـه آن دشـت مـی    پوستان الشه هاي وسیع حفر شد و به هر نسبت که سیاه حفره

  .کردند ریختند و پر می اك و سنگ میریختند و پس از پر شدن هر حفره، رویش خ ها می آن حفره
پوستان را بعد از اینکه به دشت دور دست بردند در آنجا  بطلمیوس سیزدهم گفته بود که اجساد سیاه

ي مرغان الشخور خواهد شد  رها نکنند بلکه دفن نمایند، چون اگر الشه را در صحراها رها کنند طعمه
گوشت سیاهان پر کردند، به طرف اسکندریه به پـرواز در  و مرغان مردارخوار بعد از اینکه شکم را از 

خـوار   ها دفن شوند مرغان الشـه  آیند و ممکن است که در شهر تولید ناخوشی نمایند، اما اگر الشه می
  .توانند از گوشت سیاهان تغذیه کنند و در شهر ناخوشی به وجود بیاورند نمی

ها را در پیرامون شـهر شسـتند، همـه تصـور      ن خونپوستا بعد از اینکه تا آخرین جسد دفن شد و سیاه
کـش را   پوستان اسیر و مرده ي بطلمیوس دوم تکرار خواهد گردید، یعنی تمام سیاه کردند که واقعه می

این کار  کلئوپاتراولی پدر . پوست وجود نداشته باشد به قتل خواهند رسانید تا اینکه در اسکندریه سیاه
هـا را بـه غالمـی بـه زارعـین و       ان مزبور صـرف نظـر نمـود و در عـوض آن    پوست را نکرد و از قتل سیاه

  .دامپروران مصر که از سیاهان آسیب دیده بودند بخشید
آمد، عمـل او در مـورد قتـل     پادشاه مصر گفت با اینکه بطلمیوس دوم یک پادشاه بزرگ بشمار می

باید به زارعین  رساند، بلکه می ل میها را به قت باید آن پوست دیوانگی بوده است و وي نمی اسراي سیاه
ي  پوستان در مزارع و مراکز دامداري خود استفاده کننـد و بـه وسـیله    و دامداران بدهد تا اینکه از سیاه

پادشـاه  . هـا وارد آمـده اسـت بنمایـد     ها، جبران قسمتی از ضررها را که از طرف سیاهان بـر آن  کار آن
پوسـتان   پوست صرف نظر کرد، بلکـه از کشـتن سـیاه    اسیر سیاه مصر نه تنها از قتل آن بیست و دو هزار

  .شدند نیز صرف نظر نمود هاي دلتا متفرق گردیده ولی دستگیر می دیگر که در دشت
ي مخوف کـه مـن هرگـز آن را فرامـوش نخـواهم کـرد و امیـدوارم کـه در تـاریخ           بعد از آن واقعه

غـاز گردیـد و آب بـا سـرعت بـاال آمـد و در       اسکندریه و مصر هرگز تکرار نشود، ظغیـان رود نیـل آ  
  .ي دلتا تمام اراضی را پوشاند منطقه
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پوسـتان بـر اثـر     پوستان نشستند، طغیان رود نیل شست و از قضـا، در آن سـال کـه سـیاه     آنچه که سیاه
ور شده بودند، آب نیل از سنوات قبل بیشتر طغیان نمـود و   خشکسالی و گرسنگی به شمال مصر حمله

هندسی مصر که دو مرکز داشت و یکی از آن دو در اسکندریه و دیگري در شهر قـدیمی  ي م موسسه
طبس بود، در آن سال اطالع داد که طغیان رود نیل به قدري شدت داشته کـه آب رودخانـه بیسـت و    

  .پنج ذراع بیش از سنوات قبل ارتفاع گرفته است
آب آن قـدر بـاال بیایـد کـه تمـام       هیچ کس در اسکندریه به خاطر نداشت کـه در طغیـان رود نیـل،   

کـرد، از هـر طـرف     در سـنوات قبـل وقتـی نیـل طغیـان مـی      . ي دلتاي رود نیل را بپوشاند اراضی منطقه
پوشـانید، ولـی در آن    هاي نیل، زمینی به عرض سه ربع فرسنگ و حداکثر یـک فرسـنگ را مـی    شاخه

هـاي نیـل را کـه مجمـوع      مام شـاخه هاي دلتاي رود نیل مستور از آب شد، یعنی آب ت سال تمام زمین
توانستند از یک طرف دلتاي نیل بـه   باشد پوشانید به طوري که مردم می ي دلتا می ها تشکیل دهنده آن

  .ي قایق از روي آب خود را به طرف دیگر برسانند وسیله
ان پوسـت  پادشاه مصر پس از طغیان رودخانه نیل به خاتون من گفت آیا حق داشتم که از کشـتن سـیاه  

رسـاندم، امسـال کـه آب ایـن قـدر فـراوان        پوستان را به قتل می خودداري کنم یا نه؟ زیرا اگر من سیاه
پوسـتان محـروم    تواند سه برابر سـنوات گذشـته بـذر بیفشـاند، از کمـک سـیاه       است و زارع مصري می

یر مناطق سواحل ي دلتا و سا پوست در منطقه تواند از کار هزاران سیاه گردید در حالی که اینک می می
  .نیل استفاده کند

کنـد و آب آن زیـاد    هایی که نیل به خوبی طغیان مـی  ي کلی این است که در سال در میهن ما قاعده
آید بعد از اینکه طغیان فرو نشسـت و آب در اراضـی فـروکش کـرد، حجـم آب رودخانـه تـا         باال می

د از آن امیـدواري هسـت کـه تـا خاتمـه      دارند زیاد است و بع موقعی که محصول اول را از زمین برمی
برداشت محصول دوم آب رودخانه نیل آن قدر کم نشود که نتوان از آن براي آبیاري مزارع اسـتفاده  

آید،  بخش نیست و آب رودخانه زیاد باال نمی بر عکس، در سنواتی که طغیان رودخانه رضایت. نمود
زارعـین بـراي آبیـاري مـزارع دچـار مشـکل        حتی قبل از اینکه محصـول اول از زمـین برداشـته شـود،    

شـود تـا    شوند، زیرا رودخانه کم آب است و بر جوها که دو طرف رودخانه وجود دارد سوار نمی می
  .اینکه به طرف کشتزار برود
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ي دلتـا کشـت کننـد و در آن     در تاریخ مصر به ندرت اتفاق افتاده که زارعین بتوانند در تمام منطقـه 
ي دلتا بذر افشانی کردند و نه فقـط   ب فروکش کرد، زارعین مصري در تمام منطقهسال بعد از اینکه آ

اي صحرانشین کـه در سـواحل صـحراي سـینا      پوستان کمک گرفتند، بلکه از عده براي زراعت از سیاه
کردند دعـوت نمودنـد کـه بـه مصـر بیاینـد و بـراي شـخم زدن زمـین و افشـانیدن بـذر بـه              زندگی می

  .ندکشاورزان کمک نمای
داند که در مصر شخم زدن زمین زراعتی بسـیار   اگر کسی یک سال در مصر زندگی کرده باشد می

شـد کـه    سهل است، زیرا بعد از اینکه آب نیل فرو کش کـرد زمـین تمـام کشـتزارها طـوري نـرم مـی       
افشـاندند    توانستند با خیش چوبی بدون کمک دیگران آن را شخم بزننـد و بعـد از اینکـه بـذر مـی      می

زمین کشتزار احتیاج به مواظبت دیگر نداشت جز اینکه آن را آب بدهند تا اینکه محصول برسد و آن 
  .را درو نمایند

در آن سال مجموع اراضی دلتا مبدل به کشتزار شد و زارعین مصري توانستند چند برابر سنوات قبل 
  .از مزارع استفاده نمایند

ي خود را در انبارها جا  ت آوردند که نتوانستند غلهدر آن سال آن قدر زارعین مصر محصول به دس
بدهند و ناچار شدند که قسمتی از غله خود را در صحرا زیر گالی قرار دهند تا این که اگر باران ببارد 

با اینکه در آن سال زارعین مصر از حیث غله مرفه شدند، پادشـاه  . غله نپوسد و باد آن را متفرق ننماید
هـا وارد آورده بودنـد مالیـات را بـر تمـام زارعـین        هاي هنگفتی که سیاهان بر آن نمصر به مناسبت زیا

بخشید، این بخشایش از طرف پادشاه مصر یک فداکاري بود براي اینکه مالیاتی که از زارعین گرفتـه  
  .آمد شد جزو اقالم بزرگ دولت بشمار می می

پوسـتان کـرد و    مبـارزه بـا سـیاه   کشـی جهـت    در آن سال پادشاه مصر مبلغی هم صرف هزینه قشـون 
هـاي   دانسـت کـه خانـه    اش تهی گردید، معهذا نخواست که از زارعین مالیات بگیـرد، چـون مـی    خزانه

در . ها از بین رفته اسـت  پوستان ویران گردیده و دام و عوامل زراعت آن ي سیاه کشاورزان بر اثر حمله
ي تفـریح   خود را از محل افزایش درآمد محلـه عوض پادشاه امیدوار بود که بتواند کسر درآمد خزانه 

آمدنـد   پوستان مسافران خارجی که به اسـکندریه مـی   ي سیاه جبران نماید، براي اینکه پس از رفع غائله
  .شد ي تفریح زیاد می یافت و درآمد محله افزایش می
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  را بگیرد کلئوپاتراخواست جاي  آرسینوهه می
خواهري داشت موسـوم بـه آرسـینوهه، از کـودکی      وپاتراکلئمن در آغاز سرگذشت خود گفتم که 
شـد   شبیه است و هر قـدر دختـر مزبـور بزرگتـر مـی      کلئوپاترامتوجه شده بودند که آرسینوهه خیلی به 

و آرسـینوهه محشـور    کلئوپـاترا گردید و فقط کسانی که روز و شب با  بیشتر می کلئوپاتراشباهتش به 
توانستند بفهمند که بین آن دو خواهر، هم از نظر جسمی تفاوت وجود دارد، هم از  می) مثل من(بودند 

  .نظر روحی و طرز تکلم
تري داشت، امـا تفـاوت رفتـار و بـه خصـوص       قدري بلندتر از آرسینوهه بود و بینی بزرگ کلئوپاترا

  .صداي آن دو خواهر بیش از تفاوت صورت بود
کرد به طوري که شنوندگان از صداي  اي شیرین و قوي صحبت می با صداي ملیح و لهجه کلئوپاترا
نمک داشت و شنیدن صـدایش خوشـایند    بردند،  در حالی که آرسینوهه صدایی زیر و بی او لذت می

در هاي زیبا و باشـکوه داشـت و    ژست کلئوپاتراکرد و  هاي آرسینوهه فرق می دیگر اینکه ژست. نبود
  .شد که دختر پادشاه مصر است داد معلوم می موقع صحبت وقتی سر و دست را تکان می

زد طوري سر و دست را تکان  ها صحبت نماید و وقتی حرف می توانست با آن ژست آرسینوهه نمی
هاي فرعـی آن رخـت    انداخت که کنار شط نیل یا یکی از جوي هایی می داد که انسان را به یاد زن می
  .کنند ند و ضمن رخت شستن با هم صحبت میشوی می

دیدم و در مورد او  ممکن است فرض کرد که من چون کنیز ملکه مصر بودم، همه چیزش را زیبا می
نمایم و غیر از  و آرسینوهه اظهار نظر می کلئوپاتراکنم، ولی من تنها شخصی نیستم که راجع به  غلو می

از همـه   کلئوپـاترا داننـد کـه    انـد و مـی   ن دو خواهر را دیدهمن، تمام کسانی که در دربار مصر بودند آ
  .تر از آرسینوهه بود حیث برجسته

فقـط یـک عیـب     کلئوپاتراگذراندند، در  هاي کنجکاو زیبایی زنان را از نظر می هایی که با چشم آن
تـر   زرگفقط قدري از حد متوسـط بـ   کلئوپاتراباید بگویم که بینی . دیدند و آن بینی بزرگ او بود می

 کلئوپـاترا کـردم کـه اگـر بینـی      دانسـتم و فکـر مـی    بود و من بزرگی او را یکی از عالئم وجاهتش می
کاست و این موضوع را به تمام کسـانی کـه زیبـایی دختـر پادشـاه       بود از مالحت وي می کوچک می



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٤٤ 

  .گفتم دادند می مصر را مورد انتقاد قرار می
زیباترین زن مصر است، من همه وقت مدافع زیبـایی   وپاتراکلئتا روزي که کال به من نگفته بود که 

بودم، ولی بعد از اینکه کال او را بر من ترجیح داد قلبم پژمرده شد، با این همـه حتـی در آن    کلئوپاترا
  .از من زیباتر است کلئوپاتراکردم که  موقع هم در دل تصدیق می

هاي میشی و بینی بزرگ او را دهـان   سیاه و چشم زیبایی یونانی بود و ابرو و موهاي کلئوپاترازیبایی 
ي یک زن زیباي مصري بودم و  نمود، ولی من زیبایی مصري داشتم و داراي قیافه کوچکش جبران می

رسد، معهذا انتظار نداشتم که کال آن طور بـا   معلوم است که زیبایی مصري به پاي زیبایی یونانی نمی
  .من زیباتر استاز  کلئوپاتراصراحت به من بگوید که 

هـاي   هـاي میشـی داشـت، ولـی چشـم      آرسینوهه مثل خواهرش داراي ابرو گیسوي سیاه بود و چشـم 
دهـان آرسـینوهه مثـل دهـان     . را نداشـت  کلئوپاتراهاي میشی  نمود و روشنایی چشم آرسینوهه تیره می

ه بـزرگ و نـه   ن(کوچک اما آنگونه خوش ترکیب نبود، آرسینوهه چون داراي بینی متوسط  کلئوپاترا
  .دانست می کلئوپاترابود خود را زیباتر از ) کوچک

تا روزي که بطلمیوس سیزدهم زنده بود، آن دو خواهر گرچه آزادي داشتند اما باز هـم تحـت نظـر    
بردند، ولی بعد از اینکه بطلمیوس سیزدهم زندگی را بدرود گفت، هر دو  پدرشان پادشاه مصر بسر می
کـدورت بـه وجـود     کلئوپاتراشدند و من متوجه شدم که بین آرسینوهه و  خواهر داراي آزادي کامل

  .آمده است
را بـه   کلئوپـاترا گفـت کـه بـراي چـه      اولین علت به وجود آمدن کدورت این بود که آرسینوهه مـی 

  برادرم دادند؟ و به چه مناسبت مرا که از او زیباتر هستم به برادرم ندادند؟
به برادرش دو ظلم کردند، یکی اینکـه پادشـاه مصـر را     کلئوپاترادن آرسینوهه عقیده داشت که با دا

و دیگـر  ) دانسـت  را زشت مـی  کلئوپاتراچون آرسینوهه (مجبور نمودند که با یک زن زشت بسر ببرد 
  .محروم کردند –و در واقع از ملکه شدن  –اینکه وي را از ازدواج با پادشاه مصر 

شاه مصر تاکنون خـواهرم را بـه چشـم زنـی کـه روزي بایـد       گفت پاد من از آرسینوهه شنیدم که می
و  کلئوپـاترا همسر او شود نگاه نکرده و او را از نزدیک ندیده است و تو شرمیون که کنیز مخصـوص  

بـرود طـوري از    کلئوپـاترا محرم اسرار او هستی، مشاهده خواهی کرد اولین مرتبه که بـرادرم بـه اتـاق    
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ولـی بـرخالف تصـور آرسـینوهه، بطلمیـوس      . دیدن بینی او متوحش خواهد شد که خواهد گریخـت 
  .وقتی به اتاق او رفت از بینی آن زن متوحش نگردید کلئوپاتراچهاردهم شوهر 

. و برادرش اختالف به وجـود آمـده خوشـوقت گردیـد     کلئوپاتراوقتی آرسینوهه متوجه شد که بین 
گفـت کـه پادشـاه مصـر      می کلئوپاتراناشی از این بود که   -به طوري بود که گفتم  –اختالف آن دو 

توانـد وي را بـه عنـوان شـوهر بپـذیرد و بطلمیـوس چهـاردهم         شخصی است ضعیف و او هرگـز نمـی  
  .حاضر نیست که از وي تمکین کند کلئوپاترانمود که  شکایت می

برادر اختالف به وجود آمده امیدوار گردیـد کـه   آرسینوهه بعد از اینکه متوجه شد که بین خواهر و 
بـا همسـرش بطلمیـوس چهـاردهم بـرهم بخـورد، او بـه رهبـان معبـد دلـف واقـع در             کلئوپاتراوصلت 

 کلئوپـاترا خواهرم «: اسکندریه که در امور مربوط به ازدواج بصیرت داشت مراجعه کرد و به او گفت
وانـد از او بـه عنـوان شـوهر تمکـین نمایـد و آیـا        ت گوید که شوهرش مردي است ناتوان و وي نمی می

  »کند تحت این شرایط ازدواج آنها برهم خواهد خورد؟ رهبان تصور می
ام زیرا وزراي مصر این مسـاله را   من از این موضوع اطالع حاصل کرده«: رهبان معبد دلف گفت که

اتوانی یـک پسـر جـوان چـون     اند و کسب تکلیف کردند و من به آنها گفتم که ن با من در بین گذاشته
را وارد دانسـت، خاصـه آن    کلئوپـاترا توان اتهام  آور و نمی اي است شگفت بطلمیوس چهاردهم واقعه

باشد وظیفه زوجیت خود را نسبت به او به انجام  حاضر نمی کلئوپاتراکه بطلمیوس هم شاکی است که 
  ».برساند

یوس چهاردهم گردیده و نیز سـبب شـده کـه    به نظر می رسد آنچه سبب ناتوانی بطلم«: رهبان گفت
از وي تمکین نکند و او را به اتاق خود راه ندهد این است که ایـن شـوهر و زن از یکـدیگر     کلئوپاترا

آید و  رسند در آنها محبت زناشویی به وجود نمی چون از هم نفرت دارند وقتی به هم می. نفرت دارند
  ».وظیفه ناشی از ازدواج را به انجام برسانندتوانند  شود، نمی چون آن محبت ایجاد نمی

آیا ممکن است که ایـن دو  «: این اظهار نظر موثر واقع شد و آرسینوهه بیشتر امیدوار گردید و گفت
  »نفر از هم جدا شوند و برادرم یک زن دیگر بگیرد؟

حاضـر   کلئوپـاترا اگر محقق شود که برادرت ناتوان است و یـا اگـر محقـق شـود کـه      «: رهبان گفت
نیست وظیفه زوجیت خود را نسبت به همسرش به انجام برساند حکم بطالن صـادر خواهـد شـد و آن    
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  .شوهري دیگر اختیار کند کلئوپاتراتواند زن دیگر و  دو از یکدیگر جدا می شوند و برادرت می
براي باشد، چون احتیاج به گواه دارد و بدست آوردن گواه  ولی ثبوت ادعاي شوهر و زن دشوار می

تایید برادرت یا خواهر تو مشکل است، دیگر این که پدرت از این جهـت خـواهرت را بـه بطلمیـوس     
چهاردهم داد که نه خواهرت شوهر اجنبی بکند و نه برادر تو زن اجنبی بگیرد و منظور پدرت از ایـن  

له بطالسه در مصر هاي مزبور سلس وصلت این بود که فرزندانش با بیگانه ازدواج نکنند و بر اثر ازدواج
  ».ضعیف نشود

  »چه باید کرد؟«: آرسینوهه پرسید
تـوان   اگر نتوان به ثبوت رسانید که مرد یا زن در ادعاي خود صادق هستند، نمـی «: رهبان جواب داد

  ».راهی براي جدایی زن و شوهر پیدا نمود
  »رسم نه؟ میاز برادرم جدا شد من به او  کلئوپاتراآیا بعد از این که «: آرسینوهه گفت

در مساله زناشویی، موافقت طرفین شرط است مگر اینکه مصلحت دولتی اقتضـا کنـد   «: رهبان گفت
  ».که ازدواجی بدون رضایت شوهر و زن صورت بگیرد

زوجه برادرم شود مسبب خواهد گردید که  کلئوپاتراهمان مصلحت که سبب شد «: آرسینوهه گفت
  »بعد از او من همسر برادرم گردم؟

ي برادر تو شد  ي پدرت زوجه برحسب دستور و وصیتنامه کلئوپاتراصحیح است، ولی «: بان گفتره
  .ي بطلمیوس چهاردهم شوي و پدرت وصیت نکرده بود که تو زوجه

در مورد اول اگر زن و شوهر موافق با ازدواج نبودند، اجبار داشتند که براي اطاعت از امر پدر با هم 
دوم، بطلمیوس چهاردهم مجبور نیست که با تو ازدواج کند و لذا رضایت وصلت کنند، ولی در مورد 

و بـرادرش را از   کلئوپاتراتوان  ماند و نمی تو و او براي ازدواج شرط است، ولی مشکل طالق باقی می
  ».هم جدا کرد چون گواه وجود ندارد تا شهادت بدهد که ادعاي یکی از طرفین صحیح است

  ».شکل را رفع خواهد کردمن این م«: آرسینوه گفت
توانی شاهد بیاوري که یکی از طـرفین   آیا تو می«: رهبان قدري آرسینوهه را نگریست و از او پرسید

  »گویند؟ دروغ می
  ».بلی«: آرسینوهه گفت
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  ».اي آرسینوهه، متوجه باش که در این مورد آوردن گواه کاري است دشوار«: رهبان گفت
  »!آورم ولو این که خود باشم واه را میمعهذا من آن گ«: آرسینوهه گفت

  »منظور تو از این که ممکن است گواه خود تو باشی چیست؟«: رهبان معبد دلف پرسید
آیـم تـا    کند که برادرم ناتوان است و مـن درصـدد تجربـه برمـی     ادعا می کلئوپاترا«: آرسینوهه گفت

گوید یا اینکه چون از بـرادرم نفـرت دارد ایـن حـرف را      درست می کلئوپاترااینکه معلوم شود که آیا 
ام هر وقت زنی در آغاز از شوهر نفرت داشته باشد و نخواهد که وظیفه خود را  زند، زیرا من شنیده می

کنم ولی شوهرم ناتوان است و هیچ کس هم  گوید که من قصور نمی نسبت به وي به انجام برساند، می
ادعاي زن را به ثبوت برساند، زیرا در روزهاي اول ازدواج هنوز زن داراي فرزنـد  تواند که کذب  نمی

هم کـه از بـرادرم    کلئوپاترا. شد نشده تا اینکه بگویند که هر گاه شوهرش ناتوان بود داراي فرزند نمی
فرصـت   نماید، ولی من اگر واقعاً الزم باشد و ي قدیم زنانگی استفاده می نفرت دارد اینک از این حیله

  ».پیش بیاید حیله او را کشف خواهم کرد
شوي؟  دانی که براي ثبوت نیرنگ خواهرت، تو خود مجرم نمی آرسینوهه، آیا تو می«: رهبان گفت

زیرا هرگونه رابطه تو با شخص بطلمیوس به مناسبت این که زن دارد، جرم اسـت و پـس از اینکـه تـو     
  ».پذیرد سی حرف تو را نمیمرتکب جرم شدي شهادتت مسموع نخواهد بود و ک

  »اگر من این تجربه را به وسیله دیگري به عمل بیاورم چطور؟«: آرسینوهه گفت
  ».آن هم مربوط به این است که آن شخص که باشد«: رهبان گفت

  »ي تفریح این آزمایش را به عمل آورد؟ توان به وسیله یکی از زنان محله آیا نمی«: آرسینوهه گفت
ي  هـاي سـاکن محلـه    ، ولی شهادت آن زن مسموع نخواهد بود زیـرا شـهادت زن  چرا«: رهبان گفت

شود، ولی در سایر مسـائل قابـل پـذیرفتن اسـت؛      تفریح در مورد مسائل مربوط به ازدواج پذیرفته نمی
اند که براي اظهار نظر در امري که مربوط به  هاي مزبور بر اثر سکونت در آن محله نشان داده چون زن

  ».باشند شویی افراد دیگر است صالح نمیزندگی زنا
ها شنیدم و او گفت که کارکنان معبـد دلـف بـرایش حکایـت      من این صحبتها را از یکی از درباري

  .اند کرده
 کلئوپـاترا ي آرسینوهه برخطا نیست، چون  کردم که نظریه من با اینکه کنیز ملکه مصر بودم حس می
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ترین اهانت را که ممکن  به طوري که گفتم روزي بزرگ ابداً بطلمیوس چهاردهم را دوست نداشت و
  .است یک زن نسبت به یک مرد و به خصوص یک زن نسبت به شوهر بکند به او کرد

دارد براي چه حاضر نیست که از او جدا شود  که شوهرش را دوست نمی کلئوپاتراکردم  من فکر می
گرچه دختر پادشـاه   کلئوپاترار کردم که تا اینکه خواهرش آرسینوهه همسر بطلمیوس گردد و بعد فک

باشـد،   مصر است و بعد از مرگ پدر سمت ملکه را دارد براي این که همسر بطلمیوس چهـاردهم مـی  
  .تواند ببیند که شخص دیگر جاي او را نزد بطلمیوس بگیرد معهذا او هم یک زن است و شاید نمی

یوس چهاردهم بدون اساس نیست و او مرتکـب  راجع به ناتوان بودن بطلم کلئوپاتراي  شاید هم گفته
در هر صورت رقابت آرسینوهه با خواهرش در مورد ازدواج با بطلمیوس، مناسبات . قصور نشده است

  .دو خواهر را تیره کرد
  ».شرمیون من با تو کاري دارم«: یک روز آرسینوهه مرا در کاخ سلطنتی دید و گفت

  »خاتون من، چه امري داري؟«: گفتم
توان در اینجـا راجـع بـه آن صـحبت      کاري که من با تو دارم طوري است که نمی«: نوهه گفتآرسی

  ».کرد و بعدازظهر به نارنجستان که خلوت است بیا و من در آنجا با تو صحبت خواهم کرد
هاي نارنج و پرتغال و لیمو ترش و  قسمتی از باغ سلطنتی یک نارنجستان بزرگ بود و در آن درخت

در فصل بهار و تابستان بعـدازظهر آن نارنجسـتان گـرم مـی شـد و      . و نارنگی کاشته بودند لیمو شیرین
هاي مرکبات بقدر اشجار تنومند و کهنسال سایر قسمتهاي باغ سلطنتی سـایه   علتش این بود که درخت

لی تابید، و اي بود که حتی یک لکه آفتاب در آنجا به زمین نمی هاي باغ امکنه در سایر قسمت. نداشت
شد و بعدازظهر بهار و تابستان کسی آنجـا   در نارنجستان سایه کم بود و به همین مناسبت آنجا گرم می

  .رفت نمی
بعـد از اینکـه   . من بعدازظهر به آنجا رفـتم و در انتظـار آرسـینوهه زیـر یـک درخـت نـارنج نشسـتم        

قبل از اینکه من به تو  شرمیون،«: آرسینوهه آمد من به احترامش برخاستم و او دستم را گرفت و گفت
  »داري یا نه؟ پرسم که آیا مرا دوست می بگویم که کارم چیست از تو می

خاتون من، آیا ممکن است که در اینجـا کسـی شـما را دوسـت نداشـته باشـد؟ ولـی فـرض         «: گفتم
کنیم که یک چنین کسی پیدا شد و شما را دوست نداشت، آیا دوسـت نداشـتن او اثـري در شـما      می
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تـرین   شما آن قدر بزرگ هستید که اگر کنیزي چون من شما را دوست نداشـته باشـد کوچـک   دارد؟ 
  ».اثري در زندگی شما نخواهد کرد

کـنم از روي میـل و    اگر تو مرا دوست داشته باشی کاري را که به تو مراجعـه مـی  «: آرسینوهه گفت
دون میل بـاطنی انجـام خـواهی    رضا به انجام خواهی رساند و اگر مرا دوست نداشته باشی آن کار را ب

  ».داد
  ».دارم براي این که شما خواهر عزیز خاتون من هستید من شما را دوست می«: گفتم

  »داري یا نه؟ را دوست می کلئوپاتراآیا خاتون خود «: آرسینوهه پرسید
  ».آري، او را دوست دارم«: گفتم

و هـم بـه    کلئوپـاترا به نفع خاتون تو خواهم کاري را به تو مراجعه کنم که  من می«: آرسینوهه گفت
سود من است و تو اگر در این کار موفقیت حاصل کنی و آن را طبق دلخواه من به انجام برسـانی مـن   

نمـایم و بـه    تو را از خواهرم خواهم خرید و آزاد خواهم کرد و به عالوه وسیله ازدوج تو را فراهم می
  ».دهم هر جوانی که مایل باشی می

  »کنید که من عالقه به ازدواج داشته باشم؟ تصور می آیا«: گفتم
کنم که تو عالقه داري با جوانی کـه در ارتـش داراي    آري شرمیون و من فکر می«: آرسینوهه گفت

است ازدواج کنی و به دفعـات تـو و آن جـوان را بـا هـم دیـده و مشـاهده        ) یوزباشی(درجه سنتورین 
اش را لمـس   گذاري و زمانی با کف دسـتت شـانه   اي او میه اند و تو گاهی انگشتت را روي لب کرده
کنـد   اش را لمس می گذارد و با کف دست شانه هاي یک مرد می کنی و زنی که انگشت روي لب می

  .خواهان ازدواج با اوست
توانی با آن جوان که  دانم که تو آن جوان را دوست داري، اما چون کنیز خواهرم هستی نمی من می

باشد، ازدواج کنی زیرا از خود اختیار نداري و خواهرم که به تـو عالقـه    ام و زیبا می یدهمن هم او را د
  ».ي آن جوان شوي نماید که بتوانی زوجه دارد تو را آزاد نمی

 کلئوپـاترا مـن تـا روزي کـه کنیـز     . اش را تصدیق کردم وقتی آن حرف را از آرسینوهه شنیدم گفته
کرد میل نداشت که  کنم، چون عالوه بر این که خاتونم مرا آزاد نمیتوانستم با کال ازدواج  بودم نمی
  .ي کال شوم زیرا خود او، به طوري که من حس کردم، به آن جوان عالقه داشت من زوجه
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خـارج،   کلئوپـاترا توانستم که همسر کال بشـوم و آن اینکـه از خـدمت     فقط در یک صورت من می
ه بتوانم بهاي خود را بپردازم و آزاد شوم و به همین جهت تا یعنی آزاد گردم، لیکن من پول نداشتم ک

  .ماندم باقی می کلئوپاتراآخرین روز زندگی در خدمت 
ي رضـایت خـاطر مـرا فـراهم      اگر تو دستور مرا بـه موقـع اجـرا بگـذاري و وسـیله     «: آرسینوهه گفت

  ».بیاوري سعادتمند خواهی شد
  »دستور شما چیست؟«: سوال کردم

خـوابی و   هستی و هر شب پشت درب اتاق او می کلئوپاتراتو کنیز مقرب و محرم «: تآرسینوهه گف
  »شنوي، آیا همین طور است؟ شود را می آنچه در آن اتاق گفته می

  ».بلی اي خاتون من«: گفتم
شـود، زیـرا طبـق مقـررات مـا       تو چون یک کنیز هستی شهادت تـو پذیرفتـه نمـی   «: آرسینوهه گفت

  ».قابل پذیرفتن نیستشهادت غالم و کنیز 
  »خواستید که من شهادتی بدهم؟ مگر شما می«: گفتم

اگر تو کنیز نبودي شهادتت ارزش داشت، ولی چون بـرده هسـتی مـن از تـو     «: آرسینوهه اظهار کرد
خواهم شهادت بدهی بلکه خواهان کاري دیگر هستم و آن این است که تو یک نفر را چند شب  نمی

شـود   مـی  کلئوپـاترا متوالی در اتاق خود جا بدهی که وي بتواند مثل تو تمام مذاکراتی را که در اتـاق  
  ».بشنود

  »آن شخص که من باید او را در اتاق خود جا بدهم کیست؟«: گفتم
  ».او رهبان معبد دلف است«: آرسینوهه گفت

ام تـا ایـن    آیا متوجه هستید که اگر خاتون من بفهمد که من مردي را در اتـاق خـود جـا داده   «: گفتم
  »مذاکرات او را بشنود، با من چه خواهد کرد؟

  ».و از او خلعت خواهی گرفتت«: آرسینوهه گفت
او دستور خواهد داد که مرا به شالق ببندند و پس از این که آن قدر مـرا زدنـد کـه بیهـوش     «: گفتم

شدم، مرا به وسیله طناب به یک اسب چموش خواهند بست و استر را در بیابان رهـا خواهنـد نمـود تـا     
  ».قطعه خواهد شد ها و خارهاي بیابان قطعه این که بگریزد و بدن من روي سنگ
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خـوابی و اظهـارات او و بـرادرم را     تو که هـر شـب پشـت اتـاق خـاتون خـود مـی       «: آرسینوهه گفت
دهـد کـه    از برادرم نفرت دارد و چون از وي متنفر اسـت، اجـازه نمـی    کلئوپاترادانی که  شنوي می می

را از خـود دور نگـاه    گوید که برادرم ناتوان است تا بتواند بدین عـذر وي  برادرم شوهرش بشود و می
اي فراهم گردد که رهبان معبد دلف بتواند این دو نفر را از هم جدا کند و  دارد، بنابراین هر گاه وسیله

بفهمـد   کلئوپـاترا گویم که هر گاه  طالق جاري گردد، به نفع خواهرم خواهد بود و به همین جهت می
دهم که  و خلعت خواهد داد و من به تو قول میاي به ت که تو رهبان معبد دلف را در اتاق خود جا داده

خـواهم خریـد و آزاد    کلئوپاترابعد از اینکه بین این دو نفر جدایی افتاد و من ملکه مصر شدم تو را از 
 ».خواهم کرد و وسیله ازدواج تو را با کال فراهم خواهم نمود

نستم چند شب رهبـان معبـد   توا پیشنهاد آرسینوهه براي من جالب بود و زحمتی هم نداشت و من می
  .متوجه شود که کسی در اتاق من است کلئوپاترادلف را در اتاق خود جا بدهم بدون اینکه 

کرد، اگر هـم قـدم    نهاد بلکه پیوسته مرا به اتاق خود احضار می خاتون من هرگز قدم به اتاق من نمی
 کلئوپـاترا کـردم کـه    بینی می من پیش توانست که رهبان را ببیند، زیرا همین که نهاد نمی به اتاق من می

  .دادم خواهد قدم به اتاق من بگذارد، رهبان معبد دلف را در پستویی که در آن اتاق بود جا می می
هـاي دیگـر    ممکن است که شب اول رهبان دلف چیزي نشنود ولی در شب«: آرسینوهه به من گفت

هـا ذي حـق    فهمیـد کـه کـدام یـک از آن     و برادرم خواهد کلئوپاتراخواهد شنید و از روي مذاکرات 
یـا اینکـه   ) کنم که من این موضوع را قبول نمی(از دو حال خارج نیست، یا برادرم ناتوان است . هستند

باشد و خواهرم از او نفرت دارد و در هر دو صورت رهبان معبد دلف که با گـوش خـود    وي توانا می
  .ا جاري نمایدتواند حکم طالق ر شنود می اظهارات طرفین را می

و شوهرش از یکدیگر جدا شدند تو  کلئوپاتراشود و بعد از اینکه  از این واقعه خاتون تو متضرر نمی
  ».به کام خواهی رسید و با کال ازدواج خواهی کرد

  »رهبان معبد دلف چه موقع خواهد آمد؟«: گفتم
  ».فردا شب«: آرسینوهه گفت

  »چه ساعت خواهد آمد؟«: پرسیدم
قبل از اینکه درهاي کاخ سلطنتی را ببندند او با لباس مبدل وارد کاخ خواهد شـد  «: گفتآرسینوهه 
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و به طرف کوشک من خواهد آمد و آنجا خواهد ماند تا وقتی که سکنه کاخ بخوابند و تو باید قبل از 
منظـورم   وارد خوابگاه خود شود، به من اطالع بدهی که او را وارد اتاق تـو بنمـایم و   کلئوپاترااین که 

  ».و برادرم را بشنود کلئوپاترااین است که او به موقع وارد اتاق تو شود و بتواند تمام مذاکرات 
رهبان معبد دلف در شب معین وارد کاخ سلطنتی شد و بدواً به طـوري کـه مقـرر بـود بـه کوشـک       

د لباس مبدل هیچ کس متوجه ورود رهبان مزبور به کاخ سلطنتی نگردید، زیرا آن مر. آرسینوهه رفت
  .در برداشت
براي خوابیدن به اتاق خود رفـت و بطلمیـوس بـه او ملحـق شـد مـن خـود را بـه          کلئوپاتراهمین که 

انـد و اگـر میـل     و شوهرش براي خوابیدن آمـاده شـده   کلئوپاترا«: کوشک آرسینوهه رسانیدم و گفتم
  ».داري، رهبان را به اتاق من بفرست

فرستم ولی آگاه بـاش هـیچ کـس نبایـد بفهمـد کـه        به اتاق تو می من اکنون او را«: آرسینوهه گفت
و شـوهرش را از اتـاق دیگـر     کلئوپـاترا هـاي   رهبان معبد دلف از این جهت به اتاق تو رفته که صحبت

  ».بشنود
  ».آسوده خاطر باش که هیچ کس از این موضوع مستحضر نخواهد شد«: گفتم

من وارد اتاقم گردید و من پستوي اتاق خود را بـه او   چند لحظه دیگر رهبان معبد دلف به راهنمایی
وارد اتاق شد تو بـه پسـتو بـرو و     کلئوپاترااي غیرمنتظره پیش آمد و  اگر واقعه«: نشان دادم و گفتم که

  ».گذارد خود را در آنجا پنهان کن و خاتون من هرگز قدم به پستو نمی
و همسـرش چـه موقـع بـا هـم       کلئوپاترااري که آیا اطالع د«: بعد پرسید» .بسیار خوب«: رهبان گفت

  »کنند؟ صحبت می
  ».نمایند ها در آغاز ورود به بستر و قبل از خواب با هم صحبت می آن«: گفتم

  »افتد که در نیمه شب یا آخر شب با هم صحبت کنند؟ آیا اتفاق نمی«: رهبان پرسید
در نیمه شب یا نزدیکـی صـبح بـا هـم      ها ام که آن کنم که چنین باشد و من نشنیده تصور نمی«: گفتم

  ».صحبت نمایند
گستردم و بـه او گفـتم کـه روي     کلئوپاتراآنگاه من براي خوابیدن رهبان بستري نزدیک درب اتاق 

  .بستر مزبور دراز بکشد
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  »بچسبانم؟ کلئوپاتراآیا بعد از اینکه روي بستر دراز کشیدم باید گوش را به درب اتاق «: وي پرسید
هاي آن دو  توانی صحبت و بدون اینکه گوش خود را به درب اتاق آن دو نفر بچسبانی مینه «: گفتم

  ».را بشنوي
نزدیـک   کلئوپـاترا دیدم که سر را به درب اتـاق   رهبان روي بستر دراز کشید ولی من در تاریک می

ز گوینـد ا  کرده، گوش را به در چسبانیده است که هیچ یک از کلمـاتی کـه زن و شـوهر بـه هـم مـی      
  .گوش او دور نماند

  .قدري که گذشت رهبان سر را بلند کرد
توانسـتم   تابیـد مـن مـی    با اینکه اتاق تاریک بود، به مناسبت اینکه از خارج نور ستارگان به اتـاق مـی  

مـن  . من دیدم که پیرمرد به طرف من اشاره کرد و با دست مرا طلبید. سیاهی هیکل آن پیرمرد را ببینم
: تم و به پیرمرد نزدیک شـدم و او دهـان خـود را مقابـل گوشـم قـرار داد و گفـت       از بستر خود برخاس

  ».گویند شرمیون، گوش کن که این دو نفر به هم چه می«
ها را گوش کن زیـرا بـراي    تو این صحبت«: من دهان را به گوش پیرمرد نزدیک کردم و به او گفتم

  ».شنوم ها می من تازگی ندارد و من هر شب از این صحبت
شـود کـه    از صـحبت ایـن شـوهر و زن معلـوم مـی     «: رهبان دهان را به گوشم نزدیک کـرد و گفـت  

باشـد، بـه طـوري کـه حتـی از       نه تنها با شوهرش اختالف دارد، بلکه بشدت از وي متنفر می کلئوپاترا
  »!اینکه با او در یک اتاق بسر ببرد بیزار است

  ».آري، همین طور است«: گفتم
همیدم بـراي تعیـین روش مـن کـافی اسـت، زیـرا مـن فهمیـدم کـه بطلمیـوس           آنچه ف«: رهبان گفت

همــان طــور کــه گفــتم از وي نفــرت دارد و  کلئوپــاتراچهــاردهم نســبت بــه زنــش تمایــل دارد، ولــی 
  ».خواهد  که زوجه او باشد نمی

  »گوید؟ قانون در این مورد چه می«: من از پیرمرد پرسیدم
اید تمام خسارات مرد را که در موقع ازدواج متحمل گردیـده  گوید که زن ب قانون می«: رهبان گفت

  ».و همچنین خرج یک نیمه از سال را به او بپردازد تا مرد، در آن مدت بتواند زنی دیگر اختیار کند
هر گاه زن خواهان شوهر باشد و شوهر نخواهد به وظایف خود عمـل کنـد، حکـم قـانون     «: پرسیدم
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  »چیست؟
این است که مرد باید تمام خساراتی را کـه زن در موقـع ازدواج متحمـل     حکم قانون«: رهبان گفت

ي یک سال زن را نیز بپردازد و آن گاه حکم طالق به مورد اجرا  گردیده است بدهد و به عالوه هزینه
  ».گردد شود و زن از شوهر جدا می گذاشته می
تـر از   م برسـاند، سـنگین  براي چه مجازات شوهري کـه نخواهـد وظـایف خـود را بـه انجـا      «: پرسیدم

  ».ي شوهرش شود باشد زوجه مجازات زنی است که مایل نمی
مـرد بعـد از   . زیرا پیدا شدن شوهر براي زن دشوارتر از پیدا شدن زن براي مـرد اسـت  «: رهبان گفت

تواند جستجو کند و بعد از دو سه ماه  ي نیمی از سال را دارد می اینکه از زن خود جدا شد، چون هزینه
پسندد انتخاب نماید و با او ازدواج کند، ولـی زن بایـد مـدتی بیشـتر را صـرف جسـتجو        ی را که میزن

  ».نماید و به طور متعارف، بعید است که قبل از سال موفق به یافتن شوهر گردد
و برادرش هم باید موضوع پرداخـت خسـارت و هزینـه را بـه موقـع       کلئوپاتراآیا در مورد «: پرسیدم

  ».اجرا گذاشت
باشـند و مـن    ي مصر هستند از لحـاظ مـادي غنـی مـی     چون این دو نفر، پادشاه و ملکه«: رهبان گفت

چیزي به او بدهد  کلئوپاتراادعاي خسارت نخواهد کرد تا  کلئوپاترادانم که بطلمیوس چهاردهم از  می
ردیـد و مـن   ي پادشاه خواهـد گ  و بعد از اینکه حکم طالق به مورد اجرا گذاشته شد، آرسینوهه زوجه

اسـت و بـا    کلئوپـاترا کنم که بطلمیوس از تزویج آرسینوهه ناراضی باشد، زیرا وي شبیه بـه   تصورنمی
  ».برخوردار بشود کلئوپاتراتزویج آرسینوهه مثل این است که وي از 
بینـی آن را کـرده بـودم و نـه      اي اتفاق افتاد که نه مـن پـیش   وقتی صحبت رهبان به اینجا رسید واقعه

مـن  . اي شـدید گردیـد   وهه و نه خود رهبان، و آن اینکه یک مرتبه رهبان سالخورده دچار سرفهآرسین
ي او نشـان   ي رهبان بود و سـرفه  ي من غیر از صداي سرفه شدم ولی صداي سرفه گاهی دچار سرفه می

صداي صحبت به گوش  کلئوپاتراي آن مرد برخاست، از اتاق  وقتی صداي سرفه. داد که مرد است می
  .اند رسید و معلوم شد که او و برادرش خوابیده یا اینکه براي خواب آماده شده نمی

کند، اما وقتی موافقت کرد  شد و بعد معلوم گردید که وي هر شب سرفه می ي پیرمرد قطع نمی سرفه
  .داش او را بروز خواهد دا که به اتاق من بیاید و آنجا شب را به صبح برساند به خاطر نداشت که سرفه
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  ».شرمیون«: از اتاق مجاور بانگ زد کلئوپاترا
  ».بلی اي خاتون من«: گفتم

  »کند؟ این کیست که سرفه می«: پرسید کلئوپاترا
باید در یک لحظه جوابی به خاتون خود بدهم که  کردم، می بینی وقوع آن حادثه را نمی من که پیش

نماید  من نیاید تا مشاهده کند مردي که سرفه می کننده باشد تا اینکه وي از بستر برنخیزد و به اتاق قانع
من فرصت نداشتم که فکر کنم و جوابی پیدا نمایم و ناگزیر شـدم کـه بگـویم کـه او رهبـان      . کیست

  .معبد دلف است
  ».باشد آیا گفتی که او رهبان معبد دلف می«: با لحنی حاکی از تعجب پرسید کلئوپاترا

  ».بلی«: گفتم
  »کند؟ گویی؟ رهبان معبد دلف در اتاق تو چه می چه می«: پرسید کلئوپاترا

فرصت پیـدا   کلئوپاتراتا آن لحظه آنچه گفتم راست بود و بدون مطالعه، ولی ضمن گفت و شنود با 
دانستم بعد از اینکه گفتم رهبان معبد دلف آنجاست، خاتونم از مـن مـی    کردم که فکر کنم، چون می

  .و براي چه در اتاق من حضور داردکند  پرسید که وي چه می
اي خاتون من، رهبان معبد دلف از عبادتگاه خود پیاده به راه افتاد که خود را به اینجا برساند «: گفتم

پیمود و راه هم دور بود هنگامی بـه اینجـا رسـید کـه تـو       و تو و پادشاه را ببیند، ولی چون پیاده راه می
نزد تو بیاید و با تو و شوهرت مشورت کند، ولی به او فهماندم درنگ  خواست بی خوابیده بودي او می
  .ي مصر شود ولو رهبان معبد دلف باشد تواند وارد محل استراحت ملکه که هیچ کس نمی

توانست مراجعت نماید  وقتی رهبان معبد دلف وارد اینجا شد درهاي کاخ سلطنتی را بستند و او نمی
ینجا بگذاراند که تا اینکه صبح بتواند تو و شـوهرت را ببینـد و   و از من درخواست کرد که امشب را ا

  ».اي درخواست وي را پذیرفتم دانستم که تو پیوسته براي معبد دلف قابل به احترام بوده من چون می
شنید و حس کردم که توضیح مرا پسندیده است، چـون   واضح است که اظهارات مرا آن پیرمرد می

شد و مورد بازخواست  م، رهبان معبد دلف نیز چون من مسئول واقع میزد اگر من آن طور حرف نمی
گرفت که براي چه در اتاق کنیز ملکه جا گرفته و گوش به اظهارات او  ملکه مصر و شوهرش قرار می

  .دهد و شوهرش می
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اي پوشـید و آن دو نفـر از اتـاق     اي بر تن کرد و شوهرش نیـز جامـه   از جا برخاست و جامه کلئوپاترا
و شـوهرش تـا صـبح چـراغ      کلئوپـاترا چراغ اتاق من خاموش بود اما در اتـاق  . ود به اتاق من آمدندخ

  .خواب روشن بود
ي اتاق خواب او روشن کنم و بعد از اینکـه اتـاق    ملکه به من امر کرد که چراغ اتاق خود را از شعله

ا اینکه ملکه مصر آن رهبان را ب. روشن گردید، ملکه و شوهرش توانستند که رهبان معبد دلف را ببینند
ي وي در آن اتاق حیران شد، چون حضور رهبان  شناخت و دانست که خود اوست، باز از مشاهده می

  .اي بود غیرعادي و مقرون به رسوایی معبد دلف در اتاق یک کنیز از کنیزکان کاخ سلطنتی واقعه
ها در همه عمر ازدواج  بردند و آن می در مصر رهبانان زیادي وجود داشتند و در معابد گوناگون بسر

اند، اما برخی از آنان و به قولی اکثر  گفتند که موجودیت خود را وقف خدایان کرده کردند و می نمی
شـدند و خـود را بـه خانـه یـک زن       ها ارتبـاط داشـتند و گـاهی از معبـد خـارج مـی       ها پنهانی با زن آن
نهادنـد و بـه    گاهی هم مـوي عاریـه بـر سـر مـی     . گشتند میرسانیدند و قبل از طلوع فجر به معبد بر  می

بردنـد و از ایـن جهـت     هاي آن محله بسر مـی  رفتند و ساعتی چند را با زن ي تفریح اسکندریه می محله
  .نهادند که شناخته نشوند موي عاریه به سر می

تراشید، لـذا   نمیها کسی در مصر سر را  تراشیدند و غیر از آن چون در کشور مصر رهبانان سر را می
ها را در محله تفریح نشناسند موي عاریه بر سر  شدند و براي اینکه دیگران آن در هر لباسی شناخته می

  .نهادند می
و شوهرش وارد اتاق من شدند با اینکه من گفته بودم که رهبان سالخورده آمـده   کلئوپاتراوقتی که 

کنند کـه رهبـان    اند و فکر می نسبت به من ظنین شدهها  فهمیدم که آن است که آن دو نفر را ببیند، می
  .معبد دلف خواهان من شده و براي اینکه از من مستفیذ شود آن شب به آنجا آمده است

اي از  کرد، زیـرا عـده   و شوهرش تبرئه نمی کلئوپاتراهاي اول مرا نزد  سالخوردگی آن مرد، در لحظه
هـاي   هاي شهر معشوقه رفتند یا اینکه در خانه سکندریه میرهبانان سالخورده هم با موي عاریه به محله ا

  .خصوصی و پنهانی داشتند
گوید تو امشب آمدي که من و برادرم را ببینـی   به طوري که شرمیون می«: از رهبان پرسید کلئوپاترا

گوید و آمـدن تـو بـه     و چون درهاي سلطنتی را بستند نتوانستی مراجعت کنی، آیا شرمیون درست می
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  »ا براي همین موضوع است؟اینج
ملکه مصر و تو اي بطلمیـوس چهـاردهم پادشـاه ایـن کشـور، مـن        کلئوپاتراآري اي «: رهبان گفت

  ».ام که با تو و شوهرت گفتگو کنم آمده
و شوهرش نسبت به من رفع شد و دانستند که آن پیرمرد براي من به کاخ  کلئوپاتراآن وقت سوءظن 

چه شد کـه تـو بعـد از ورود بـه     «: ها از رهبان پرسیدند آن. ها کار دارد آن سلطنتی نیامده، بلکه با خود
دانستی که در کاخ کسانی هسـتند   کاخ سلطنتی به شرمیون مراجعه کردي و وارد اتاق شدي و آیا نمی

  »که شغلشان این است که از ارباب رجوع بپرسند که با که کار دارند و چه کار دارند؟
ضوع را می دانستم و مستحضر بودم که هر کس بخواهد ملکه و پادشـاه را  من این مو«: رهبان گفت
خواسـتم کـه    باید به صاحب منصبان دربار مراجعه نماید، ولی مـن نمـی   ها مذاکره کند می ببیند و با آن

ي رسمی داشته باشد و دیگـران بفهمنـد کـه مـن بـراي چـه بـه اینجـا          مذاکره من با تو و شوهرت جنبه
  .ام آمده

ین جهت در عوض مراجعه به صاحب منصبان درباري، به کنیز تو شرمیون مراجعـه کـردم و از   به هم
او هـم گفـت کـه تـو و شـوهرت      . ي مالقات مـرا بـا تـو و شـوهرت فـراهم کنـد       او خواستم که وسیله

  ».تواند شما را از خواب بیدار نماید اي و نمی خوابیده
به اتاق او برود و آن مرد از اتاق من خـارج شـد و    از پیرمرد رهبان دعوت کرد که کلئوپاتراآن گاه 
هـاي گذشـته    و شوهرش قدم به اتاق دیگـر نهـاد و در را بسـتند، امـا مـن مثـل شـب        کلئوپاترادر قفاي 

  .شد را بشنوم هایی که در آن اتاق می توانستم صحبت می
و  کلئوپـاترا  کنـد و آیـا بـه    خواستم بدانم که رهبان معبد دلف صحبت را چگونـه شـروع مـی    من می

هـاي آن   شنیده است؟ آیا خواهد گفت که از صحبت شوهرش خواهد گفت که صحبت آن دو را می
 کلئوپـاترا باشـد امـا    کلئوپـاترا تواند شـوهر   دو فهمیده که بطلمیوس چهاردهم مردي است عادي و می

  مایل نیست که زوجه او شود؟
کـه خـودداري او از مطـرح کـردن ایـن       لیکن رهبان سالخورده این حرف را نزد و من بعـد فهمیـدم  

اش ایـن   گفت که صحبت او و شوهرش را شنیده الزمـه  می کلئوپاتراموضوع عاقالنه بود، چون اگر به 
مدتی است «: شد، این بود که چنین گفت کرده است و ملکه خشمگین می بود که بگوید جاسوسی می
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او ازدواج کردیـد تـا امـروز داراي     گذرد و شما کـه بعـد از مـرگ    که از مرگ بطلمیوس سیزدهم می
توان پذیرفت که یک زن و مرد جوان در  این موضوع باعث تعجب گردیده، چون نمی. اید فرزند نشده

باید ولیعهد مصـر   ي جوانی ازدواج کنند اما داراي فرزند نشوند، به خصوص که آن فرزند می بحبوحه
گویند کـه ملکـه مصـر از ایـن جهـت       عضی میبه همین جهت بین مردم دو شایعه وجود دارد و ب. شود

کنند که باردار نشدن ملکه ناشی از ایـن   باردار نشده که شوهرش ناتوان است و برخی دیگر اظهار می
ایـن  . ي واقعـی او شـود   محبت است و میل ندارد که زوجـه  نسبت به شوهرش بی کلئوپاتراباشد که  می

باشد و آیا قصـور از طـرف    ک از دو شایعه صحیح میاست که من اینجا آمدم تا از شما بپرسم کدام ی
  »پادشاه مصر است یا از طرف ملکه؟

  ».تواند زوجیت را به انجام برساند قصور از طرف پادشاه مصر است و او نمی«: گفت کلئوپاترا
این طور نیست و من قاصر نیستم، بلکه قصور از طرف اوست و او میل ندارد «: گفت کلئوپاترابرادر 
گوید و همین چنـدي پـیش بـود کـه در حضـور سـه نفـر از         جه من بشود و حتی به من ناسزا میکه زو

  ».وزراي مصر به من ناسزا گفت
آیا ممکن است موافقت کنید کـه مـن از   «: رهبان که در آن شب آنچه باید بفهمد فهمیده بود گفت
  »این اتاق خارج شوم و نظري به ستارگان آسمان بیندازم؟

  »خواهی بروي و نظري به ستارگان آسمان بیندازي؟ براي چه می«: یدپرس کلئوپاترا
ي زمـین آگـاه هسـتند بـراي اینکـه       ستارگان آسمان از تمام اوضاع و احوال سکنه«: رهبان پیر گفت

پرسم کـه آیـا بـین شـما دو      ها می بینند و هیچ چیز از نظرشان پوشیده نیست و از آن ها را می پیوسته آن
  ».شوهر است یا از زن و جواب ستارگان آسمان را براي شما خواهم آوردنفر، قصور از 

تواننـد   اي رهبـان، سـتارگان آسـمان حتـی نمـی     «: کـه از راي سـتارگان نگـران بـود گفـت      کلئوپاترا
بینی کنند که آیا طغیان رود نیل قـوت خواهـد داشـت یـا اینکـه ضـعیف خواهـد بـود و چگونـه           پیش
  »ط زن و شوهر قصور از طرف شوهر است یا از طرف زن؟توانند بگویند که در رواب می

ها سـوال   توانیم از آن بینی کنند ولی ما نمی توانند پیش ستارگان آسمان همه چیز را می«: رهبان گفت
مـا زبـان   . هـا را بدانـد   نمائیم براي اینکه پرسش از ستارگان آسمان محتاج این است که انسان زبـان آن 

دانـیم کـه بـراي     دانـیم، امـا نمـی    از مسائل از جمله مناسبات شوهر و زن می ستارگان را راجع به بعضی
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  ».ها پرسش کرد بینی راجع به طغیان رود نیل چگونه باید از آن پیش
: دانست که ستارگان به نفع او راي خواهند داد به رهبان گفت که قوي دل بود و می کلئوپاتراشوهر 

  ».کنیم ایم و می ما دو نفر قصور کرده برو و از ستارگان بپرس که کدام یک از«
شد از آن اتـاق بیـرون رفـت و قـدري در بـاغ       رهبان از در دیگر یعنی از دري که به اتاق من باز نمی

  »آیا از ستارگان سوال کردي؟«: توقف نمود و بعد از اینکه برگشت بطلمیوس چهاردهم از او پرسید
  ».بلی«: رهبان گفت

  »ها به تو چه جواب دادند؟ آن«: پرسید کلئوپاترابرادر 
  ».نماید شود بلکه زن کوتاهی می ها این بود که از طرف شوهر قصور نمی جواب آن«: رهبان گفت

  ».کنی که آنچه من گفتم درست است اینک تصدیق می«: بطلمیوس چهاردهم گفت
اي دختـر پادشـاه   «: گفـت  کلئوپـاترا بعد خطاب بـه  » .بلی و آنچه تو گفتی درست بود«: رهبان گفت

باشی؟ از زمانی کـه بطلمیـوس    مصر که اینک ملکه هستی، مگر تو در فکر حفظ نسل و نژاد خود نمی
ي سلطنتی تو و برادرت را گذاشت تـا امـروز، چهـارده بطلمیـوس در ایـن ممکلـت        اول اساس سلسله

. باشـد  ها شوهر تو مـی  ها فرزند بطلمیوس ماقبل بودند و آخرین آن اند که هر یک از آن سلطنت کرده
هر یک از سالطین بطالسه در موقع جوانی اگر خواهر داشتند بـا خـواهر خـود ازدواج نمودنـد و اگـر      

هاي سلطنتی همسایگان مصر وصلت کردند تا اینکه نژاد سـلطنتی   خواهر نداشتند با دختري از خانواده
ا اینکه همسایگان در خـارج و مـدعیان   ها فترت به وجود نیاید ت مصر باقی بماند و از لحاظ جانشین آن

  .سلطنت در داخل، از آن فترت استفاده نمایند و درصدد برآیند که بر تخت سلطنت مصر بنشینند
خـواهی   گوینـد کـه تـو نمـی     کنی و سـتارگان مـی   ، از روش اجدادت عدول میکلئوپاتراولی تو اي 

اراي فرزند نخواهی شد تا اینکـه  شوي، د ي واقعی او نمی ي واقعی شوهرت شوي و چون زوجه زوجه
بضـاعت تولیـد    هـاي کـم   دار شـدن بـراي زن   در مملکت مصر بچـه . بعد از شوهرت پادشاه مصر گردد

توانند که شکم فرزندان خود را سیر کنند ولی تو کـه ملکـه هسـتی از لحـاظ      کند زیرا نمی زحمت می
هـا را   تـوانی کـه معـاش آن    شوي مـی معاش فرزندان خود نگرانی نداري و هر گاه داراي ده فرزند هم 

  »خواهی که داراي فرزند باشی؟ تامین نمایی، در این صورت چرا نمی
خواهم که داراي فرزند باشم امـا نـه از    اي رهبان، من می«: قدري سکوت کرد و بعد گفت کلئوپاترا
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  ».برادرم
از بـرادرش پیـدا   براي چه؟ آیا ممکن است کـه بـراي زن، شـوهري بهتـر     «: رهبان حیرت زده پرسید

  »شود؟
ما از اصل یونانی هستیم و جد من بطلمیوس اول از یونان به ایـن کشـور آمـد و بـا     «: گفت کلئوپاترا

در یونان خواهر و بـرادر بـا   . اسکندر وارد این مملکت شد و بعد از مرگ اسکندر پادشاه مصر گردید
  ».کنند کردند و امروز هم نمی هم ازدواج نمی
هـا بـراي زن و مـرد     کـار اشـتباه اسـت و ازدواج خـواهر و بـرادر بهتـرین ازدواج       ایـن «: رهبان گفت

  ».باشد می
این طور نیست و ازدواج خواهر و برادر از این جهت مرسوم شده که ثروت از بین «: گفت کلئوپاترا

 ي دیگر نرود و از نظر نفس ازدواج، وصلت خـواهر و بـرادر از   یک خانواده خارج نشود و به خانواده
  ».هاست بدترین وصلت
  »براي چه؟«: رهبان پرسید

دانی که اجداد من همه مردان و زنانی زیبا و  اگر تو مثل من تاریخ خوانده باشی می«: گفت کلئوپاترا
شویم و بـه زمـان خودمـان نزدیـک      بنیه بودند، ولی هر قدر که از اجداد اولیه دور می نیرومند و خوش

اند و اگر نژاد ما به کلی ناتوان و مفلوك نشده  تر شده مادران ما ضعیفبینیم که پدران و  گردیم می می
هـاي بیگانـه    از این جهت است که بعضی از اجداد من چون خواهر نداشـتند مجبـور شـدند کـه بـا زن     

رسـم ازدواج  . تـر شـده بـود    هاي مصـري نـاتوان   وصلت نمایند وگرنه امروز، نژاد بطالسه از نژاد حمال
ک رسـم مصـري اسـت و در ایـن مملکـت بـه اجـداد مـن سـرایت کـرد و یکـی از            خواهر و بردار، یـ 

کردنـد، ایـن    ي ما در این کشور سلطنت مـی  هاي دایمی سالطین قدیم مصر، که قبل از سلسله بدبختی
هـاي مصـر در جـوانی     نمودنـد، بـه همـین جهـت فرعـون      بود که خواهران و برادران با هم ازدواج مـی 

دانستند و اگر حرف  کرد آن را یک واقعه استثنایی می چهل سال عمر میمردند و اگر یک فرعون  می
ي ما را بخوان تـا   هاي مربوط به تاریخ قدیم مصر، قبل از سلسله پذیري به کتابخانه برو و کتاب مرا نمی

  .هاي مصر بیست و پنج سال بود بدانی که حد متوسط عمر فرعون
د نسل آشـکار شـده اسـت و سـبک عقلـی بعضـی از       ها پیش عالمت فسا ي ما هم از مدت در سلسله
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ي پدرم و فرزندان او از جمله برادرم کـه اینجـا حضـور دارد، ناشـی از ازدواج      اجداد من و ضعف بنیه
  ».خواهم که از من فرزندانی ناتوان و سبک عقل به وجود بیاید خواهر و برادر است و من نمی

گفـت کـه مـن نـاتوان هسـتم و       است و او بدواً مـی  این عذر«: خطاب به رهبان گفت کلئوپاترابرادر 
گوید براي اینکه زوجه  اند که وي دروغ می اینک که متوجه گردیده که ستارگان آسمان گواهی داده

کند که هـر گـاه زوجـه مـن شـود نسـل مـا ضـعیف          من نشود عذري دیگر را پیش کشیده و اظهار می
هرم بپرس که اگر نسل ما ضعیف شود و از بـین  تو از خوا. خواهد گردید، در صورتی که چنین نیست

باشم نه تو و از روزي که  برود تو بیشتر ضرر خواهی برد یا من؟ زیرا این منم که مسئول حفظ نسل می
انـد و   ي ما به وجود آمد تا امروز پیوسته سالطین، یعنی مردها مسـئول حفـظ نسـل و نـژاد بـوده      سلسله

 ».نژاد ما را حفظ نماید ها نخواسته است که نسل و کسی از زن

 کلئوپـاترا بطلمیوس چهاردهم که معلوم بود به شدت ناراحت اسـت در ادامـه سـخنانش خطـاب بـه      
بودند و دو نفر از آن شش نفر عقیم ماندند و فرزندي  کلئوپاتراي ما شش  قبل از تو در خانواده«: گفت

ن به نکوهش آن دو نفر بگشـاید و بگویـد   آیا یک بار اتفاق افتاده که کسی زبا. از آنان به وجود نیامد
ي سلطنتی ما فرزندي بـه وجـود بیاورنـد؟     ها عقیم بودند و چرا نتوانستند براي بقاي سلسله براي چه آن

خواهر من که در اینجا حضور دارد حتی اگر عقیم هم بماند و فرزندي از وي به وجود نیاید کسـی از  
توانست فرزند بزاید تا چه رسد به این که فرزنـدانی نـاتوان از   گوید براي چه ن گیرد و نمی او ایراد نمی

وي به وجود بیاید، ولی اي رهبان معبد دلف ، بگذار تا من حقیقت را به تو بگویم و حقیقت این است 
  »! باشد و چشم به راه دوخته تا آن مرد بیاید که خواهر من خواهان یک مرد دیگر می

: کـرد و گفـت   کلئوپـاترا شگفت شد و روي خود را بـه طـرف    رهبان سالخورده از این حرف دچار
  »گوید و تو خواهان یک مرد دیگر هستی؟ آیا برادرت درست می«

  »ام؟ به فرض اینکه چنین باشد آیا من مرتکب گناه شده«: گفت کلئوپاترا
ي مصر، اگر تو مـردي دیگـر را دوسـت بـداري گناهـت نـزد خـدایان قابـل          اي ملکه«: رهبان گفت

  ».یش نیستبخشا
اگر من قبل از ازدواج با برادرم آن مرد را دیده و با او آشنا شده باشم چطور؟ آیـا  «: گفت کلئوپاترا

  »در آن صورت هم خدایان گناه مرا نخواهند بخشید؟
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خواسـتی و محبـت او در قلبـت جـا گرفتـه       ي مصر، تو که مردي دیگر را می اي ملکه«: رهبان گفت
  ».شدي رادرت میباید که همسر ب بود، نمی

خواستم که همسر برادرم شوم، ولی چون پدرم گفته بود کـه ایـن وصـلت     من نمی«: گفت کلئوپاترا
  ».باید صورت بگیرد ناگزیر از اطاعت او بودم

ي مصـر، نـاگزیر بـودي کـه از پـدرت اطاعـت کنـی،         به همین دلیل که تو، اي ملکـه «: رهبان گفت
  ».از قلبت بیرون نمایی ات این بود که محبت آن مرد را وظیفه

دانـم کـه آیـا تـو      اي رهبان معبد دلف، موضوع دیگري هم در بین هست که نمـی «: گفت کلئوپاترا
  »توانی متوجه حقیقت آن بشوي یا نه؟ می

  »آن چیست؟«: رهبان سالخورده پرسید
ی من و برادرم بطلمیوس از کوچکی با هم بـزرگ شـدیم و در تمـام دوره کـودک    «: گفت کلئوپاترا

  ».خوابیدیم تا بزرگ شدیم همبازي بودیم و هر شب در آغوش یکدیگر می
  ».آري، از این موضوع مستحضر هستم«: رهبان گفت

ایم که همبازي یکدیگر باشیم و بعد از یک عمر که همبازي بودیم  ما عادت کرده«: گفت کلئوپاترا
  ».توانیم زن و شوهر باشیم اکنون نمی

ي سلطنتی رسم است کـه خـواهران و    مصر، من اطالع دارم که در خانوادهي  اي ملکه«: رهبان گفت
در . کننـد تـا اینکـه زنـدگی مسـتقل داشـته باشـند        برادران را بعد از اینکه بزرگ شدند از هم جدا مـی 

دانند که هر گاه خواهران و بـرادران بعـد از سـن طفولیـت بـاز مثـل دوران        ي سلطنتی مصر می خانواده
نمایند و هـر   ها را از هم جدا می توانند زن و شوهر شوند و لذا آن دیگر باشند نمیکودکی همبازي یک

  ».ها تولید اشکال نکند شوند تا این که در سنوات بعد از ازدواج آن یک داراي زندگی مستقل می
ام احساسات دوره کودکی را فراموش کنم و هر دفعه که بـرادرم را   اما من نتوانسته«: گفت کلئوپاترا

ام او را چـون شـوهر ببیـنم و     آورم و حتی یک بار نتوانسته بینم وي را همبازي قدیم خود بشمار می یم
  ».این مساله فطري است و اراده من در آن دخالت ندارد

بینی؟ آیا تو نیز هر  اي پادشاه مصر، تو خواهرت را چگونه می«: رهبان سالخورده از بطلمیوس پرسید
  »شود؟ نمایی همبازي قدیم در نظرت مجسم می دفعه که او را مشاهده می
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بینم او را چـون زن خـود    را می کلئوپاترانه اي رهبان معبد دلف و من هر دفعه که «: بطلمیوس گفت
  ».نمایم مشاهده می

کند راه حلی پیدا نمایـد کـه هـم     رهبان سکوت کرد و به فکر فرو رفت و من فهمیدم که اندیشه می
رهبـان بعـد از اینکـه کمـی فکـر      . م ملکه نسبت به او خصومت پیدا ننمایدپادشاه مصر راضی شود و ه
توانـد از   اند کـه شـوهر مـی    خدایان خلقت بشري را طوري به وجود آورده«: کرد سر برداشت و گفت

 کلئوپـاترا بنـابراین  . ي خود متمنع گردد ولو اینکه زوجه در باطن خواهان تمنـع از شـوهر نباشـد    زوجه
  ».ي رضایت شوهر خود را فراهم نماید ولو در باطن از وي نفرت داشته باشد د وسیلهتوان ملکه مصر می

کنی زنی چون من که سیزده  اي رهبان معبد دلف، تصور می«: خاتون من چهره درهم کشید و گفت
هاي عادي و بی قید و بند است که بـدون تمایـل بـاطنی حاضـر      اند یک زن از زن پشت او پادشاه بوده

شـوند بـا مـردي     هایی که بدون تمایل باطنی حاضر می دي ولو شوهرش معاشرت نماید؟ زنشود با مر
  ».توانم از معاشرت با برادرم خودداري کنم معاشرت کنند مجبور هستند، ولی من مجبور نیستم و می

 هاي بی قید و حرفی که من زدم براي این نبود که به تو توهین کنم و تو را شبیه به زن«: رهبان گفت
ي سـلطنتی مصـر    میلی تو نسـبت بـه شـوهرت نسـل خـانواده      منظور من این بود که بر اثر بی. بند نمایم

ي  کنـی داراي فرزنـد نخـواهی شـد و خـانواده      منقرض نشود، زیرا چون تو با شوهرت معاشـرت نمـی  
  ».سلطنتی مصر منقرض خواهند گردید

اي اینکه اگر از نسـل مـن فرزنـدي بـه     شود بر ي سلطنتی مصر منقرض نمی خانواده«: گفت کلئوپاترا
ها فرزندانی به وجود خواهند آمد که ضـامن بقـاي    آید از نسل شاهزادگان و شاهزاده خانم وجود نمی

  ».سلطنتی خواهد بود
ي مصر، این حرف از دهان خاتونی چون تو عجیب است، چون بر تو پوشیده  اي ملکه«: رهبان گفت

هاي دیگـر باشـند، اخـتالف بـه      صر شاهزادگان یا شاهزاده خانمنیست که هر گاه وارث تاج و تخت م
ي سلطنتی مصـر   گیرد و بر اثر اشتعال آتش جنگ داخلی، سلسله آید و جنگ خانگی درمی وجود می

  .شود منقرض می
ي بطالسه یکی بعد  اگر تو دیدي که مدت دویست و پنجاه سال در این کشور سیزده پادشاه از سلسله

آمدند و وقتی بـه   کردند، از این جهت بود که وراث مستقیم تاج و تخت بشمار میاز دیگري سلطنت 
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دانست که سلطنت حـق   شد که باید به سلطنت برسد براي اینکه می نشستند کسی مدعی نمی تخت می
این . مسلم پادشاه است زیرا فرزند پدر خود می باشد و بعد از پدر به تخت سلطنت جلوس کرده است

انـد کـه پـس از     پسر باید بعد از پدر بر تخت سلطنت جلوس نماید براي این وضـع کـرده  قاعده را که 
مرگ یک پادشاه اختالف به وجود نیاید و هر یک از خویشاوندان خود را الیق سلطنت ندانند و براي 

  .تملک تاج و تخت قیام نکنند و ملک را در آتش جنگ داخلی نسوزانند
هـاي قـدیمی مثـل     شاهزاده و شاهزاده خانم هستند و در سـلطنت  ها در پیرامون هر تخت سلطنت، ده

هـا   ها از صدها افـزون اسـت و هـر یـک از آن     ي تو، شمار شاهزادگان و شاهزاده خانم سلطنت خانواده
کنند که شایستگی دارند که پادشاه شوند، اما وقتـی پادشـاه داراي پسـر شـد، هـیچ شـاهزده و        فکر می

داند که  افتد که بر تخت سلطنت بنشیند و تاج بر سر گذارد چون می نمیشاهزاده خانم مصري به فکر 
  ».سلطنت حق مسلم پادشاه است

کسی که باید بعد از بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصـر شـود آیـا بایـد از بطـن مـن       «: گفت کلئوپاترا
  »باشد؟

بیاید و هرگـاه  شرط اول پسر پادشاه مصر این است که از صلب پادشاه مصر به وجود «: رهبان گفت
  ».آن پسر از بطن تو ایجاد شود استحقاقش براي سلطنت بیشتر خواهد بود

خواستم بگویم که شرط اصلی ولیعهد ایـن اسـت کـه از صـلب پادشـاه       من هم می«: گفت کلئوپاترا
  ».مصر باشد

  ».بلی چنین است«: رهبان گفت
  »آید، آیا این طور نیست؟ نمی اگر ولیعهد از بطن من نباشد اشکالی به وجود«: گفت کلئوپاترا

دانند، خواه از بطـن تـو بـه     اگر ولیعهد مصر از صلب پادشاه باشد همه او را ولیعهد می«: رهبان گفت
  ».شود وجود بیاید یا از بطن زنی دیگر، ولی اگر از بطن تو به وجود بیاید بیشتر مستحق سلطنت می

من شود و ولیعهد از بطن من به وجود بیاید و به من میل ندارم که این مزیت نصیب «: گفت کلئوپاترا
برادرم بگویید که مرا طالق بدهد و یک زن دیگر بگیرد تا این که آن زن ولیعهدي به وجود بیاورد و 

  ».سلسله سلطنتی بطالسه را حفظ کند
اي دیگر سکوت برقرار شد و تا چند لحظه هیچ یک از آن سه نفـر صـحبت نکردنـد تـا اینکـه       مرتبه
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را طـالق بـدهم زیـرا بـه وي عالقمنـد هسـتم و        کلئوپـاترا من میـل نـدارم   «: میوس چهاردهم گفتبطل
دانم که بر اثر مرور زمان وي پشیمان خواهد شـد و تغییـر راي خواهـد     حاضرم که صبر نمایم، زیرا می

  ».داد و حاضر خواهد گردید که زن واقعی من شود
تواند صبر کند و احتیـاج   کنی، ولی سلطنت مصر نمی توانی صبر یتو م« :رهبان به پادشاه مصر گفت

ر شـود کـه   ضـ تغییـر نمایـد و حا   کلئوپـاترا ي  به ولیعهد دارد، ممکن است که چند سـال دیگـر عقیـده   
ي واقعی تو گردد، اما تا آن موقع ممکن است حوادثی پیش بیاید که سلطنت را منقرض کنـد و   زوجه

بعـد رهبـان   » .ي تو منقرض نخواهد گردیـد  سلطنت سلسلههرگاه در مصر ولیعهدي وجود داشته باشد 
ي واقعـی   آیا تصمیم تو قطعی است و میل نداري که زوجـه « :ي مصر گفت معبد دلف خطاب به ملکه

  »شوهرت شوي و براي او و خود فرزند بزایی؟
اشـی از  ي واقعی برادرم شوم و این عدم تمایل ن نه اي رهبان و من میل ندارم زوجه« :گفت کلئوپاترا

کنم که ایـن جـوان    دارم ولی هر وقت تصور می من برادرم را دوست می .نفرت نسبت به برادرم نیست
لـرزم، بـه همـین     شود و با من روابط زوجیت خواهد داشت، از فرط نفـرت بـر خـود مـی     همسر من می

  ».ي او نباشم جهت تصمیم قطعی من این است که زوجه
باشـی، داراي مزیـت ملکـه نخـواهی بـود و در آن روز یـک       اگر تو همسـر بـرادرت ن  « :رهبان گفت

  ».ي عادي خواهی گردید شاهزاده
کنـد کـه    مگر خواهرم آرسینوهه که یک شاهزاده خانم عادي است چه زیـانی مـی  « :کلئوپاترا گفت

  »من بیم داشته باشم یک شاهزاده خانم عادي شوم؟
جـدا گـردي    کلئوپـاترا بور شوي کـه از  اگر تو مج« :در آن موقع رهبان خطاب به پادشاه مصر گفت

  ».باشد توانی که با خواهر دیگرت آرسینوهه ازدواج نمایی و او داوطلب زناشویی با تو می می
  »گویی من با آرسینوهه ازدواج کنم؟ آیا تو می« :بطلمیوس چهاردهم با لحن نفرت و وحشت گفت
از زناشویی با بـرادر   کلئوپاتراداد به همان اندازه که  طوري این بیان حاکی از نفرت بود که نشان می

نشـنید کـه    کلئوپـاترا کـنم   مـن تصـور مـی    .خود نفرت دارد، برادر از ازدواج با آرسینوهه متنفر اسـت 
گوید یا شنید و متوجه لحن کالم او نشد و نفهمید که بطلمیـوس چهـاردهم چقـدر از     برادرش چه می

شد که برادرش از خواهر دیگر خود متنفر اسـت   چون اگر متوجه میازدواج با آرسینوهه نفرت دارد، 
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شـنید کـه خـواهرش آرسـینوهه ممکـن اسـت کـه         کلئوپـاترا همین که  .داد با آن شتاب تغییر راي نمی
  ».ي دیگر من باشید صبر کنید و براي صدور حکم طالق منتظر نظریه« :ي برادرش شود گفت زوجه

کرد که هرگـاه   تغییر راي بدهد، او فکر نمی کلئوپاتراده که من متوجه شدم که حسادت سبب گردی
اندیشد که یـک   ي وي خواهد گردید، بلکه می وي از شوهرش جدا گردد خواهرش آرسینوهه زوجه

شود و براي او فرزند خواهد زایید، ولـی وقتـی کـه شـنید ممکـن اسـت        زن اجنبی همسر شوهرش می
  .تغییر داد ي پادشاه شود راي خود را آرسینوهه زوجه

رهبان معبد دلف هم دانست که حس حسادت سبب گردید که کلئوپاترا تصمیم خود را تغییر بدهد 
  ي آتی تو چه موقع ابراز خواهد شد؟ و از او پرسید نظریه

اي « :گـران آمـده گفـت    کلئوپـاترا و چون دریافت که سوال صریح او که چون اتمام حجت بود بـر  
ست که من در امور مربوط به زناشویی تو و پادشاه نفعی ندارم و همچنین ي مصر، برتو پوشیده نی ملکه

گویم براي صالح و صواب سلطنت  آنچه من می .ي ولیعهد مصر هم داراي نفعی نیستم در مورد مساله
تواند بـیش   شود که کشور تو نمی ي تو چه موقع معلوم می مصر است و از این جهت پرسیدم که نظریه

  ».ولیعهد باشداز این بدون 
ي قطعی خود را خواهم گفت و آشکار خواهم کرد کـه   من تا سه روز دیگر نظریه« :گفت کلئوپاترا

  ».ي واقعی او باشم یا نه رم که زوجهضآیا حا
کنم و به سـوي معبـد    بسیار خوب و من چون دیگر در اینجا کاري ندارم مراجعت می« :رهبان گفت

  ».روم می
  »کنی؟ شبانه مراجعت میآیا « :پرسید کلئوپاترا

  ».ي مصر بلی اي ملکه« :رهبان گفت
توانند آنجـا بخوابنـد و    ها نفر از امثال تو می هایی هست که ده در کاخ سلطنتی اتاق« :گفت کلئوپاترا

  ».ها را به تو بدهند و آنجا بخواب و بعد از اینکه صبح شد از اینجا برو گویم که یکی از اتاق من می
هاي کـاخ   مرا صدا زد و امر نمود که یکی از اتاق کلئوپاتراي مصر را پذیرفت و  ملکهرهبان پیشنهاد 

را که خوابگاه دارد براي خوابیدن رهبان آماده کنم و من اطاعت نمودم، ولی بعد از این که رهبـان را  
  .به اتاقش رسانیدم متوجه شدم که براي خوابیدن در آنجا تردید دارد
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  »پسندي و میل نداري که در این اتاق بخوابی؟ اتاق را نمی آیا این« :از او پرسیدم
  ».دهم که در اتاق تو بخوابم شرمیون، من ترجیح می« :گفت
باشـد و تـو در ایـن اتـاق آسـوده       این اتاق از اتاق من خیلی بهتر است و داراي بستر نـرم مـی  « :گفتم

  ».خواهی بودخواهی خوابید و اگر به اتاق من بیایی داراي بستر نرم و راحت ن
خواهم بشنوم که کلئوپـاترا و   شرمیون، من عالقه به بستر نرم و راحت ندارم و فقط می« :رهبان گفت

  ».شوهرش بعد از گفت و گوي امشب چگونه با هم رفتار خواهند کرد
بـراي اینکـه    .ام خشمگین خواهد شد اگر خاتون من بفهمد که من تورا به اتاق خود راه داده« :گفتم
ي اول، خوابیدن تو در اتاق مـن   مرتبه .هاي کاخ را در دسترس تو بگذارند ست که یکی از اتاقگفته ا

توانستم که دلیلی براي حضور تو در آن اتاق ارائـه بـدهم، ولـی ایـن بـار       گرچه خطرناك بود ولی می
ببینـد متوجـه   تـو را در آنجـا    کلئوپـاترا اي  و اگر  توانم بگویم که تو براي چه در اتاق من خوابیده نمی

  ».توانم که جواب خاتون خود را بدهم اي و من نمی خواهد گردید که تو براي جاسوسی آمده
ي اول که من  شرمیون، مرتبه« :وقت رهبان خود را به من نزدیک کرد و دستم را گرفت و گفت آن

ایـن مرتبـه   خواستم صحبت خاتون تو و شوهرش را بشـنوم، ولـی    به اتاق تو آمدم براي این بود که می
خواهم  منظور من شنیدن صحبت آن دو نیست، بلکه از این جهت میل دارم که در اتاق تو باشم که می

و شـوهرش کردنـد، تمایـل مـن      کلئوپـاترا هایی که  خصوص بعد از صحبته خود را کنار تو ببینم و ب
  ».براي اینکه تو را در کنار خود ببینم بیشتر شده است

  »!راجع به رهبانان آزمایش کنم قرار من هم باید صحت شایعات عمومی رااز این ... آه« :گفتم
  »رهبانان چیست؟ هشایعات عمومی راجع ب« :رهبان پرسید

دهند، تارك دنیا نیستند و از تمـام   گویند که مردان راهب، برخالف آنچه جلوه می مردم می« :گفتم
ام کـه بعضـی از    شـوند و شـنیده   رخـوردار مـی  هـا ب  نمایند و از جمله از زن هاي جهان استفاده می نعمت

هـاي آن   روند تا اینکه شـبی را بـا زن   ي تفریح می گذارند و به محله مردان راهب موي عاریه بر سر می
  ».محله بگذرانند

اي صحیح است و مردان  شرمیون، آنچه راجع به رهبانان مصر شنیده« :مرد سالخورده خندید و گفت
باشند و جسم و دل  ها هم انسان می چون آن .از نعم دنیا محروم نیستند راهب برخالف شایعات عمومی
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هـاي آنجـا    ي تفریح بروم زیـرا زن  ها به محله اما من از کسانی نیستم که براي برخورداري از زن. دارند
 ».پسندم مورد پسندم نیستند و من دخترانی جوان چون تو را، شرمیون، می

اختیار جوان  پیرمرد شنیدم، قیافه و اندام کال در نظرم مجسم شد و بیوقتی آن حرف را از دهان آن 
موهاي سر رهبان پیر ریخته بود و آن قسمت از سـر را   .اندام را با آن پیرمرد مقایسه کردم زیبا و خوش

  .هاي دیگر فرق نداشت تراشید، از لحاظ نداشتن مو زیاد با قسمت که می
شد که بتواند در موقع تکلم درست حـرف   بود و مانع از این می سه دندان جلوي دهان پیرمرد افتاده

هـا و   پوسـت دسـت   .گردیـد  بزند و بعضی از کلمات در دهانش به مناسبت نداشتن دندان نامفهوم مـی 
 .هـاي مصـر   دار زن هاي  چین د به پیراهنوقدر چین داشت که شبیه ب صورت و گردن پیرمرد رهبان آن

ه چرا باید یک جوان چون کال با آن گیسـوي قشـنگ و مجعـد و آن    کردم ک من از تقدیر حیرت می
ها و ابروهاي روح پرور و آن دهان کوچک و صـورت چـون گـل و آن قامـت بلنـد و متناسـب        چشم

  .اندازه نسبت به من ابراز عالقه نماید نسبت به من ابراز تمایل نکند و یک پیرمرد رهبان، بی
کـردم کـه مـزاح     معبد دلف از من جدي باشد و فکر مـی کردم که درخواست رهبان  من تصور نمی

نماید اندوهگین شـدم و گفـتم ایـن فکـر را کنـار       م او جدي صحبت میتسناما بعد از اینکه دا. کند می
  .بگذار

دانی که تحصیل رضایت خاطر  شرمیون، تو چون هنوز خردسال هستی نمی« :رهبان معبد دلف گفت
  ».تو مرا راضی کنی، من تو را جزو خدام معبد دلف خواهم کردمن براي تو چقدر ارزش دارد و اگر 

ام یا دیگـري مـرا از وي    هستم و تا وقتی که خود را از او خریداري نکرده کلئوپاترامن کنیز « :گفتم
  ».توانم از اینجا بروم باشم و نمی ي مصر می ي ملکه خریداري نکرده برده

آزاد خواهی شد، زیرا طبق قانون شرع ما، هر غالم یا وقتی تو خادم معبد دلف بشوي « :رهبان گفت
  ».شود کنیزي که خادم معبد دلف گردد آزاد می

  ».خاتون من اجازه نخواهد داد که من خدمتکار معبد دلف بشوم« :گفتم
ي  تواند از انتقال تو از اینجا به معبد دلف جلوگیري نماید، زیـرا خدمـه   خاتون تو نمی« :رهبان گفت

تواند بعد از اینکه مـن کسـی را    کنم و انتخاب من یک طرفه است و کسی نمی انتخاب می معبد را من
براي خدمت در معبد انتخاب نمودم ایراد بگیرد و اگر شخصی که از طرف من براي خدمت در معبـد  
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  ».انتخاب گردید غالم یا کنیز باشد، به خودي خود آزاد خواهد گردید
  »شود؟ اي نصیبش می دمتکار وعبد دلف گردید چه فایدهوقتی یک کنیز چون من خ« :پرسیدم

ي اول این است که آزاد خواهد شد و دیگـر کنیـز    فایده .گردد چند فایده نصیبش می« :رهبان گفت
ي دوم اینکه هر موقع بخواهد شوهر کند با یک ثروت قابـل توجـه از معبـد خـارج      فایده .نخواهد بود

ي معبد نسبت به ما و عیانان یک مزیت دارنـد و آن ایـن اسـت     هنماید، زیرا خدم گردد و شوهر می می
  ».توانیم زن بگیریم توانند زن بگیرند و شوهر کنند ولی ما نمی که می

  »شود؟ این ثروت از چه راه عاید خدمتکار معبد دلف می« :پرسیدم
شـود کـه    گذارد داراي یک مقرري می هرکس که به عنوان خدمتکار قدم به معبد می« :رهبان گفت

ي او از طرف معبد تامین  پردازند، ولی چون در معبد دلف هیچ خرجی ندارد و هزینه هر سال به او می
  ».پردازند گردد و روزي که خواست از معبد برود یک جا به او می شود مقرري وي ذخیره می می

  »راه دخول به معبد دلف چیست؟« :از رهبان پرسیدم
  »!منتحصیل رضایت خاطر « :جواب داد

تـوانم از آن معبـد خـارج گـردم و بـه       آیا بعد از اینکه من خدمتکار معبد دلـف شـدم مـی   « :پرسیدم
  »اسکندریه بیایم و کسان خود را در این شهر ببینم؟

منظور من از آن سوال دیـدن کسـان نبـود، زیـرا مـن در اسـکندریه داراي خویشـاوند نبـودم، بلکـه          
 .نم، چون دیدار آن جوان براي مـن جـزو احتیاجـات حیـاتی بـود     خواستم به شهر بیایم و کال را ببی می

کسـی را کـه میـل داري     توانی مدت سه روز به شهر بیایی و هر دو ماه یک مرتبه می هر« :رهبان گفت
  ».ببینی

  ».پذیرم میاي رهبان معبد دلف، من درخواست تو را « :گفتم
  ».پس به اتاق تو برویم و بخوابیم« :رهبان گفت

  ».پذیرم من تقاضاي تو را به یک شرط می« :گفتم
  »آن شرط چیست؟« :رهبان پرسید

از برادرش جدا شـود و همسـر او    کلئوپاتراگاه  دانی آرسینوهه به من وعده داد که هر تو می« :گفتم
  ».نماید گردد مرا آزاد می
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  ».من از این وعده مطلع هستم« :رهبان گفت
  ».و برادرش منتفی شد کلئوپاتراکردي که موضوع طالق صحبت  کلئوپاتراولی تو طوري با « :گفتم

  ».هنوز معلوم نیست که منتفی شده باشد« :رهبان گفت
را وادار  کلئوپاتراي برادرش خواهد گردید،  آرسینوهه زوجه کلئوپاتراتو وقتی گفتی بعد از « :گفتم

راي مثبـت خواهـد    کلئوپـاترا رد و من مطمئن هستم که بعد از سه روز، یکردي که با شوهرش گرم بگ
  .ي واقعی همسرش گردد ر است زوجهضداد و خواهد گفت که حا

 .ي طالق منتفی گردیده آرسینوهه مرا از خواهرش نخواهـد خریـد و آزاد نخواهـد کـرد     چون مساله
اینک تو به من وعده دادي که آزاد خـواهم شـد و از اینجـا خـواهم رفـت و در معبـد دلـف خـدمت         

  ».ر زمان که بخواهم از آنجا خارج شوم، تمام مقرري مرا خواهند پرداختخواهم کرد و ه
  ».همین طور است« :رهبان گفت

تو مرا خدمتکار معبد دلف کن و آزادي مرا از کلئوپاترا بخواه و بعد از اینکه من دانستم که « :گفتم
  ».را خواهم پذیرفت برم، در خواست تو آزاد هستم و در معبد دلف به سر  می

خواهم نه براي چند ماه دیگر، چون بعد از  شرمیون، من تو را براي امشب می« :هبان خندید و گفتر
  ».این که از شهر به معبد برگردم در آنجا زن براي من فراوان خواهد بود و احتیاج به تو نخواهم داشت

ر نمـایم کـه از   کردم با رهبان پیر مدارا کنم و طـوري رفتـا   در این وقت من که تا آن لحظه سعی می
شـرمی و وقاحـت    مزاحمت وي آسوده شوم و به اتاق خود برگردم و استراحت نمایم، از این همـه بـی  

کنم تـو چگونـه رهبـانی هسـتی کـه در معبـد تـو زن         من تعجب می« :اختیار گفتم خشمگین شدم و بی
  »باشد؟ فراوان می

معبد دلـف دو قسـمت   « :کنان گفترهبان پیر که متوجه لحن تند و مفهوم کالم من نشده بود خنده 
بـین آن دو قسـمت فاصـله وجـود دارد، ولـی آن      . باشد و قسمتی زنانه است و قسمتی از آن مردانه می

  ».ي معبد هستند ببینم هاي خدمتکار را که در قسمت زنانه توانم زن فاصله براي من مانع نیست و من می
  ».هاي خدمتکار فراوان هستند ي معبد دلف زن از این قرار در قسمت زنانه« :گفتم

  ».بلی و تو خدمتکار منحصر به فرد آن قسمت نخواهی بود« :رهبان گفت
پس تو به طوري که گفتی فقط امشب نسبت بـه مـن توجـه داري و وقتـی از اینجـا بـه معبـد        « :گفتم
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  ».مراجعت کردي به من احتیاجی نخواهی داشت
بعد از اینکـه تـو وارد معبـد شـوي شـاید بـاز بـه تـو         منظورم احتیاج مبرم است و « :رهبان اظهار کرد

  ».احتیاج پیدا کنم، ولی مبرم نخواهد بود
  »اي عمل خواهی نمود؟ اي که به من داده من چگونه اطمینان حاصل کنم که به وعده« :پرسیدم

شرمیون، آیا تو قول رهبان بزرگ معبد دلف را قبول نـداري و آیـا قـول او    « :پیرمرد با تعجب گفت
  »اي آسوده خاطر شدن تو کافی نیست؟بر

من قول رهبان بزرگ معبـد  « :بیانی آرام اما جدي گفتم من که بار دیگر بر خود مسلط شده بودم، با
آید و یک کنیز  دلف را قبول دارم، اما قول آن رهبان بزرگ را که شب وقتی به کاخ سلطنتی مصر می

ي رضـایت خـاطرش    گوید وسیله ارد و به آن کنیز میگذ ي رهبانیت را زیر پا می بیند اصل و قاعده می
گذارد  کنم که این مرد که اصل مقدس رهبانیت را زیر پا می چون فکر می .را فراهم نماید قبول ندارم

از طرفی، پیشـنهاد تـو بـراي مـن خیلـی جالـب توجـه اسـت و         . قول خود را هم زیر پا خواهد گذاشت
  .توانم از آن بگذرم نمی

باشم  سنتوریون جوان و زیبا هستم و میل دارم که همسرش بشوم، اما چون کنیز میمن خواهان یک 
دانـم کـه خـاتون مـن مـرا آزاد       به آرزوي خود نخواهم رسید و به علتی که ذکـرش مـورد نـدارد مـی    

نخواهد کرد تا این که همسر آن افسر بشوم، لذا پیشنهاد  تو مورد توجه من قرار گرفت چـون دانسـتم   
توانم از راه خدمتکار شدن در معبد دلف نایل به تحصیل آزادي بشـوم و بـا آن جـوان وصـلت      که می
ي خود عمل کـن و مـرا آزاد نمـا و از اینجـا ببـر و وقتـی مـن دانسـتم آزاد و          اینک تو به وعده .نمایم

  ».ام درخواست تورا اجابت خواهم کرد خدمتکار معبد دلف شده
شـرمیون، آیـا تـو مـرا مسـخره      « :ید، چهره در هم کشید و گفتخند رهبان که تا آن موقع گاهی می

  »کنی؟ می
  ».تو از من تقاضایی کردي و من هم از تو تقاضایی نمودم و موضوع تمسخر در بین نیست« :گفتم

شرمیون، تو مرا از پیشنهادي که به تو کردم پشیمان کردي، براي اینکـه تـا   « :رهبان سالخورده گفت
من تردید نکرده بود و تو اولین زنی هستی که در صحت قول مـن تردیـد    امروز کسی در صحت قول

چه از طرز تکلم  و هوش تو پیداسـت کـه سـواد داري     تجربگی تو است، زیرا اگر نمودي و علتش بی
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باشـی و تجربـه غیـر از سـواد اسـت و بعضـی از اطفـال در خردسـالی داراي سـواد           اما بدون تجربه مـی 
  ».زدي طور با من حرف نمی دانستی این ی ندارند و هرگاه تو تجربه میي کاف شوند اما تجربه می

طور حرف زدم براي این بود که از  من رهبان سالخورده را ترك کردم و او ندانست که اگر من آن
هرگـز   – چون او رهبان بزرگ معبد دلف بود و من یک کنیز – وي نفرت داشتم و اگر مجبور نبودم

اگر تقاضایی که آن پیرمرد . دادم چه رسد به اینکه با وي صحبت هم بکنم هاي او گوش نمی به حرف
من یک سنگ بزرگ مقابل . کردم ه صحبت نمینگو آمد، من آن از من کرد از طرف کال به عمل می

پاي او قرار دادم که نتواند بلند کند و با آن پیشنهاد، جواب منفی به رهبان سالخورده دادم بدون اینکه 
  .جواب منفی خارج گردداز دهانم 

گاه رهبان معبد دلف را در آن اتاق گذاشتم و به اتاق خود که کنار اتاق خواب ملکه و برادرش  آن
بود مراجعت کردم تا بخوابم، اما قبل از اینکه خواب به چشمم بیاید از اتاق ملکـه و شـوهرش چیـزي    

  .هاي قبل بود شنیدم که غیر از صحبت شب
نظیـر، تاجگـذاري رسـمی     یه یـک جشـن بـزرگ برپـا شـد و آن جشـن بـی       دو روز بعد در اسـکندر 

ي شمالی دلتاي نیل نیز در آن روز  تمام معبدهاي اسکندریه و منطقه .بود کلئوپاترابطلمیوس چهاردم و 
  .جشن گرفتند

ي  یک بار گفتم که در اسکندریه متکدي وجود نداشت و مردم محتاج نبودند که از اغذیه و اشـربه 
کار خود غذا و آبجو فراهم نمایـد و بعضـی    توانست در روز از مزد هرکس می .تفاده نمایندرایگان اس

  .کردند از اصناف اسکندریه بخصوص کارگران بندر در مصرف آبجو افراط می
اي اسـکندریه بـه خـرج    هـ  با اینکه مردم محتاج غـذا و آبجـوي رایگـان نبودنـد، آن روز در خیابـان     

ي جانوران  ر، غذا و آبجوي رایگان به مردم داده شد و هنگام ظهر رژهبطلمیوس چهاردهم پادشاه مص
ها و سـایر جـانوران بـه حرکـت      ها و زرافه هاي اسکندریه آغاز شد و شیرها و فیل  باغ وحش در خیابان

نواخت و شعري  هاي نوازنده آهنگ موسیقی می ي حیوانات باغ وحش، دسته در فواصل رژه. درآمدند
  .کرد وز سروده شده بود ترنم میرا که در همان ر

آن شعر را به مناسبت تاجگذاري کلئوپاترا و شوهرش ساخته بودند و ترجیع بند شعر این بود که بعد 
محصـول بیشـتري بـه     کلئوپاترااز این زمین ما حاصلخیزتر خواهد شد و ما از برکت نیل و لطف ملکه 
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  ...دست خواهیم آورد و
از کـاخ   کلئوپـاترا کردنـد، خـاتون مـن     ر شادمان بودند و تفریح میي شه در آن روز که تمام سکنه

دانسـتم کـه علـت غمگـین بـودن خـاتونم        من می. هاي شهر عبور نکرد سلطنتی خارج نشد و از خیابان
ي برادر نگـردد،   داشت، ولی از بیم آنکه خواهرش آرسینوهه زوجه او برادرش را دوست نمی. چیست

ي مصر شده بود خـود را   ري شرکت کند و چون از روي اکراه ملکهر شد که در مراسم تاجگذاضحا
  .دید بدبخت می

هم که گفتم شبیه به خواهر بود، آن روز از کاخ سلطنتی خارج نگردید،  کلئوپاتراآرسینوهه خواهر 
 کلئوپاترابرد چرا  گرفت و حسد می ولی خارج نشدن او از کاخ سلطنتی از غبطه خوردن سرچشمه می

  .ي مصر شده باشد ي بطلمیوس چهاردهم و در نتیجه ملکه باید زوجه
هاي کاخ سـلطنتی اسـتراحت کـرد و     در روزي که شب قبل از آن رهبان معبد دلف در یکی از اتاق
او قبل از احضار من رهبان سالخورده . در بامداد از کاخ خارج شد و رفت، آرسینوهه مرا احضار نمود

دانسـتم کـه رهبـان بـه او چـه گفتـه، ولـی تصـور          من نمی .ده بودرا پیش از خروج از کاخ سلطنتی دی
  .کردم که مطلبی برخالف واقع گفته باشد نمی

خود من هم حقایق را به طوري که از دهـان خـاتون خـود و شـوهرش و رهبـان شـنیده بـودم بـراي         
ه روز ي تو چیست و آیـا خـواهر مـن بعـد از سـ      شرمیون، نظریه« :آرسینوهه حکایت کردم و او پرسید
  »ي شوهرش گردد یا نه؟ مهلت حاضر خواهد شد که زوجه

زدم  من نخواستم به او بگویم که شب قبل در اتاق خود چه شنیدم، چون اگر این حرف را بـه او مـی  
  .آمد آرسینوهه به خشم می

من دانستم که وي خبر رسمی مراسم تاجگذاري را خواهد شنید، ولی بهتر این بود که خبر مزبور را 
از این گذشته حقایق را به او گفتم و از جمله اظهـار کـردم کـه    . دهان دیگران بشنود نه از دهان مناز 

رهبان معبد دلف خبط کرد که نام تورا برد، چون تا وقتی که رهبان سـالخورده اسـم تـو را نبـرده بـود      
 کلئوپـاترا  نظـر  تصمیم داشت که از شوهرش جدا شود، اما همین که اسم تورا به زبان آورد، کلئوپاترا

  .در چند لحظه تغییر نمود و مهلت خواست و گفت بعد از سه روز راي قطعی را ابراز خواهد کرد
خیلـی از بـرادرم    کلئوپـاترا چـون  « :آرسینوهه تصدیق نمود که رهبان پیر اشتباه نموده معهـذا گفـت  
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  ».وي جدا خواهد شد نفرت دارد امیدوارم که بعد از سه روز  نظر منفی ابراز کند و بگوید که از
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  ي لژیون اسکندر شد فرمانده کلئوپاترا
من در این سرگذشت آنچه را که به چشم خودم دیدم و به گوش خویش شنیدم براي آیندگان نقل 

گویم با تاریخ رسمی مصر تفاوت داشته باشد، براي این کـه   نمایم، لذا بعید نیست که آنچه من می می
  .پیوندد نویسند غیر از آن است که به وقوع می گاهی آنچه در تاریخ می

ي مصر شد و مردم به این مناسـبت جشـن گرفتنـد، پادشـاه مصـر       ملکه بعد از این که کلئوپاترا رسماً
  .در حکم جانشین او بود واگذار کرد که عمالً کلئوپاتراسوم به اسکندر را به وفرماندهی لژیون م

ي یوزباشی داشت  مصر بود و من دانستم که کال که درجهترین لژیون ارتش  لژیون اسکندر برجسته
  .کند در آن لژیون خدمت می

  .ي تخت روان رفتم براي دیدار لژیون خود رفت، من نیز با او به وسیله کلئوپاتراروز اول که 
ي دمن هور بود که گفتم درخارج از اسکندریه قرار داشـت،   ساخلوي لژیون اسکندر، در سربازخانه

ي دمـن هـور    خواست لژیون اسکندر را ببیند آن لژیون از سـربازخانه  می کلئوپاتراروز که  ولی در آن
ي لژیـون انتخـاب کردنـد کـه      از این جهت سـیرك را بـراي مراسـم سـان و رژه     .منتقل به سیرك شد

ها و سواران باشـد وجـود    اي وسیع که محل عبور مردم و ارابه بزرگتر از سیرك، در اسکندریه محوطه
  .نداشت

هاي اسکندریه یا در اسکله مورد بازدید  توانست که لژیون اسکندر را در یکی از خیابان می کلئوپاترا
ي بنـدري متوقـف    شـد و فعالیـت محوطـه    هـا بسـته مـی    قرار دهد، ولی راه عبور مردم و سواران و ارابه

جتمـاع سـرابازان در   ولی سیرك محلی بود وسیع و در عین حال دور از معبـر عمـومی، و ا   .گردید می
  .گردید آنجا سبب سد معبر نمی

ي لژیون  خواست براي بازدید لژیون اسکندر به سیرك برود لباس فرمانده ي مصر می روزي که ملکه
دار ارغـوانی   ي چین او یک نیم تنه. طور زیبا ندیده بودم را آن کلئوپاترارا در بر نمود و من تا آن روز 

نه خفتان مطال پوشید و یک کاسـک مطـال   ت پوشاند و باالي نیم نوي او را میدر بر نمود که تا باالي زا
بند مطال که عبارت بود از دو رشته تسمه بـه   هاي او کفش نظامی بود و یک ساق کفش. نیز بر سر نهاد

بی رنگ پوشید و چند پـر شـترمرغ   آي مصر روي خفتان طالیی رنگ خود یک شنل  ملکه .پاها بست
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  .زدهم بر کاسک خود 
دیـدم و کنیـز محـرم او بـودم آن روز وي را طـوري زیبـا        ي مصـر را مـی   با این که من پیوسته ملکـه 

  .شدم کردم که از تماشایش سیر نمی مشاهده می
شش هزار سرباز لژیون اسکندر در سیرك در سی قسمت صف کشیده بودند و هر قسمت منقسم به 

  .ریون قرار داشتگردید و در راس هر سنتوري یک سنتو دو سنتوري می
از تخت روان خود فرود آمد و سوار بر اسب شد و سربازان لژیون اسـکندر را   کلئوپاترادر سیرك، 

دید من در تخت روان بودم، ولی موقعی که  وقتی خاتون من سربازان لژیون خود را سان می. سان دید
ي دوم سـیرك جـا    از اسب فـرود آمـد و در یکـی از لژهـاي طبقـه      کلئوپاتراي سربازان شد  نوبت رژه

ي خـود   ي مصـر و فرمانـده   گاه سربازان لژیون از جلوي ملکه آن .گرفت و من هم در قفاي او ایستادم
ایسـتاده   کلئوپـاترا کنـار  » لگات«سوم به وي واقعی لژیون م ي سربازان، فرمانده در موقع رژه. رژه رفتند

  .ي مصر بودم بود و من عقب ملکه
خاتون من توجه لگات را نسبت بـه طـرز راه رفـتن سـربازان جلـب کـرد و گفـت اینـان طـوري راه          

برند و از غذاي کافی محـروم هسـتند و حتـی مـن      هاست با گرسنگی به سر می روند که گویی سال می
هـا داراي قـوز    ناند که پشت آ ها در موقع راه رفتن طوري سر را پایین انداخته بینم که بعضی از آن می

  آموزید؟ شده است و چرا شما راه رفتن را به سربازان لژیون نمی
کنم که ارزش جنگی یک سرباز به راه رفتن نیست بلکه بسـته اسـت بـه  شـجاعت و      من تصدیق می

ممکن است کسانی با سر خمیـده راه برونـد و قـوز داشـته باشـند و در      . تحمل سختی در میدان جنگ
دارند بیشـتر باشـد،    ي برآمده قدم برمی ها از کسانی که با سر افروخته و سینه نمیدان جنگ شجاعت آ

توانم از تذکر این نکته خودداري کنم که یک لژیون نباید سـان بدهـد و رژه بـرود و اگـر      اما من نمی
سان داد و رژه رفت باید سربازان آن خوش لباس باشند و خوب گام بردارند و یکی از شرایط خـوب  

تن سرباز این است که هنگام راه رفتن، سر را طوري بلند نگه دارد که گویی یکصد گام جلوي راه رف
  .نگرد و پاها را محکم بر زمین بکوبد خود را می

ي واقعی لژیون بود، کال با سنتوریون خود از  مشغول صحبت با لگات فرمانده کلئوپاترادر حالی که 
ایـن   ...نگاه کنید« :ي لژیون نشان داد و گفت را به فرماندهکال  کلئوپاتراي مصر گذشت و  مقابل ملکه
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نماید وجودش را از کالبد دوتن  دارد که انسان تصور می مرد جوان که سنتریون است طوري قدم برمی
ایـن افسـر جـوان ایـن      .اند، یعنی هرکول خداي زور و دیگري آپولون خداي زیبایی از خدایان سرشته

آموزنـد و   گونه قدم برداشتن را در اینجا بـه کسـی نمـی    فرا نگرفته، چون این نوع راه رفتن را در اینجا
توانید براي تربیت سربازان خود از این جوان استفاده نمایید و بعد از این که رژه تمام شد به او  شما می

  ».بگویید که امروز عصر به کاخ سلطنتی بیاید و مرا ببیند
الع خـواهم داد کـه امـروز عصـر بـراي دیـدن تـو بـه کـاخ          کنم و به او اط اطاعت می« :لگات گفت
  ».سلطنتی برود

شود و بـه طـرف    عصر آن روز من در کاخ سلطنتی منتظر بودم که ببینم چه موقع کال وارد کاخ می
  .رود در همان کاخ می کلئوپاتراکوشک 

ي برآمده  سینه وقتی روز به ربع سوم رسید، کال وارد کاخ سلطنتی شد و مثل همیشه با سر افروخته،
رفت و من دیدم که یک خواجـه، کـال را وارد    کلئوپاتراهاي محکم و منظم به طرف کوشک  و گام

رسانیدم که بدانم خاتون مـن بـا آن    کلئوپاتراکوشک کرد و پس از آن با سرعت خود را به کوشک 
کـه مـرا   اي  واجـه خخواسـتم وارد کوشـک شـوم     وقتـی مـی  . کنـد  جوان زیبا از چه مقوله صحبت مـی 

ملکه دسـتور داده کـه کسـی وارد اتـاق او نشـود و گرچـه ایـن دسـتور شـامل تـو           « :شناخت گفت می
  ».اطالع بمانی گردد، اما اگر از آن اطالع داشته باشی بهتر از آن است که بی نمی

  ».روم شوم بلکه به اتاق خود می من وارد اتاق ملکه نمی« :گفتم
دانـم کـه تـو محـرم ملکـه       شرمیون، من می« :آهسته گفت خواجه سر را به گوش من نزدیک کرد و

ي تو داراي قرب نیستند، معهذا اگر ملکه نفهمـد کـه تـو در اتـاق      هستی و هیچ یک از خدمه به اندازه
ا مایل نیست کلئوپاترکنم که  باشی بهتر از این است که به این موضوع پی ببرد، چون حس می خود می

  ».گوید جوان چه میکسی بشنود که وي با این افسر 
ي مصـر متوجـه ورود مـن بـه آن اتـاق       من طوري آهسته به اتاق خود خواهم رفت که ملکـه « :گفتم

  ».سپس راه اتاق خود را پیش گرفتم .نخواهید گردید
شنیدم و هنگامی  شد می ي مصر بود و هرچه در آن اتاق گفته می اتاق من مجاور اتاق ملکهکه  گفتم

 .توانستم که مناظر آن اتاق را هم ببینم ماند، می می که درب اتاق نیمه باز
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مـن تـو را بـه اینجـا آوردم تـا      « :گفـت  وقتی من به اتاق خود رسیدم شنیدم که کلئوپاترا به کـال مـی  
هـا در   خـوبی راه برونـد و بعضـی از آن   ه تواننـد بـ   بگویم که سربازان من احتیاج به تربیت دارند و نمی

تـوانی   باشـی مـی   انـدام و نیرومنـد مـی    و چون تو جوانی هستی کـه خـوش   کنند موقع راه رفتن قوز می
سربازان لژیون مرا طوري تربیت نمایی که بتوانند بخوبی راه بروند و بگو بدانم که تو این راه رفـتن را  

  »اي؟ در کجا آموخته
و  ي قـدیم  شـهر قسـطنطنیه  (من چند نوع ورزش از جمله راه رفـتن را در شـهر بیـزانس    « :کال گفت

  ».ام یاد گرفته) استانبول کنونی
اي و در قدیم تمام  زدم که تو این نوع راه رفتن را در یونان فراگرفته من حدس می« :گفت کلئوپاترا

ري که سربازان لژیون مرا طوري ضرفتند و آیا تو حا سربازان اسکندر و همچنین اجدادم مثل تو راه می
  »؟تعلیم بدهی که بتوانند مثل تو راه بروند

راه رفتن سربازان به طوري که مورد قبول تو باشد فقط محتـاج راهنمـایی نیسـت بلکـه     « :کال گفت
خـوبی راه  ه خواهد و سربازان لژیون تو بایـد ورزش کننـد تـا ایـن کـه بتواننـد بـ        قدري هم ورزش می

  ».بروند
  ».ها ورزش را نیز بیاموزي دهم که به آن من به تو اجازه می« :گفت کلئوپاترا

  »کال، مادرت اهل کجا بود؟« :ي مصر موضوع صحبت را عوض کرد و پرسید وقت ملکه آن
  ».مادرم سریانی بوده و پدرم ایرانی« :کال گفت
باشـد، ولـی مـن در تـو      از این قرار زیبایی شرقی تو از مواریث پـدر و مـادرت مـی   « :گفت کلئوپاترا

  ».بینم زیبایی یونانی هم می
  ».یونانی بودندوالدین مادرم « :کال گفت
  »توانی به میزان وجاهت خود پی ببري؟ دانی چقدر زیبا هستی و می آیا تو می« :گفت کلئوپاترا

نمودم که مرد هم ممکن است زیبا  کردم که زیبا هستم و تصور نمی من هرگز فکر نمی« :کال گفت
  ».باشد تا این که در این شهر شخصی به من گفت که تو زیبا هستی

  »شخصی که به تو گفت زیبا هستی که بود؟« :رسیدپ کلئوپاترا
  ».او یک کنیز بود« :کال گفت
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  »آیا بعد از این که به تو گفت زیبا هستی درخواستی از تو نکرد؟« :پرسید کلئوپاترا
نه اي خاتون بزرگ، او درخواست دیگري از من نکـرد یعنـی متوجـه شـد کـه هرگـاه       « :کال گفت

 ».شود نمیدرخواستی از من بکند پذیرفته 

آفرین برتو کال و بدان که زیبایی عبارت است از بزرگترین ثروت که خـدایان بـه   « :گفت کلئوپاترا
کنند و کسی که زیبا است باید قدر این ثروت را بداند و آن را بـه رایگـان از دسـت     یک نفر اعطا می

پذیرد و تو، باید فقـط  ندهد و از دست دادن این ثروت به رایگان این است که درخواست هر زنی را ب
ي تو برسد یا این که از حیـث مقـام    به پایه) ها بین زن(درخواست زنی را بپذیري که یا از حیث زیبایی 

  ».ها برتر باشد و مرتبه از تمام زن
ها بـود    تر از تمام زن اي خاتون بزرگ، اگر زنی پیدا شد که هم از حیث زیبایی برجسته« :کال گفت

ها رجحان داشت چطور؟ آیا باید در خواست او را پذیرفت یا  ي زن و مرتبه بر همهو هم از حیث مقام 
  »نه؟

کردم، چون هـر دو در قسـمتی از    ي کال را مشاهده نمی دیدم و نیز قیافه را نمی کلئوپاتراي  من قیافه
ي آن جوان در  دانستم که گفته کلئوپاتراي  ها را ببینم، ولی از خنده توانستم آن اتاق بودند که من نمی

هایی شنیدم که دو گوش خود را گرفتم که نشـنوم   گاه از اتاق صحبت آن .او تاثیري نیکو کرده است
  .شود چه گفت و شنودي مبادله می کلئوپاترابین کال و 

  .به کاخ سلطنتی آمد کلئوپاترادفعات براي دیدن ه بعد از آن روز، کال ب
ي افتخاري  لژیون موسوم به اسکندر شد، یعنی فرمانده ي اندهفرم کلئوپاتراباید بگویم بعد از این که 

آن افسـران را لگـات کـه    . آمدنـد  آن گردید، بعضی از روزها برخی از افسران آن لژیون نـزد وي مـی  
شـدند،   ي مصر احضار مـی  که از طرف ملکه فرستاد یا این می کلئوپاتراي واقعی لژیون بود نزد  هفرماند

ي سنتوریون از لژیون اسکندر به کاخ سلطنتی مصـر عـادي بـود و کسـی      درجهلذا آمدن یک افسر از 
  .کرد تعجب نمی

از آن گذشته همه فهمیده بودند که افسر مزبور از طرف ملکه مامور شده است که سربازان را مشـق  
به  دانستم که آمدن کال به کاخ سلطنتی مصر و ورود فقط من می .ها بیاموزد بدهد و راه رفتن را به آن

  .باشد براي منظوري غیر از تقدیم گزارشات پیشرفت تعلیم سربازان می کلئوپاتراکوشک 
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کردند که پسر  همه فکر می .که باردار شده بود یک پسر زایید کلئوپاتراماه بعد از آن وقایع  نچندی
یـرا  باشـد، ز  دانست که آن طفل کال می مزبور  فرزند بطلمیوس چهاردهم است، ولی فقط یک نفر می

داد و وقتـی   با زیرکی شباهت مزبور را طوري دیگر نشان می کلئوپاترااما . بسیار به کال شباهت داشت
 :ي سلطنتی مصر در پیرامون طفل جمع بودنـد گفـت   اي از اعضاي خانواده بطلمیوس چهاردهم و عده

نـخ جـدم   ز نگاه کنید، دهان فرزند من شـبیه بـه دهـان پـدرم بطلمیـوس سـیزدهم اسـت و زنـخ او بـه         «
  ».هاي من است هایش مانند دست بطلمیوس دوازدهم شباهت دارد و دست

ي بطلمیـوس   هـا خصوصـیات قیافـه    بـراي اینکـه اکثـر آن    .کردنـد  این اظهارات را حضار تصدیق می
گونه مواقع، وقتی یک مادر راجـع   وانگهی در این. سیزدهم و بخصوص دوازدهم را به خاطر نداشتند

گیرنـد و   کند سایرین تحت تلقین قـرار مـی   یک کودك با دیگران صحبت می شباهت اعضاي بدن هب
کنند که یک مادر طفل خود را  گوید درست است، چون فکر می چه مادر می نمایند که آن تصور می

  .باشد شناسد و به خصوصیات کودك آشنا می بهتر از همه می
یک پسر زایید هرگونه کدورتی بین او و بـرادرش از بـین رفـت، بـراي اینکـه       کلئوپاترابعد از اینکه 

دي که خواهرش زاییده از صلب اوسـت، ولـی کـال کـه بعـد از      نبطلمیوس چهاردهم یقین داشت فرز
  .باشد نه از بطلمیوس آمد دریافته بود که آن فرزند از او می تولد طفل نیز به کاخ سلطنتی می

شـود خـاتونم مـرا احضـار کـرد و       کلئوپـاترا ز این که کال وارد کوشـک  چندي بعد یک روز قبل ا
شرمیون، مراقب باش که امروز بعد از این که کال آمد او را به اتاق خود ببري و از قول من به « :گفت

اگر از تو پرسید که براي چه دیگر نباید اینجـا بیایـد،   . او بگویی که دیگر قدم به کاخ سلطنتی نگذارد
قدر  ي سنتوریون دارد کیست که این گفت این افسر جوان که درجه که شب قبل برادرم می به او بگو
  آید؟ نزد تو می

من به او گفتم که او کال مربی سربازان لژیون اسکندر است که مـن فرمانـدهی آن را دارم و مـامور    
هاي محکم وسرهاي  ها بتوانند با گام است که سربازان لژیون را طوري تربیت کند و مشق بدهد که آن

برادرم گفت به فرض این که او مربی سربازان لژیون تو باشد، نباید این همه اینجا  .افراخته قدم بردارند
دهنـد نـه    بیاید، زیرا گزارش مشق نظام یا سایر اعمال نظامی را دو ماه یک مرتبه یا ماهی یک مرتبه می

قدري نیست که احتیـاج بـه   ه شود ب حاصل می هایی که هر روز، زیرا از یک روز تا روز دیگر پیشرفت
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  .توضیح و گزارش داشته باشد
داند که من خیلی عالقه دارم سربازان لژیون خوب راه بروند لذا هـر روز   من گفتم که کال چون می

برادرم گفت این مـرد  . آید تا این که گزارش مربوط به مشق و تمرین سربازان را به من بدهد اینجا می
آید کـه گـزارش بدهـد و آیـا در ایـن یـک سـال         یک سال است که به کاخ سلطنتی میاکنون قریب 

  نتوانسته است که سربازان لژیون تو را طوري تربیت کند که بتوانند راه بروند؟
این اظهارات نشان می دهد که برادرم نسبت به کال ظنین شده و لذا بـه او بگـو کـه دیگـر بـه کـاخ       

ي دمن هور خـواهم رفـت و او را    عنوان سرکشی از لژیون به سربازخانهسلطنتی نیاید، ولی خود من به 
 ».خواهم دید و به وي خواهم گفت که در کجا یکدیگر را مالقات کنیم

توانستند راه بروند و خود  ها می حقیقت این است که کال مشق دادن سربازان را تمام کرده بود و آن
رفـت و پیوسـته در اسـکندریه بـه سـر       ي دمن هور نمی نهکال هم دیگر براي تعلیم سربازان به سربازخا

بـرد   ي دمـن هـور بسـر مـی     اگـر او در سـربازخانه  . را ببیند کلئوپاترابرد که بتواند در فواصل کوتاه  می
  .به اسکندریه بیاید ولو با ارابه حرکت نماید کلئوپاتراتواست در فواصل کوتاه براي دیدن  نمی

ا کلئوپـاتر دانستم کال باید از آنجا بگذرد تا این که خود را به کوشـک   روز در جایی که می من آن
هاي محکم  افسر جوان در ساعت معین آمد و مثل معمول قدم. برساند ایستادم و منتظر آمدن وي شدم

  .رفت به طوري که مرا ندید تا وقتی که خود را به او رسانیدم داشت و با سربلندي راه می برمی
کـه   مثـل ایـن  ... شرمیون، آیا تو هسـتی؟ « :دیدار ناگهانی من تعجب کرده بود گفتکال که بدواً از 

  »کاري با من داري؟
خواهم با تو صحبت کنم، بیا به اتاق من تا این که با تو حرف  من با تو کار دارم و می ...آري« :گفتم

  ».بزنم
هـا در آن   شـتم و شـب  ي مصـر دا  کنار اتـاق خـواب ملکـه    کلئوپاترامن غیر از اتاقی که در کوشک 

توانستم در ساعاتی کـه ملکـه بـا مـن      خوابیدم، داراي اتاقی بودم در قسمت خارجی کوشک و می می
  .کاري نداشت در آنجا باشم

من اکنون باید نزد ملکه بروم و گزارش بدهم و بعد از ایـن کـه مراجعـت کـردم تـو را      « :کال گفت
  ».خواهم دید و اظهاراتت را خواهم شنید
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خواهم به تو بگویم مربوط است به ملکه و او به من دستور داد که پیغامش را به  آنچه من می« :گفتم
  ».تو برسانم

  »آیا به تو گفت که پیغامش را قبل از این که من نزد ملکه بروم به من برسانی؟« :کال گفت
  ».او گفت در این صورت برویم و من براي شنیدن پیغام آماده هستم. بلی« :گفتم

داشـتم بـردم و او را نشـانیدم و     کلئوپـاترا من کال را با خود به اتاقی که در قسمت خارجی کوشک 
پیغامی که من از طرف ملکه باید به تو ابالغ کنم این است که دیگر نباید قدم به کاخ سـلطنتی  « :گفتم

  ».بگذاري
  »ی بگذارم؟براي چه نباید قدم به کاخ سلطنت« :کال از این حرف من یکه خورد و پرسید

نمایـد کـه آمـدن تـو بـه کـاخ        نسبت به تو ظنین شده و تصور مـی  کلئوپاترابراي اینکه برادر « :گفتم
  ».سلطنتی براي دادن گزارش نیست بلکه علت دیگري دارد

  »اي؟ چرا به فکر فرو رفته« :کال سکوت کرد و من پرسیدم
  ».شنیدن این خبر باعث اندوه من شد« :او گفت

داشتی از شنیدن این خبر  داري و اگر او را دوست نمی را دوست می کلئوپاترااست که معلوم « :گفتم
  ».شدي متألم نمی

را نخـواهم دیـد یعنـی در کـاخ      کلئوپـاترا من از این متألم نیسـتم کـه چـرا پـس از ایـن      « :کال گفت
موفـق بـه    آیـد مـن   دانم که وقتی براي سرکشی لژیون می سلطنتی او را مالقات نخواهم کرد، چون می

  ».دیدار وي خواهم شد
  »پس براي چه از دستور جدید ملکه متألم شدي؟« :پرسیدم

براي این که اگر نتوانم به کاخ سلطنتی بیایم یک موجود بسیار عزیز دیگـر را در اینجـا   « :کال گفت
  ».نخواهم دید

  ».باشد می کلئوپاتراآن موجود عزیز طفل « :جواب داد» او کیست؟« :پرسیدم
  »شوي؟ قدر نزد تو عزیز است که اگر او را نبینی ناراحت می آن کلئوپاتراآیا فرزند « :گفتم

  ».دانم ام و او را مانند فرزند خود می بلی، براي این که از روز تولد آن طفل را دیده« :کال گفت
  »گردد؟ شود زیادتر به تو شبیه می اي که هر قدر این پسر بزرگتر می کال، آیا متوجه شده« :گفتم
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دید و لـذا فرزنـدي کـه در شـکم      باردار بود مرا می کلئوپاتراعلتش این است که وقتی « :کال گفت
  »!داشت شبیه من شد

 دهد تو پـدر ایـن   این شباهت یک شباهت کلی و مبهم نیست بلکه شباهتی است که نشان می« :گفتم
  ».باشی طفل می

خواهم که دیگـران از   طفل هستم، ولی نمیگویی و من پدر این  شرمیون، تو راست می« :کال گفت
  ».این موضوع مستحضر شوند

شود بهتر آن دانسته که تو  ي مصر چون دیده که شباهت طفل نسبت به تو زیاد می شاید ملکه« :گفتم
  ».را از آمدن به این کاخ منع نماید

ن دروغ زنـی اسـت کـه بـه مـ      کلئوپـاترا طـور باشـد، چـون     کنم که ایـن  من تصور نمی« :کال گفت
گفـت، ولـی او بـه مـن      ترسید خود این موضوع را به من مـی  گوید و اگر از شباهت من وطفل می نمی

چـه باعـث    نگفت که شباهت طفل با من براي وي تولید اشـکال خواهـد کـرد، لـذا بـه ظـن قـوي آن       
همـان   ي تو براي من پیغام بفرستد که دیگر بـه اینجـا قـدم نگـذارم،     ي مصر به وسیله گردیده که ملکه

به همین جهت من دیگر اینجا نخواهم آمد، اما خیلـی میـل دارم کـه فرزنـد      .باشد سوءظن برادرش می
  ».خود را ببینم

شود و آیـا   ام که بعضی اوقات این طفل به تو سپرده می شرمیون، من دیده« :کال فکري کرد و گفت
  »کنی تا من بتوانم او را ببینم؟ براي تو امکان دارد که برخی از روزها طفل را از کاخ سلطنتی خارج

بایـد روزي   توانم این کار را بکنم، چون این طفل ولیعهد مصـر اسـت و مـی    من خودسر نمی« :گفتم
کنند مگر با اجازه  بطلمیوس پانزدهم شود و پسري را که ولیعهد مصر است از کاخ سلطنتی خارج نمی

ز کاخ سلطنتی خارج خواهم کرد تا این که تو او ها اجازه دادند من طفل را ا اگر آن. ي پادشاه و ملکه
  ».را ببینی و اگر اجازه ندادند این کار از من ساخته نخواهد بود

  »گفتی؟ شرمیون، آیا به خاطر داري که در گذشته به من چه می« :کال گفت
  ».هاي تو را نیز به خاطر دارم گفتم، ولی جواب دانم به تو چه می آري می« :جواب دادم

را از مـن   رم که بعد از این در قبال درخواست تو، جوابی دیگـر بـدهم کـه تـو    ضمن حا« :فتکال گ
خواهی کـه کـف    هاي من بگذاري و آیا می آیا میل داري که انگشت خود را روي لب .خشنود نماید
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  »ي من نزدیک کنی؟ دست را به شانه
  ».ارمهاي تو بگذ بله کال و بسیار میل دارم که انگشت را روي لب« :گفتم

  ».هاي من بگذار انگشت خود را نزدیک بیاور و روي لب« :کال گفت
اش  گاه کف دست را روي سینه آن .هاي جوان زیبا نهادم من به او نزدیک شدم و انگشت روي لب

  .قرار دادم و آهسته دست را از یک طرف شانه به سوي دیگر بردم
بیشـتر از ایـن از مـن برخـوردار خـواهی شـد و       شرمیون، تو اگر منظور مرا اجابت کنی « :کال گفت

ي مصر هسـتی   تو کنیز محرم ملکه. کنم یک درخواست غیرقابل قبول نیست تقاضایی که من از تو می
 .توانی با طفل از کاخ سلطنتی خارج شوي تـا مـن او را ببیـنم    سپارد و تو می و او طفل خود را به تو می

شـوي   اي و بـا آن از کـاخ سـلطنتی خـارج مـی      هبرگرفتـ هیچ کس متوجه نخواهد شد طفلی که تو در 
نیست و هر طفلی هم بـه کـودك    ولیعهد مصر است؛ چون در کاخ سلطنتی طفل منحصر به یکی دوتا

  ».دیگر شباهت دارد
  »شوم، چه جواب بدهم؟ اگر بفهمند که من با کودك از کاخ سلطنتی خارج می« :پرسیدم

ح و سالم از خارج به کاخ سلطنتی برگردانیدي، کسـی از  وقتی تو ولیعهد مصر را صحی« :کال گفت
  ».اي تو بازخواست نخواهد کرد چرا با طفل از کاخ خارج شده

  »اي براي طفل پیش بیاید چطور؟ اگر حادثه« :گفتم
  ».اي پیش نخواهد آمد براي یک کودك هیچ حادثه« :کال گفت

و  کلئوپـاترا آمـد، ولـی ایـن فرزنـد      اي بـرایش پـیش نمـی    اگر او کودکی عادي بـود حادثـه  « :گفتم
  ».بطلمیوس چهاردهم و ولیعهد مصر است و یک چنین کودکی بعید نیست که دشمن داشته باشد

باشد و به  است اما فرزند بطلمیوس چهاردهم نیست بلکه طفل من می کلئوپاترااو فرزند « :کال گفت
اگر تو به من بگـویی در چـه روزهـایی    همین جهت من عالقه دارم که این طفل را روز به روز ببینم و 

توانم در آن ایام فرزند خود را مشـاهده کـنم و در    طفل را از کاخ سلطنتی خارج خواهی کرد، من می
  ».بغل بگیرم

  ».کنی کال، تو یک کار بزرگ و خطرناك را به من محول می« :گفتم
  »آیا تو بیم داري که از طرف من خطري متوجه طفل شود؟« :کال گفت
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گـردد و بـدون تردیـد تـو       نه، تو پدر آن طفل هستی و از طرف تو خطـري متوجـه وي نمـی   « :مگفت
شـود و تنهـا    فرزند خود را دوست داري، اما دیگران همین که بفهمند طفل از کاخ سلطنتی خارج مـی 

است و غیر از یک زن کسی با او نیست، ممکن است درصدد برآیند که کودك را بربایند یا این کـه  
  ».ا به قتل برساننداو ر

باشـم هـیچ کـس     خود من بهترین مستحفظ طفل هستم و موقعی که من با تو و طفل می« :کال گفت
  ».کند که به کودك نزدیک شود و او را برباید و به قتل برساند جرأت نمی

توانم طفل را حفاظت نمایم، چون وقتی من از کاخ سلطنتی بـا   وقتی تو نیستی من چگونه می« :گفتم
شوم، تو ممکن است حضور نداشته باشی و بعد از این که تو رفتی من باید تنها به کاخ  فل خارج میط

توانی نزدیک کاخ در انتظار دیدن طفل بمانی براي ایـن کـه    تصدیق کن  که تو نمی .سلطنتی برگردم
با مـن بیـایی   توانی در موقع مراجعت ما به کاخ سلطنتی تا مدخل کاخ  همچنین نمی .تو را خواهند دید

براي این که باز تو را مشاهده خواهند کرد و با توجه به این که پادشاه مصر نسبت به تو سوءظن دارد، 
آیـد و   شوي وضعی وخیم براي من پیش مـی  اگر ببیند که تو با من و طفل به کاخ سلطنتی نزدیک می

قرار خواهم گرفت و بر تو پوشیده  کلئوپاترااگر پادشاه مصر مرا مجازات نکند بدون شک مورد خشم 
  ».نیست که مجازات کنیزان و غالمان خطاکار در کاخ سلطنتی چقدر مخوف است

پـذیرفتم، ولـی چـون خواهـان صـحبت بـا او بـودم عاقبـت          باید که درخواسـت کـال را مـی    من نمی
 .درخواست وي را پذیرفتم

که وي را سرگرم نمایم یا بخوابانم یا در باغ  سپرد تا این ا با اطمینان فرزند خود را به من میکلئوپاتر
 کلئوپـاترا داشتم ولی نه براي این که فرزنـد   من هم آن طفل را دوست می. سلطنتی اسکندریه بگردانم

  .باشد بود، بلکه از این جهت که می دانستم از صلب کال می
او را ببینـد، ولـی    اي دو روز آن کودك را از کاخ سلطنتی خارج کنم تا وي گفت که هفته کال می

اي یـک بـار    اي دو روز ممکن نیست و او بایـد بـه هفتـه    من به او فهمانیدم که خارج کردن طفل، هفته
  .قناعت کند

ي ا کال پذیرفت و قرار شد هر هفته در روز شنبه، من طفل را از کاخ سلطنتی خارج نمایم و در نقطه
ساعت نشان دادن طفل معین بود و من با کودك . مکه با کاخ فاصله داشته باشد او را به کال نشان بده
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گرفت و انگشـت خـود را    رفتم و او کودك را در بر می شدم و نزد کال می از کاخ سلطنتی خارج می
  .گردانیدم کرد و من طفل را به کاخ سلطنتی برمی نهاد و قدري با من صحبت می روي لب طفل می

ي کاخ  آمد، ولی به دروازه ل دورادور عقب من میخواستم به کاخ سلطنتی برگردم کا وقتی من می
شدم، اما من که آن کار پر از خطر را براي کال  شد تا این که من با کودك وارد کاخ می نزدیک نمی
رسانیدم، انتظار داشتم که کال نسبت به من ابراز محبـت کنـد، در صـورتی کـه آن جـوان       به انجام می

  .یل نداشت که مرا به منزل خودش ببردکرد و م نسبت به من ابراز محبت نمی
آیـا  « :یک روز بعد از این که من طفل را از کاخ سلطنتی خارج کردم و نزد کال بردم، از او پرسیدم

  »را اجابت کنی و مرا به منزل خود ببري؟مخواهی درخواست  نمی
  ».چرا« :کال گفت

  »کنی؟ پس براي چه به قول خود وفا نمی« :گفتم
  ».رسانی تمام کنی این که انتظار دارم تو خدمتی را که براي من به انجام میبراي « :کال گفت

بار کـه مـن بـا ایـن کـودك از کـاخ        مگر خدمت من کامل نیست و آیا تو متوجه نیستی هر« :گفتم
  »نمایم؟ شوم چگونه خطر را استقبال می سلطنتی خارج می

  ».دهم عرض خطر قرار میبینم خود را در م من هم هر بار که طفل را می« :کال گفت
تو پدر این طفل هستی و اگر براي دیدن او خطري را استقبال کنـی یـک امـر طبیعـی اسـت،      « :گفتم

ولی من نه مادر این طفل هستم نه پدر او و خطر خارج کردن کودك از کـاخ سـلطنتی را فقـط بـراي     
  ».کنم که تو از من راضی باشی این استقبال می

دهـم و آن ایـن اسـت کـه کمـک کنـی مـن بتـوانم           ه تو یک پیشنهاد میشرمیون، من ب« :کال گفت
دهم که تـو   اگر تو این مساعدت را به من بکنی من به تو قول می .فرزندم را پیوسته نزد خود نگه دارم

در آن موقع تو دیگر زحمت خارج کردن این بچه را از . ي خود خواهم برد بار به خانه اي یک را هفته
کردي یعنی روز شـنبه مسـتقیم    نخواهی گرفت و روزهایی که طفل را از کاخ خارج میکاخ بر عهده 

  ».ي من خواهی آمد به خانه
  »ي تو کجاست؟ خانه« :پرسیدم

  ».ي صور است منزل من در مسافرخانه« :کال گفت
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  »کنی؟ آیا تو هنوز در آن مسافرخانه زندگی می! آه« :گفتم
  ».بلی اي شرمیون« :کال گفت

  ».ي صور بیایم توانم براي دیدار تو به مسافرخانه ن نمیم« :گفتم
  »ي صور آمدي و مرا دیدي؟ پس براي چه آن شب به مهمانخانه« :کال گفت

مدم وضعی داشتم که با وضع امروز من آي صور  آن شب که من براي دیدار تو به مهمانخانه« :گفتم
نجـا نگذاشـتم،   آآمدم و دیگر هم قدم به ي صور  بار به مسافرخانه آن شب من براي یک .تفاوت دارد

ي صور بیایم و تو را در آنجا ببینم، در آنجـا   ولی از این به بعد اگر هر هفته روزهاي شنبه به مهمانخانه
  ».شناخته خواهم شد

اي اجاره کنم که در آنجا تـو   توانم خانه ي صور بیایی من می اگر تو نتوانی به مهمانخانه« :کال گفت
  ».را ببینم
راحتی تو را ببینم و اینک بگو ه اهم توانست در آنجا بوطور بشود بهتر است و من خ اگر این« :گفتم

  »بدانم که چه انتظاري از من داري و خدمتی که باید براي تو به انجام برسانم چیست؟
ي  خواهم کاري بکنی تا ایـن کـه مـن بتـوانم فرزنـد خـود را در خانـه        من از تو می« :کال اظهار کرد

  ».خویش نگه دارم و مجبور نباشم که در این نقطه با این ترس و لرز فرزندم را مشاهده کنم
ات ببري؟ آیا چنین کاري امکـان دارد؟ و آیـا مـن     آیا تو قصد داري فرزند خود را به خانه«: پرسیدم

بعـد از  ات جا دهی؟ بـه فـرض ایـن کـه تـو       ي مصر را به تو بدهم که او را در خانه توانم طفل ملکه می
هـا   بردن این طفل از اسکندریه رفتی، من که قادر به خروج از این شهر نیستم دچار شدیدترین عقوبت

ي  اهند کوبید یا این که به کام شیرهاي درندهووزانید یا به صلیب خساهم شد و یا مرا زنده خواهند وخ
  ».باغ وحش خواهند انداخت

تـوانی   نـه تـو مـی    .دانم که قابل پذیرفتن نیست چون میکنم،  من از تو این تقاضا را نمی« :کال گفت
تـوانم کـه    ي خود ببرم و نه من مـی  ي مصر را به من بدهی تا این که از کاخ سلطنتی به خانه طفل ملکه

و شوهرش راضی باشند و واضـح اسـت کـه     کلئوپاترادارم بدون این که  ي خود نگاه طفل را در خانه
  ».خود را به من بسپارندشوند که فرزند  ر نمیضها حا آن

  »خواهی بکنی؟ پس چه می« :پرسیدم
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دانی که این طفـل از مـن اسـت نـه از بطلمیـوس       اگر دیگران ندانند، تو اي شرمیون می« :کال گفت
  ».کلئوپاتراچهاردهم برادر 

از این مطلب آگاه هستم و شباهت این طفل به تو به قدري است که تردیدي در این قسـمت  « :گفتم
  ».گذارد میباقی ن

  »آیا یک فرزند به پدر تعلق دارد یا به مادر؟« :کال پرسید
  ».بدیهی است که یک طفل به پدر تعلق دارد« :گفتم

  ».ما از این قرار اگر من طفل خود را به خانه ببرم عملی بر خالف قانون نکرده« :کال گفت
ا عمل تو مغایر با قـانون اسـت   اي ام کال، اگر تو این کار را بکنی عملی برخالف حق نکرده« :گفتم

  ».داند نه تو را براي این که قانون، پادشاه مصر را پدر این طفل می
ي خود ببـرم و دیگـر    من هم براي این که بتوانم فرزند خود را به دست بیاورم و به خانه« :کال گفت

  ».دهم مجبور نباشم که مانند دزدها فرزند خود را ببینم، قانون را فریب می
  »دهی؟ چگونه قانون را فریب می« :کردم سوال

خـورد نـه از    دانم که این طفل در کاخ سلطنتی دایه دارد و از پستان دایه شیر می من می« :کال گفت
  ».کلئوپاتراپستان 
  ».آري همین طور است« :گفتم

ل ایـن طفـ  . خوابانـد  بیند و او را در آغـوش خـود نمـی    فرزند خود را کمتر می کلئوپاترا« :کال گفت
خوابد با او انس دارد و نسبت به مادر بدون الفت است، لذا اگر ما این طفـل   ي خود می چون کنار دایه
  ».اند متوجه نخواهد شد که فرزندش را عوض کرده کلئوپاترارا عوض کنیم 

  »توان طفل را عوض کرد؟ زنی و چگونه می هایی عجیب می کال، حرف« :گفتم
هـا زنـده    روزي نیست که آب نیل چند طفل را کـه بعضـی از آن  این کار آسان است و « :کال گفت

آوریم و لباس فرزند مـرا   گیرم و اینجا می من یکی از این اطفال را از آب رود نیل می. مانند نیاورد می
ردانی و من، طفل خـود را بـا خـویش بـه منـزل      گ پوشانیم و تو، او را به کاخ سلطنتی برمی به تن او می

  ».برم می
تـوانی   تو از کجا می. اش متوجه خواهد گردید اگر هیچ کس متوجه تعویض طفل نشود دایه« :گفتم
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دست بیاوري که از حیث شکل و سن شبیه به این طفل باشد و دایه و مادرش و دیگران فریب ه طفلی ب
  »بخورند؟

شبیه به  آورد طفلی را پیدا کنم که پسر و کنم بین کودکانی که رود نیل می من تعهد می« :کال گفت
بعد از ایـن کـه آن طفـل را پیـدا کـردم او را بـه خانـه خـواهم بـرد و بـا شـیر گـاو از او             . پسر من باشد

  ».نگهداري خواهم نمود
ي  در مسـافرخانه  یـی آ یي دمن هور است و روزهایی که به اسکندریه م ي تو سربازخانه خانه« :گفتم

وان یک طفل شیر خوار نگاه داشت، دیگـر  ت یک از این دو مکان نمی کنی و در هیچ صور مسکن می
  ».این که نگهداري طفل شیرخوار، کار یک زن است نه کار تو که مرد هستی

برم نگاهـداري   گاه از طفل خود که به خانه می من براي این که بتوانم از آن طفل و آن« :کال گفت
اگر تو این کمـک را بـه   . دنمایم، یک خانه اجاره خواهم کرد و تو هم در آن خانه نزد من خواهی آم

اي زیرا مـن   من بکنی نه فقط در آینده همسرم خواهی گردید، بلکه یک کار نیکو را به انجام رسانیده
  ».پدر این طفل هستم و من باید مالک طفل باشم نه پادشاه مصر

ي تعویض طفل فکر کنم و  من به کال گفتم قدري به من فرصت بدهد تا این که در خصوص مسأله
ي طفل صحبت کنم  باید قدري با دایه توان کودك را تعویض کرد یا نه؟ زیرا من می همم که آیا میبف

تواند طفل را بعد از این که تعویض شد تشخیص بدهد یـا نـه؟ آیـا     هایش بفهمم که آیا می و از حرف
مـوي  تواند رنگ چشم کودك را به خاطر داشته باشد؟ آیا قـادر اسـت بـه یـاد بیـاورد کـه رنـگ         می

  شناسد و به خاطر دارد؟ کودك چگونه بوده است؟ آیا شکل دست و پاي کودك را می
اگر این چیزها را به یاد داشته باشد تعـویض طفـل خطرنـاك اسـت و دایـه مطلـع خواهـد شـد و بـه          

ترسیدم از خود  ي طفل می من آن اندازه که از دایه. اند خواهد گفت که طفل را عوض کرده کلئوپاترا
ي مصر روز و شب با طفل خود محشـور نیسـت    دانستم که ملکه بیم نداشتم، براي این که می راکلئوپات

  .شود پی ببرد اش آشکار می خوبی بشناسد و به تغییراتی که به تدریج در قیافهه تا این که وي را ب
عـد  داشتم، چون فرزند کال بود، به خاطر سـپردم و روز ب  هاي طفل را که گفتم دوست می من نشانی

هـاي پسـر    ي طفل صحبت کردم و ضمن صحبت به او گفتم که چشـم  که کودك خوابیده بود با دایه
  .هاي مادرش زیبا و به رنگ میشی است مثل چشم کلئوپاترا
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سـیاه   کلئوپاتراهاي پسر  دایه حرف مرا تصدیق کرد و من از تصدیق مزبور متعجب شدم، زیرا چشم
اهرش آرسینوهه میشی بود با قدري تفاوت رنگ، اما چشم پسـر  و خو کلئوپاترادو چشم . بود نه میشی

  .به چشم پدرش کال شباهت داشت کلئوپاترا
داند، فهمیـدم کـه    دهد نمی هاي کودکی را که شیر می ي طفل رنگ چشم من وقتی فهمیدم که دایه

ابله اي که آنقدر  هرگاه طفل را عوض کنند آن زن متوجه تعویض کودك نخواهد گردید، چون دایه
دهـد ندانـد، متوجـه خصوصـیات سـایر اعضـاي بـدن طفـل          باشد که رنگ چشم طفلی را که شیر مـی 

  .شود نمی
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  دهد ارائه می امشکل تازه و راه حلی که کلئوپاتر
بکنم، ولی مقابل کـاخ سـلطنتی غوغـایی برپـا      اروز بعد خواستم همین آزمایش را در مورد کلئوپاتر

  .طفل را از خاطرم دور کردي  گردید که به طور موقت مسأله
اي دیگر اسکندریه در معرض خطر قرار  اند و مرتبه وستان شورش کردهپ من تصور کردم که باز سیاه

ي  هاي محلـه  زنند زن اند و فریاد می گرفته، ولی معلوم شد کسانی که مقابل کاخ سلطنتی ازدحام کرده
  .تفریح هستند

ي  اي محلهه را فرستاد که بروند و بفهمند که براي چه زنبطلمیوس چهاردهم، پادشاه مصر، چند نفر 
ردنـد و برگشـتند و   کها رفتند و تحقیق  آن. زنند اند و فریاد می تفریح مقابل کاخ سلطنتی ازدحام کرده

ي تفریح که  هاي محله ها این است که قانون مصونیت زن گفتند شکایت زن ابه پادشاه مصر و کلئوپاتر
اي آن محلـه را کـه   هـ  ي شهر یکی از زن پادشاه هستند زیرپا گذاشته شده و گزمهطبق قانون کارگران 

  .آدم کشته بود دستگیر کرده است
کردند از این قرار بود که شب گذشته، بـین یکـی از    ها حکایت می شرح واقعه به طوري که درباري

منـازل آن محلـه   ي تفریح و مردي از اهالی سوریه کـه جهـت خوشـگذرانی بـه یکـی از       هاي محله زن
زن در . چه موجب نزاع گردید مستی طـرفین بـوده اسـت    گیرد و مثل اکثر موارد آن رفت، نزاع درمی

حال نزاع از فرط خشم و مستی، چاقویی را که براي پوست کنـدن میـوه در دسـترس بـود برداشـت و      
بـرآورد   مرد فریادهاي سخت. محکم به شکم مرد زد و شکمش را از یک طرف تا طرف دیگر درید

ي قتل خبردار گردید، آن زن  ي شهر وقتی از واقعه گزمه. و به زمین افتاد و بعد از مدتی کم جان سپرد
ي تفـریح بـه ریـیس     هـاي محلـه   زن. را دستگیر کرد و به زندان برد تا معلوم شود با وي چه باید بکننـد 

ت آن زن قاتل است و باید در گزمه گفتند که باید زن را آزاد نماید، ولی رییس گزمه نپذیرفت و گف
تواننـد همکـار    ي تفریح هم وقتی دیدند که نمی هاي محله زن. زندان بماند تا این که به مجازات برسد

  .خود را آزاد کنند راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتند
  »چه باید کرد؟« :پرسید کلئوپاتراها را شنید از  بطلمیوس چهاردهم وقتی شکایت زن

ي  هـاي محلـه   در زمان پدرم قانونی از طرف او به تصویب رسید مشعر بر اینکـه زن « :گفت اکلئوپاتر
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تفریح جزو کارگران پادشاه هستند و از نظر قضـایی مصـونیت دارنـد کـه اگـر مرتکـب جـرم شـوند،         
  ».ها را تحت تعقیب قرار داد مگر با موافقت پادشاه توان آن نمی

گوید کـه   دهد، چون می ي تفریح مصونیت کامل نمی ههاي محل این قانون به زن« :پادشاه مصر گفت
هـاي   یعنی اگر پادشاه موافقـت کنـد، زن  . ها را مورد تعقیب قرار داد جز با موافقت پادشاه توان آن نمی
  ».ي تفریح قابل تعقیب هستند محله

یـب قـرار   توان با موافقت تو مورد تعق ي تفریح را می هاي محله بلی اي پادشاه و زن« :گفت اکلئوپاتر
  ».داد

زنی که اکنون در زندان است آدم کشته و اگر من دستور بدهم که او را آزاد بکنند، « :پادشاه گفت
شـود، ایـن اسـت کـه مـن       ام و دستور من مانع اجراي عـدالت مـی   دستور آزادي یک آدمکش را داده

  ».کنم که این زن به مجازات برسد تا این که عدالت اجرا گردد موافقت می
  ».ي تفریح خواهد شد هاي محله این کار را نکن زیرا سبب خشم زن« :گفت اکلئوپاتر

ي تفـریح نشـوم از اجـراي     هاي محلـه  توانم براي این که سبب خشم زن من نمی« :پادشاه مصر گفت
  ».عدالت در پایتخت خود صرف نظر نمایم

ي  هاي محلـه  ارج شدند و به زنکارکنان دربار دستور پادشاه  را دریافت کردند و از کاخ سلطنتی خ
ي تفریح مـانع از مجـازات آن عـده کـه مرتکـب جـرم        اي محلهه تفریح گفتند که قانون مصونیت زن

شـود و اینـک    شوند نیست، چون در قانون ذکر شده که مجرم با موافقت پادشاه مصر مجازات مـی  می
بـیش از ایـن خـود را در اینجـا     ا مبنـابراین شـ   .پادشاه موافقت کرده که زن آدمکش به مجازات برسد

هاي خود برگردید و زنی هم که آدم کشته به مجـازات خواهـد رسـید و اعـدام      معطل نکنید و به خانه
  .خواهد شد

 .ها بدون این که اعتراض کنند و فریاد بزنند مراجعت نمودند و مقابل کاخ سـلطنتی خلـوت شـد    زن
کـار بازنگشـتند و بـه ایـن      خود رفتند و دیگر به سرهاي  ها بعد از بازگشت از کاخ سلطنتی به خانه زن

  .ي تفریح اسکندریه در عمل به حالت تعطیل درآمد ترتیب محله
اي پیـدا کـرده بـود و اوقـات خـود را بـا        در کاخ سلطنتی، خاتون من که از مدتی قبل سرگرمی تازه

ي  ، از خبـر تعطیـل محلـه   گذراند، قبل از دیگران و از جمله برادرش ي کتب یونانی و رومی می مطالعه
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شـرمیون، خـواهی دیـد کـه ایـن      « :تفریح مطلع شد، اما در آن زمان آن را جدي تلقـی نکـرد و گفـت   
  ».مشکل به زودي حل خواهد شد

او میل داشـت  . ي قدرت زنی بود باهوش، دقیق، با اراده و شیفته اام که کلئوپاتر من پیش از این گفته
پس از تولد پسرش، بیشـتر   کلئوپاترا. ي کارها مداخله نماید در همهاز تمام امور مملکت مطلع باشد و 

ي مصـر   گذراند و به این ترتیب به عنوان ملکه اوقات خود را در کنار برادرش بطلمیوس چهاردهم می
شد و در صورت لـزوم مبـادرت بـه اخـذ تصـمیم و       گذشت مطلع می از تمام وقایعی که در کشور می

حـل خواهـد    کلئوپـاترا مطمئن بودم که مشکل تازه هم به زودي بـا تـدبیر    کرد و من اقدام مقتضی می
  .گردید

مـن یـک مرتبـه گفـتم کـه از تمـام       . ي تفریح در وضع اقتصـادي اسـکندریه مـوثر بـود     تعطیل محله
آمدند و هرکس که قصد داشت در اسکندریه خوشگذرانی کند  کشورها براي تفریح به اسکندریه می

ي تفـریح اسـکندریه بزرگتـرین مرکـز عـیش جهـان        رفت، چون محلـه گ پیش میي تفریح را  راه محله
ي تفـریح اسـکندریه خـوش     طـور کـه در محلـه    گردید و در هیچ نقطه از دنیا عیاشان آن محسوب می

  .توانستند راحت باشند گذرانیدند نمی می
خـود مصـر در    ي مسافرینی که از اقطار دنیا به اسکندریه می آمدند که خوشگذرانی کننـد و سـکنه  

هـا را   ها را اذیت کنـد و زر و سـیم آن   توانست که آن ي تفریح آزادي مطلق داشتند و کسی نمی محله
رفتنـد، زر و سـیم خـود را از دسـت      ي تفـریح مـی   بسیاري از عیاشان پس از ایـن کـه بـه محلـه    . برباید
برگردنـد گـاهی مبـادرت بـه     توانسـتند بـه وطـن     ها نمـی  شدند و چون بعضی از آن دادند و فقیر می می

رسـانیدند و کسـی از    ها زر و سیم خود را به طیب خاطر به مصـرف مـی   کردند، ولی آن خودکشی می
  .برد ها چیزي را به سرقت نمی آن

گونـه محـالت در    ي تفـریح وجـود دارد، ولـی آن    من شنیده بودم کـه در بـالد خـارجی هـم محلـه     
ن محالت در کمین مـردم هسـتند   آبر پیوسته در  جیب شهرهاي بیگانه دزدگاه است و یک عده دزد و

ولی . ها را بزنند و یا در صورت امکان به قتلشان برسانند تا این که زر و سیم آنان را ببرند که جیب آن
ي تفریح اسکندریه تمام مسافرین خارجی و اتباع داخلی، امنیت و مصونیت داشتند و اگـر در   در محله

دادنـد، چـون    گرفتند و به صاحبش می رفت آن وجه را از رییس گزمه می آن محله پولی به سرقت می



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٩٤ 

کردنـد سـارق    ي خـود عمـل مـی    گفت که اگر رییس گزمـه و مـأمورین او بـه وظیفـه     پادشاه مصر می
  .توانست پول یکی از مسافرین خارجی یا اتباع داخلی را برباید نمی

ها  هاي طفیلی بود، ولی آن ردن کلفتي تفریح داراي گ من در آغاز سرگذشت خود گفتم که محله
شدند بلکه در قبال به انجام رسانیدن بعضی از کارهاي کوچـک، از   ور نمی هرگز به مشتریان آن حمله

دانست که اگر پول خرج  نهاد می ي تفریح می کس که قدم به محله کردند و هر آنان انعام دریافت می
ي تفـریح بـیش از میـزان     تعطیـل محلـه  . اهد گردیدکند از تمام وسایل راحتی و خوشی برخوردار خو

درآمـد بطلمیـوس    گذشت ضرري بزرگ بـر  انتظار پادشاه مصر ادامه یافت و هر روز که از تعطیل می
ي مزبور از روي لجاجـت حاضـر نشـدند کـه بـه سـر کـار خـود          ساکنان محله. آمد چهاردهم وارد می

د، یعنی بتوانند هر کسی را که مایل باشند به قتل خواستن بازگردند و از پادشاه مصر مصونیت کامل می
  .برسانند بدون اینکه مجازات شوند

ي تفـریح از رواج   هـاي آن محلـه داده شـود، محلـه     دانست که اگر حق مزبور بـه زن  پادشاه مصر می
  .کند که به آن محله برود خواهد افتاد و کسی جرأت نمی

ي مصـر شـد، ایـن بـود کـه       سبب حیـرت پادشـاه و ملکـه   ي تعطیل  یکی از چیزهایی که بعد از ادامه
دانسـتند   همه مـی . دهند زندگی ادامه می کنند و از چه ممر، به ي تفریح چگونه ارتزاق می ساکنان محله

هـا کـه سـرمایه دارنـد،      برند مزدور هستند و به اسـتثناء بعضـی از آن   هایی که در آن محله به سر می زن
توانستند یک بیکـاري طـوالنی را تحمـل نماینـد،      ها نمی آن. ندگی کنندباید روز به روز ز دیگران می

اي مزبور مجبور شوند از فرط عسرت به کـار سـابق مشـغول    ه گذشت بدون اینکه زن معهذا روزها می
  .گردند

نماینـد، امـا    هـا کمـک مـی    تصور کردند که صاحبان منازل آن محلـه بـه زن   کلئوپاتراپادشاه مصر و 
هاي  تر از آن هستند که به زن تر و طماع فرض صحیح نیست و صاحبان منازل بیرحم معلوم شد که این

  .گرسنه کمک نمایند به امید این که در آینده طلب خود را مسترد کنند
هـاي   ي تفریح بروند و تحقیق کنند که زن ي مصر صد نفر را مأمور کردند که به محله پادشاه و ملکه

هایی که در مواقـع عـادي مقـروض و از لحـاظ مـالی       نمایند و زن ق میي مزبور از چه محل ارتزا محله
دهنـد و زبـان بـه اعتـراض      ناراحت هستند، چگونه در موقع تعطیل آن محله به زندگی خود ادامـه مـی  
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  .گشایند نمی
تفـریح   ي کسانی که مأمور تحقیق بودند رفتند و کاوش کردند و فهمیدند کسانی هستند که به محله

  .توانند بیکاري را تحمل نمایند ها می دهند و به همین جهت زن ه زنان آن محله پول میروند و ب می
ي تفـریح کمـک    هاي محله ي مصر دستور دادند که راجع به هویت کسانی که  به زن پادشاه و ملکه

اي دیگـر تفحـص کردنـد و     مأمورین تحقیق مرتبه. ها کیستند نمایند، تحقیق کنند تا دانسته شود آن می
کنند سـزاوار   پرور هستند و اظهار می مراجعت نمودند و اظهار کردند که اینان چند نفر خیرخواه و نوع

کنند، یک مشت زن  نیست در شهري مثل اسکندریه که همه از حیث معاش مرفه هستند، چون کار می
  .برند گرسنه بمانند ي تفریح بسر می بیگانه و بینوا که در محله

باشـند و بایـد از ایـن     پروري این اشخاص غیر عادي است و لذا مشـکوك مـی   نوع« :گفت اکلئوپاتر
  ».پروري جلوگیري کرد نوع

راهی براي جلوگیري از این کمـک وجـود نـدارد و هـیچ قـانونی بـه مـا اجـازه         « :پادشاه مصر گفت
م خواهیم به گرسنگان کمک کنـی  پرور هستیم و می گویند ما نوع دهد که جلوي کسانی را که می نمی

  ».بگیریم
توانند از زیان دیدن  تنها بیگانگان می. بینم من دست بیگانه را در این کار دخیل می« :گفت اکلئوپاتر

اي است که باید به آن توجه  باشد استفاده کنند و این مسأله ها می به سود آن اش احتماالً مصر که نتیجه
  ».کنیم

روم چشم از مصر . کنم این کار مشاهده میمن به طور وضوح دست روم را در « :پادشاه مصر گفت
کند و اینـک متوجـه شـده     دارد و از هر فرصتی براي دست انداختن روي این کشور استفاده می برنمی

ي تفریح ادامه داشته باشد، وضـع مـالی مـن دشـوار خواهـد شـد و بـه مناسـبت          که هرگاه تعطیل محله
دهد و قطـع ورود   سافرین خارجی را از دست میي جلب م ي این وضع، اسکندریه جلوه و جاذبه ادامه

  ».زند مسافرین خارجی این کشور نیز به ما لطمه می
بینم که تو هم در این مورد با من موافق هستی و قبول داري کـه روم بـا کمـک     می« :گفت اکلئوپاتر

گر وضع کند و اکنون حساب کن ا ي تعطیل آن کمک می ي تفریح، به ادامه رسانیدن به ساکنان محله
در ایـن  . هـایی خواهـد شـد    ها طول بکشد مصر متحمل چه زیان به همین منوال پیش برود و تعطیل ماه
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کردند، به سوي بنادر روم یـا   رکت خود در اسکندریه توقف میحهایی که در مسیر  مدت تمام کشتی
ود را در هاي قیمتی خ ي آن خواهند رفت و آن همه مسافر خارجی که سکه هاي تحت سیطره سرزمین

کردند، راهی بنادر دیگر خواهند شد و در نتیجه بعد از این، همسایگان ما ثروتمند و  این شهر خرج می
  »اي؟ ما فقیر خواهیم گشت و آیا تو براي پایان دادن به این وضع فکر کرده

ي این مسایل که تو گفتی هستم و خیلی فکـر کـردم شـاید     من خود متوجه همه« :پادشاه مصر گفت
  »اي؟ اي اندیشیده ه حلی براي این مشکل پیدا کنم اما به نتیجه نرسیدم و آیا تو چارهرا

حاصل بوده است،  من خیلی فکر کردم اما تا این لحظه چاره اندیشی من بی«: ي مصر پاسخ داد ملکه
آن گـاه  » .آیـد  ولی در این زمینه شخصی طرح جدیدي به من پیشنهاد کرده که به نظرم قابل قبول مـی 

  »گفت؟ دانی زناپه چه می آیا می«: از پادشاه سؤال کرد کلئوپاترا
  »زناپه کیست؟«: پادشاه مصر پرسید

  ».شناسی درصورتی که صیت شهرت او در شهر پیچیده است تو زناپه را نمی«: اظهار کرد کلئوپاترا
  ».از این قرار زناپه یک از سرداران بزرگ جنگی ماست«: پادشاه مصر گفت

ي اسـکندریه   او سردار جنگی نیست ، بلکه یک دانشمند اسـت و معـاون کتابخانـه   «: گفت کلئوپاترا
  ».باشد می

چون من خیلی با کتاب سر و کـار نـدارم ، کسـانی را کـه در کتابخانـه هسـتند،       «: پادشاه مصر گفت
  ».شناسم نمی

ي تفـریح صـحبت    هدیشب من به کتابخانه رفته بودم و با زناپه راجع به تعطیل محلـ «: گفت کلئوپاترا
رسد که با اجراي آن بتـوان بـه ایـن وضـع پایـان       کردم و از او پرسیدم که آیا فکري به خاطرش می می

ي تفریح جدیـد   ي تفریح خاتمه پیدا کند باید یک محله داد؟ و او گفت اگر بخواهید که تعطیل محله
ي تفـریح از بـیم آن کـه     حلـه هـاي م  به وجود بیاورید، در آن موقع رقابت مؤثر واقع خواهد شـد و زن 

ها بگیرد، به سر کار خود خواهند رفت و دوران تعطیـل خاتمـه    ي تفریح جدید کارشان را از آن محله
  ».خواهد یافت

ي  باشد براي این که محله فکري خوب است ولی اجراي آن مشکل می«: بطلمیوس چهاردهم  گفت
ي تفریح دیگـر   ر یکی دو روز بتوان یک محلهتفریح در مدت یکی دو روز بوجود نیامده تا این که د
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  ».بوجود آورد
من این موضوع را با زناپه در میان گذاشتم و او گفـت اگـر پادشـاه مصـر موافقـت      «: گفت کلئوپاترا

  ».تواند به این مشکل پایان دهد کند، من در این زمینه طرحی دارم که اجراي آن می
ي امکانات را در اختیـار کسـانی کـه     ح زناپه همهمن در صورت عملی بودن طر«: پادشاه مصر گفت

  ».ي اجرا در آورند قرار خواهم داد بخواهند آن را به مرحله
  »ي او موافقت داري؟ پس تو با نظریه«: پرسید کلئوپاترا 
کنم، و همان روز دستور داد که  ي او را هم اکنون تصویب می آري و من نظریه«: پادشاه مصر گفت 

  ».مورد نظر اقدام کنندبراي اجراي طرح 
ي قدیم که گفته بودنـد تـا    ي جدید در شهر شایع شد، ساکنان محله به مجرد آنکه خبر ساختن محله

ي  محله. ي مزبور ادامه خواهد داشت، به سر کار خود باز گشتند آزاد شدن زن آدمکش، تعطیل محله
ي تفـریح گشـت و بـار دیگـر      جدید به زودي ساخته شد و به این ترتیب اسکندریه صـاحب دو محلـه  

رونق سابق خود را بازیافت و کارگران بندر اسکندریه، بیش از همه از این امر خوشحال شدند، چـون  
اي براي گذراندن اوقـات خـود و رفـع خسـتگی      شد و هم جاي تازه شان می هم عایدي بیشتري نصیب

ي او به دو برابر و  رقم درآمد ساالنهپیدا کرده بودند، اما بیشترین سود نصیب پادشاه مصر گردید، زیرا 
  .شاید هم بیشتر افزایش یافت

دهـد و پـس از آن سیاسـت     ي جدیـد خیلـی اهمیـت مـی     به رونق محله کلئوپاترامن متوجه بودم که 
  .ي تفریح وجود داشته باشد حکومت مصر این شد که پیوسته در اسکندریه دو محله

ي تفریح رایج شود که به فکر افتاد تماشاخانه را منتقل  محلهمند بود که بازار  طوري عالقه کلئوپاترا 
ولـی مقاومـت هریسـه    . به آن محله نماید تا اینکه خارجیان بازي هنرپیشگان مصر را در آن محله ببینند
ام مانع از اجراي تصمیم  هنرپیشه مشهور و هنرمند اسکندریه که من در این سر گذشت نامی از او برده

  .شد کلئوپاترا
نمود، ولی در  کردند ایفا می ي بزرگ اسکندریه هر نقشی را که به او محول می ریسه در تماشاخانهه

کـرد   ي شکار بیشتر مهارت داشت و هر شب کـه هریسـه نقـش دیـان را ایفـا مـی       ایفاي نقش دیان الهه
  .گردید ها و صحن تماشاخانه پر از جمعیت می شد معهذا تمام غرفه صف ورود تماشاخانه دو برابر می
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نظیر است یکی چراغ دریایی و دیگـري سـیرك و    اسکندریه سه چیز داشت و دارد که در جهان بی
ي اسکندریه در جهان ساخته شود و اگر  کنم که نظیر تماشاخانه سومی تماشاخانه آن و من تصور نمی

ــدي از معمــاري تماشــاخانه   ــدون شــک تقلی ــر آن را بســازند ب ــو  روزي نظی . دي اســکندریه خواهــد ب
ي اسکندریه، وسعت سیرك را ندارد و خیلی کوچکتر از آن است، ولی یک عمارت چهار  تماشاخانه
نشینند و بازي هنرپیشگان  هاي متعدد است که تماشاچیان آنجا می باشد و هر طبقه داراي غرفه طبقه می

  . کنند را تماشا می
ه طرف میدان سیرك است، چـون  ها طوري قرار گرفته که روي تمام تماشاچیان ب در سیرك، غرفه 

ي  شود در میدان سـیرك داده خواهـد شـد، امـا عمـارت چهـار طبقـه        هر مسابقه و نمایشی که داده می
باشـد کـه در    اند که روي تمام تماشاچیان به طرف قسمتی از تماشاخانه می تماشاخانه را طوري ساخته
در وسط نمایش باران ببارد، کسانی  اگر. میدان سیرك سقف ندارد. دهند آنجا هنرپیشگان نمایش می

که مشغول مسابقه دادن هستند خیس خواهنـد شـد، ولـی تماشـاخانه مسـقف اسـت و نـه بـاران در آن         
ها نیستند بلکه در صحن تماشـاخانه    کند، بنابراین کسانی که در غرفه ریزد و نه آفتاب بدان نفوذ می می

  .شد اند، هرگز از آفتاب و باران معذب نخواهند نشسته
اي مـزاحم   ها را طـوري سـاختند کـه هـیچ غرفـه      اند غرفه معمارانی که عمارت تماشاخانه را بنا کرده

ي عمـارت تماشـاخانه پـر از تماشـاچی اسـت، هـر        هایی که چهار طبقـه  ي دیگر نیست و در شب غرفه
. ی ببینـد ي تماشـاخانه و بـازي هنرپیشـگان را بـه خـوب      تواند صحنه تماشاچی در هر غرفه که نشسته می

گیرنـد مـزاحم یکـدیگر     نشینند با اینکه پشت سر هم قـرار مـی   هایی هم که در صحن تماشاخانه می آن
گردند، زیـرا صـحن    هاي عقب نمی نخواهند شد و کسانی که در ردیف جلو هستند مانع رؤیت ردیف

بلنـدتر قـرار    هاي جلو هاي عقب نسبت به ردیف اند تا اینکه ردیف تماشاخانه را قدري سراشیب ساخته
ها بنشینند بیش از حق ورود کسانی است کـه در صـحن    حق ورود کسانی که بخواهند در غرفه. بگیرد

  .کنند ها را تماشا می گیرند و بازي آرتیست تماشاخانه جا می
ي  ام و دو مرتبه او را در نقـش دیـان الهـه    ي اسکندریه دیده من چند بار بازي هریسه را در تماشاخانه

ي  به تماشاخانه رفتم هریسه نقش دیان الهـه  کلئوپاترااهده نمودم، اولین مرتبه که من به اتفاق شکار مش
  .شدم ي نمایش جالب بود که من از تماشاي آن سیر نمی به قدري صحنه. کرد شکار را ایفا می
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را  کردند و زمـانی وي  ي شکار بودند گاهی او را نوازش می هاي الهه یک عده زنان جوان که ندیمه
بردند و مـن در حیـرت بـودم چگونـه جـانوران وحشـی را کـه در شـکارگاه حرکـت           به شکارگاه می

فهمیدم که جانوران مزبور از باغ وحش اسکندریه به تماشاخانه  من می. اند اند به این جا آورده کرده می
اظر مصـنوعی  ي تماشاخانه، وسط منـ  توانستم بفهمم چگونه آن جانوران در صحنه آورده شده، اما نمی
ي شکار به طـرف   کنند که پنداري در صحرا هستند و وقتی که هریسه در نقش الهه طوري حرکت می

ها در حالی که تیر خورده بودند  افتادند و برخی از آن کرد، جانوران تیر خورده می ها تیر پرتاب می آن
  . گریختند می

  .گرفت عوارض می ي تفریح و سیرك پادشاه مصر از تماشاخانه هم مانند محله
شـد و مـن از ایـن     هاي تماشاخانه، آوازهایی بود که در آن جا خوانده می ترین نمایش یکی از جالب

آوازها تا وقتی کـه هریسـه بـود و    . دانم ي اسکندریه را در جهان منحصر به فرد می حیث هم تماشاخانه
  .شد زیرا صدایی دلپسند داشت ي او خوانده می کرد به وسیله بازي می

در تماشاخانه یک دسته نوازنده بودند متشکل از هشتاد نفر که با بربط و چنگ و عود و نی و دف و 
هـاي   آهنـگ . نواختنـد  خوانـد مـی   هایی را که هریسه مـی  کردند و آهنگ تنبور و رباب، نوازندگی می

هـا   از آهنـگ  شد تا اینکه تماشـاچیان بیشـتر   تماشاخانه سه بار در اول و وسط و آخر نمایش نواخته می
شـنود، آن   آزموده شده بود که تماشاچی وقتی یک آواز و آهنگ را براي اولین مرتبه مـی . لذت برند

هـاي خواننـده و نوازنـدگان     کـاري  تواند متوجه ریزه برد، براي اینکه نمی طور که باید از آن لذت نمی
ي  ي اول استعداد دارد و مرتبه ي دوم هوش او، براي فهم آواز و آهنگ، بیش از مرتبه ولی مرتبه. باشد

بـرد و ایـن بـود کـه هـر آواز و       سوم چون حضور ذهنش بیشتر است زیادتر از آواز و آهنگ لذت می
  .شد ي اسکندریه سه مرتبه، در اول و وسط و آخر نمایش خوانده و نواخته می آهنگ در تماشاخانه

نـد و بعـد از خـروج از آن جـا     کرد ي اسـکندریه را حفـظ مـی    هـاي تماشـاخانه   مردم آواز و آهنـگ 
  .خواندند می

سپردند و با خود  ي اسکندریه را به خاطر می مسافرین خارجی و مالحان نیز آواز و آهنگ تماشاخانه
کردنـد،   بردند و آوازي که هریسه خوانده بود را در کشورهاي دیگر تـرنم مـی   به کشورهاي دیگر می
نمـود و چـون آوازهـایی کـه      ن آواز و آهنگ تهیه مـی ي جوانی من، براي جها لذا اسکندریه در دوره
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کـنم کـه آواز و    بینـی مـی   انـد، مـن پـیش    خوانند همان است که از پدران و مادران آموخته فرزندان می
  .هاي اسکندریه تا صدها سال دیگر در جهان باقی خواهد ماند آهنگ

بـود کـه از موسـیقی لـذت      کلئوپـاترا نمود  یکی از کسانی که آواز و آهنگ تماشاخانه را تکرار می
  .ها داشت اي قوي براي حفظ کردن آوازها و آهنگ برد و حافظه می

سپردم، اما فقط آوازهـاي سـاده بـه خـاطرم      ها را به خاطر می من هم گاهی برخی از آوازها و آهنگ
و  تــرین مشــکل کلئوپــاتراتوانســتم یــک آواز و آهنــگ پیچیــده را حفــظ کــنم، امــا   مانــد و نمــی مــی

  .خواند سپرد و در کاخ سلطنتی با صداي بلند می ها را به خاطر می ترین آوازها و آهنگ پیچیده
ي اسکندریه بود، در بعضی از کشورها، به  ي تماشاخانه ترین هنرپیشه و خواننده چون هریسه برجسته

معـروف  ي اسـکندریه بـه اسـم آواز هریسـه      خصوص در سوریه و روم و بیزانس آوازهاي تماشـاخانه 
گردید و خوانندگان و نوازندگان ممالک دیگر، براي اینکه آواز و آهنگ خود را به جلوه درآورند، 

ي اسکندریه به  در شهرهاي مصر هم آوازهاي تماشاخانه. گفتند که این آواز و آهنگ هریسه است می
ي آواز در  ه کلمهنام آواز هریسه معروف بود و رفته رفته نام هریسه طوري در ذهن مردم جا گرفت ک

امروز در مصر هر کس که بخواهد بگوید . ي هریسه مبدل به آواز شد زبان مصري از بین رفت و کلمه
هریسه که نامش جهانگیر شـد، بعـد از اینکـه پیـر     . گوید که فالن هریسه خواند فالن آواز خوانده، می

یگر نتوانست آواز بخوانـد و در  هایش فرو ریخت د گردید و زیبایی را از دست داد و قسمتی از دندان
  .تماشاخانه نمایش بدهد

که هریسـه را در گذشـته دیـده و آوازهـایش را شـنیده بـود، هـر سـال بـه آن زن مقـرري            کلئوپاترا
زندگی را بـدرود گفـت مقـرري هریسـه قطـع گردیـد کسـی         کلئوپاتراولی بعد از اینکه . پرداخت می

اطـالع بـودم و    چنـدین سـال مـن از وضـع هریسـه بـی      مدت . درصدد برنیامد که به آن زن کمک کند
  . کند دانستم که آن  زن کجاست و چه می نمی

گذشـتم پیرزنـی را دیـدم کـه مشـغول جسـتجو در        هـاي بنـدر اسـکندریه مـی     یک روز که از اسکله
ها را در آن جا خالی  هاي بندر اسکندریه وسیع است و روز و شب بار کشتی اسکله. هاي بندر بود  زباله
افتد که هنگام خالی کردن بار از کشتی یـا   نمایند و بسیار اتفاق می ها را بارگیري می کنند، یا کشتی می

بارگیري، مقداري از کاال اعم از خشکبار یا کاالهاي دیگر بر زمین بریزد و افـراد کـم بضـاعت آن را    
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کرد تا چیزهاي قابل اسـتفاده   ها جستجو می پیرزنی که در زباله. برند نمایند و به خانه می آوري می جمع
را جمع کند و به منزل ببرد طوري به نظرم آشنا آمد که نتوانستم بدون مذاکره با او از کنارش بگـذرم  

تـوانم تـو را    ي تو به نظر من آشناست ولـی مـن نمـی    اي مادر قیافه«: و به وي نزدیک گردیدم و گفتم
  »بشناسم و آیا ممکن است بگویی که تو که هستی؟

تواند  رزن نظري به من انداخت و شروع به صحبت کرد و من دیدم که دندان در دهان ندارد و نمیپی
پرداختند که  ي زر می من همان هریسه بودم و در تماشاخانه یکصد سکه«: به خوبی تکلم کند و گفت

  ».هاي من بگذارند بتوانند انگشت خود را روي لب
بینم همان هریسه  آیا این پیرزن که من اکنون مقابل خود می... آه«: من از فرط حیرت لرزیدم و گفتم

  »شود؟ ي دنیا آرزوي دیدن او را داشتند و در سراسر جهان آوازهاي او خوانده می است که سکنه
باشد اما دیگر دندان در دهان ندارد و موي سـرش سـفید    بلی، این زن همان هریسه می«: پیرزن گفت
رود، چون قادر نیست کـه قامـت را راسـت     یند و با قد خمیده راه میب هایش به خوبی نمی شده و چشم

  ».نگاه دارد
  .ي سیم که با خود داشتم در کف دستش گذاشتم من پنج سکه

ولی آن زن از فرط تنگدستی پول » کرد در اسکندریه گدا وجود نداشت و کسی گدایی نمی«: گفتم
در آن لحظـه  . آلـود گردیـد   هایش اشک چشمشدم دیدم که  مرا پذیرفت و هنگامی که از وي جدا می

ي بـزرگ مصـر،    هاي من فقط براي هریسـه هنرپیشـه   هاي من نیز لبریز از اشک گردید، اما چشم چشم
شده بود، پر از اشک نشد، بلکه براي خود نیز گریان شدم، چـون  ) در زبان مصري(که نام او نام آواز 

از خویش پرسیدم که آیا من هم مثل او پیر . مدمي پیري هریسه سبب گردید که من به خود آ مشاهده
  ام؟ شده

انداختم رخسـار   کردم که پیر شده باشم، چون هر مرتبه که نظر به آیینه می من تا آن روز تصور نمی
گر چه قدري موهایم به خصوص در طرفین سر سفید شده بود، ولی من . دیدم خود را مثل روز قبل می

  .دیدم دانستم و خویش را جوان می ل بر پیري نمیسفیدي آن مقدار از مو را دلی
هاي اشراف هر چند روز یک مرتبـه رنـگ مـوي     کردند و زن ها موي خود را رنگ می در مصر، زن

اید، در آن صورت  گفت که پیر شده ها نمی دادند و کسی به آن سر را مطابق رنگ لباس خود تغییر می
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ي سفید که در سرم نمایان شده، مضطرب شوم و خود براي چه من که شرمیون هستم براي مقداري مو
اما دو دندان جلوي دهان من افتاده است و من بعد از دیدن هریسه و شـنیدن صـداي او از   . را پیر بدانم

توانست درست تکلـم کنـد، کلمـات     هاي جلو نداشت و نمی وحشت لرزیدم، زیرا چون هریسه دندان
  .کرد رسید که انسان را متنفر می گوش میگردید طوري به  وقتی از دهانش خارج می

زنم، زیـرا دو دنـدان جلـوي     به خود گفتم از این قرار من هم در موقع صحبت مثل هریسه حرف می
  .دهانم افتاده است و اگر من مثل هریسه صحبت کنم، واي بر من

یـر  ي جـوانی همسـن مـن بودنـد پ     اطـراف مـن کسـانی کـه دوره    . کردم پیر شده باشم من تصور نمی
کردم کسـانی کـه در    من فکر می. دانستم شدند، ولی من خود را مصون از خرابی گذشت زمان می می

دیدم افرادي هستند که مـورد قهـر خـدایان قـرار      ها را پیر می ي جواي همسن من بودند و من آن دوره
هـا   ي آن هـره گذرد من در چ شوند و هر سال که می ها سال به سال پیر می اند، به همین جهت آن گرفته

اند، ولی من مورد توجـه   ها بیش از سال قبل به قبر نزدیک شده دهد که آن بینم که نشان می آثاري می
  .شوم خدایان هستم و پیر نمی

اي تا این که من متوجه وضع خـود بشـوم و بـدانم کـه دیگـر       هیچ کس هم به من نگفت تو پیر شده
دوزند و میـل   دیگر مثل قدیم چشم به صورتم نمی دیدم که مردهاي جوان گرچه من می. جوان نیستم

ي من بگذارنـد، لـیکن مـن ایـن موضـوع را ناشـی از ایـن         ها و سینه ندارند که دست خود را روي لب
نماینـد کـه نسـبت بـه مـن ابـراز        ها جرأت نمی ام و جوان دانستم که برجسته و وزین و ثروتمند شده می

  . تمایل کنند
تـوانم   هـایم افتـاده نمـی    موقع صحبت کردن، به مناسبت این که دندانهیچ کس به من نگفت که در 

زنم، زیرا صـدا طـوري    کلمات را به خوبی ادا کنم و گاهی هنگام به زبان آوردن یک کلمه سوت می
  .شود که شبیه است به سوت زدن از دهانم خارج می

ن مرتبه متوجه شدم که در ي هریسه سبب گردید که من به خود آمده و براي اولی از آن روز مشاهده
آمیـز وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه انسـان پیـري کسـانی را کـه           زندگی انسان یک واقعیت مسخره

شود که انسان  آن چه سبب می. نماید بیند اما پیري خود را مشاهده نمی کنند را می اطرافش زندگی می
ها شاید روزي ده بار به آیینه  دازد و ما زنان پیري خود را نبیند این است که روز به روز نظر به آیینه می
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بینیم و یقین داریم همانیم که سـاعتی   ي فیمابین دو نظر، خود را پیر نمی اندازیم و لذا در فاصله نظر می
در صورتی که اگر هر پنج سال یا ده سال یک مرتبه نظر به آیینه بندازیم متوجـه  . پیش یا دیروز بودیم

نمـاییم،   بینیم اما پیـري خـود را مشـاهده نمـی     یم، و چون پیري دیگران را میا شویم که چه پیر شده می
هـا از مغضـوبین خـدایان هسـتند و چـو بـه        کنیم که آن نگریم و تصور می پیران را به چشم حقارت می

  .ها را به بالي پیري گرفتار کردند ها غضب نمودند ال جرم آن آن
کنند  لت این که مردهاي جوان دیگر به من توجه نمیدر آن روز که هریسه را دیدم به خود گفتم ع
ام و صورتم پر از چین گردیده، ولی مـن از وجـود ایـن     شاید این است که من هم مثل هریسه پیر شده

هاي بنـدر اسـکندریه مراجعـت کـردم و بـه خانـه        آن روز بعد از این که از اسکله. ها اطالع ندارم چین
دقت صورتم را نگریستم کـه ببیـنم آیـا در صـورت مـن هـم مثـل         رسیدم، آیینه را بدست گرفتم و به

ها را در صورت  هاي بزرگ و کوچک بوجود آمده است یا نه؟ ولی آن نوع چین صورت هریسه چین
رسید و در گذشـته نیـز هـر وقـت زیـاد       هاي من قدري متورم به نظر می خود ندیدم و فقط پلک چشم

  .شد هایم متورم می نوشیدم پلک چشم آبجو می
توانـد   کردم همان طور که گوش مـن نمـی   هایم اعتماد نداشتم و فکر می اما من اکنون دیگر به چشم

هـاي روي   شود بشنود، چشـم مـن نیـز قـادر بـه دیـدن چـین        کلماتی ناموزون را که از دهانم خارج می
  .شد نمی اي کاش هریسه را ندیده بودم و امیدم نسبت به جوانی و زیبایی خود متزلزل. صورتم نیست

کـنم کـه مـن نیـز      توانم خود را جوان و زیبا بدانم و فکر می ام دیگر نمی از روزي که هریسه را دیده
کـنم کـه    من فکر مـی . شوم گذرد بیش از سال گذشته به مرگ نزدیک می مثل سایرین هر سال که می

اش  جـه سـالخوردگی  هریسه هم مثل من در آغاز متوجه نبود که پیر شده است، بلکه دیگران او را متو
علتش این اسـت کـه مـن بضـاعت داشـتم ولـی       . ام ننمود کردند در صورتی که کسی مرا متوجه پیري

ام، چـون   تواسـتند بـه مـن بگوینـد کـه پیـر شـده        دیدند نمی بضاعت بود و مردم وقتی مرا می هریسه بی
ترسـیدند و   ریسـه نمـی  کردند که یک زن با بضاعت را از خود خواهند رنجانیـد، امـا از ه   بینی می پیش

  .برد گفتند که پیر شده و آن زن نیز به سالخوردگی خود پی می کشیدند و به او می خجالت نمی
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  چگونه ولیعهد مصر ربوده شد؟
کال به طوري که گفتم یک ماه مرخصی گرفت تا این کـه بتوانـد کودکـانی را کـه روي رود نیـل      

وردست ببرد به دست بیاورد و مشاهده کند که کدام یـک  ها را به نقاط د انداختند تا اینکه آب آن می
و . شـد دختـر بودنـد    یک عده از کودکان که از روي آب گرفته مـی . باشد ها شبیه به پسرش می از آن

دید که طفل دختر است، آن را در ظرفـی کـه بچـه را در     ها توجه نداشت و بعد از اینکه می کال به آن
نمـود  و بعـد از    ها توجه مـی  کال فقط به پسر بچه. که نیل طفل را ببردگذاشت تا این آن نهاده بودند می

داد تا مشاهده کند که شبیه بـه فرزنـد    گرفت، به دقت مورد معاینه قرار می اینکه آنان را از شط نیل می
فـی  هـا را در ظر  ها شبیه به فرزند او نیستند، باز آن دید که پسر بچه او و کلئوپاترا هست یا نه، و اگر می

  .سپرد داد و به آب می که طفل را آورده بود قرار می
خواسـتم کـه طفـل     اندیشیدم که اگر من بـودم و مـی   کردم و می ي این مرد حیرت می من از حوصله

خود را با کودك دیگر عوض نمایم آن قدر استقامت و حوصله نداشتم که یکایـک اطفـال را کـه از    
  .ها را انتخاب کنم قرار بدهم و یکی از آنآمد مورد معاینه  رود نیل به دست می

شوند اکثراً  دانند که کودکانی که به نیل سپرده می کنند می من و تمام کسانی که در مصر زندگی می
افتـد کـه    شیرخوارانی هستند که بیش از یک یا دو یا سه روز از عمرشـان نگذشـته و کمتـر اتفـاق مـی     

ون وقتی طفل شیرخوار قدري بزرگ شد طوري عزیز دل شیرخواران بزرگ را به آب نیل بسپارند، چ
اي بگذارنـد و روي آب نیـل رهـا     توانند دل از آن برکننـد و او را در محفظـه   والدین می شود که نمی

  .نمایند
طفل کلئوپاترا و کال یک کودك شیرخوار دو سه روزه نبود که بتوان او را با یک شیرخوار دو سه 

  .ي دیگر عوض کرد روزه
باید نزد کال بروم و طفلش را بـه او نشـان بـدهم تصـمیم گـرفتم کـه از خـارج         ز که من مییک رو

فهمیدم که کال براي یافتن کـودکی شـبیه فرزنـد     من می. کردن طفل از کاخ سلطنتی خودداري نمایم
. کلئوپاترا باشد دچار اشکال شده، لذا ممکن است که ناگهان طفل کلئوپـاترا را از مـن بربایـد و بـرود    

شد، دست پادشـاه   رفت و با کشتی از اسکندریه خارج می ربود و می اگر کال آن کودك را از من می
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خواسـتم آن واقعـه پـیش     من هـم نمـی  . رسید تا فرزند خود را از وي بگیرند مصر و ملکه هم به او نمی
پس از اینکه کردند  ربود، اگر دستگیرش می کرد و طفل را از من می بیاید، زیرا اگر کال دیوانگی می

  .رسید ها به هالکت می ترین عقوبت گرفتند کال با سخت طفل را از او می
آن روز من بدون اینکه طفل کلئوپاترا از کاخ سلطنتی خارج کنم از آن جا خارج شدم و نـزد کـال   

  .رفتم و دیدم که طفلی در آغوش گرفته است
  »این طفل را چه موقع پیدا کردي؟«: از کال پرسیدم

این طفل را من پریروز از شط نیل گرفتم و دیدم که خیلی شبیه بـه فرزنـد مـن اسـت و     «: تکال گف
شرمیون، تـو بـراي   «: آن گاه حیرت زده پرسید» .امروز آن را آوردم تا اینکه با فرزند خود عوض کنم

  »چه امروز طفل را از کاخ خارج نکردي تا اینکه من بتوانم آن را با این پسر بچه تعویض کنم؟
روزهـاي دیگـر کـه    . دانی که من یک کنیز هستم و از خود اختیاري ندارم کال تو خوب می«: فتمگ

خواستم طفل  کرد، ولی امروز وقتی می کردم کسی ممانعت نمی من طفل را از کاخ سلطنتی خارج می
  بري؟ را از کاخ خارج کنم کلئوپاترا مرا دید و گفت شرمیون، بچه را کجا می

م بدهم مضطرب شدم و گفتم که طفل از خواب بیدار شده بود و او را در بغـل  من که جوابی نداشت
توانستم طفل را از کاخ سلطنتی خارج کنم، او را  گرفتم تا بگردانم که خوابش ببرد و چون دیگر نمی

اش بردم و در آن جا خوابانیدم و خود به تنهایی آمدم تا اینکه به تو بگویم که امروز  به طرف گاهواره
  ».وانستم کودك را از کاخ خارج کنمنت

بد شد و خیلی هم بد شد، من امروز یقین داشتم که به مقصود خواهم رسـید و خـواهم   «: کال گفت
توانی به کاخ مراجعـت نمـایی و از غفلـت کلئوپـاترا و دایـه       آیا نمی. توانست که طفل را معاوضه کنم

  »استفاده کنی و طفل را به اینجا بیاوري؟
وز دیگر این کار از من ساخته نیست زیرا ساعتی کـه مـن بتـوانم بـا اسـتفاده از سـرگرمی       امر«: گفتم

  ».دیگران کودك را از کاخ سلطنتی خارج کنم گذشته است
  »داري؟ تو این طفل را چگونه نگه می«: آن وقت من از کال پرسیدم

ام و  ت به آن خانه بـرده ام و زنی را که خدمتکار اس اي فراهم کرده من در این شهر خانه«: کال گفت
بعد، کال طفل مزبور را در » .کند آن زن از دو روز پیش به این طرف این طفل را از شیر گاو تغذیه می
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  »!شرمیون، تصدیق کن که این کودك تفاوتی با کودك من ندارد«: آغوش من نهاد و گفت
طفـل شـباهت تـام بـه     هاي  من کودك را در برگرفتم وبه تماشاي آن مشغول شدم و دیدم که چشم

هاي فرزند کال و کلئوپاترا دارد اما رنگ پوست بدن آن کودك بـا رنـگ پوسـت بـدن فرزنـد       چشم
ي کـودك و خـود کلئوپـاترا متوجـه      کردم که محال است دایـه  کلئوپاترا تفاوت داشت و من فکر می

د یونـانی بـود و   کلئوپاترا از نژا. اند رنگ پوست بدن طفل نشوند و نفهمند که کودك را عوض کرده
فهمیـد کـه    دیـد مـی   کال از نژاد ایرانی و سریانی و فرزند آن دو، پوست روشن داشـت و هـر کـه مـی    

کودك از زیبایی یونانی و شرقی برخوردار است، اما اطفالی که به تبعیت از جریان نیل از مصر علیا به 
ها  افتاد که در بین آن تفاق میآمدند، همه فرزند بومیان مصري بودند و به ندرت ا طرف مصر سفلی می

  .طفلی از نژاد بیگانگان دیده شود
باشد و پوست بـدنش شـباهت بـه     کال، این طفل فقط از لحاظ چشم شبیه به فرزند تو می«: من گفتم

باشد و ما  از این گذشته سن این طفل کمتر از سن فرزند تو می. پوست بدن فرزند کلئوپاترا و تو ندارد
را با فرزند کلئوپاترا عوض کنیم، تولید حیرت خواهد کرد و در صدد کنجکاوي بـر  اگر بخواهیم آن 

هنـوز نـه تـو فرصـت     . خواهند بفهمند چرا رنگ پوست بدن کودك عوض شـده اسـت   آیند و می می
هایی وجـود دارد   در بدن هر کودك نشانی. اي که فرزند کلئوپاترا را به دقت معاینه نمایی نه من کرده

اش از آن اطالع دارند و اگر این طفل با فرزند کلئوپاترا  و پدر و به خصوص مادر و دایهکه فقط مادر 
هاي بدن آن کودك را در بدن این طفل نخواهند یافت و در آن موقع بـدون تردیـد    اشتباه شود نشانی

  ».شوند که طفل تعویض شده است متوجه می
اي را روي آب  و هـر مرتبـه کـه محفظـه     ایستادم یک ماه است که من کنار شط نیل می«: کال گفت

  .رسانیدم تا بدانم نوزادي که به آب داده شده پسر است یا دختر دیدم، با قایق خود را به آن می می
باشـد بدسـت بیـاورم و     ام این کودك را که شبیه به پسـر مـن مـی    من بعد از یک ماه جستجو توانسته

ترا تعویض نمایی و تـازه تـو، شـروع بـه ایـراد گـرفتن       خواهم که آن را با فرزند کلئوپا اینک از تو می
گویی که رنگ بدن طفل مثل رنگ بدن فرزند مـن نیسـت و پسـر مـن از نـژاد یونـانی و        کنی و می می

  ».شرقی است و این طفل از نژاد بومی مصر
گـر  ا. ي من اسـت  گویم ناشی از عالقه دانی که من به تو عالقه دارم و آن چه می کال، تو می«: گفتم
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من نسبت به تو عالقه نداشتم آیا ممکن بود که کارهایی را که تا کنون کـردم بـه انجـام برسـانم؟ آیـا      
ي او خارج کنم تا  ممکن بود که من هر هفته یک مرتبه فرزند کلئوپاترا را از کاخ سلطنتی بدون اجازه

ي او فرزنـدش را از   اجـازه فهمید که من بدون  این که تو او را ببینی؟ در صورتی که اگر کلئوپاترا می
رسـانید ولـی از کـاخ سـلطنتی      ها به هالکت مـی  ام، مرا با شدیدترین عقوبت کاخ سلطنتی خارج کرده

دانند  رانند چون می کنند، ولی او را نمی دهند و شکنجه می راند، براي این که یک کنیز را زجر می نمی
  .اند که هر گاه او را از خود برانند آزادش کرده

خواهم وضعی پیش بیاید کـه تـو مقـام نظـامی و جـان       گویم به نفع توست و من نمی آن چه میپس  
خود را از دست بدهی، ضمناً قدري هم در فکر خود هستم، چون اگر بداننـد کـه مـن بـراي تعـویض      

  ».ام با عقوبت شدید جان خواهم داد طفل به تو کمک کرده
  »ي تعویض طفل به من کمک کنی؟شرمیون، آیا تو حاضر نیستی که برا«: کال گفت

من براي همه گونه کمک حاضر هستم، مشروط بر اینکه کمکی مفید باشـد و تـو بـا طـرزي     «: گفتم
  ».عاقالنه طفل را تعویض نمایی و عوض کردن این کودك با طفل کلئوپاترا دیوانگی است

ی ایـن قـدر ایـراد    خواستی که با من زندگی کنـ  شرمیون اگر تو خواهان من بودي و می«: کال گفت
  ».گرفتی نمی

آیـا بـه   . خواسـتم  من خواهان تو هستم و قبل از اینکه تو محبوب کلئوپاترا شوي من تو را می«: گفتم
ي صور بودي من نزد تو آمدم؟ در آن شـب محبـت مـن     خاطر داري که آن شب که تو در مسافرخانه

اي که به چهار شیر بسته  در حال راندن ارابهنسبت به تو مرا به آن جا کشید، زیرا روز قبل از آن، تو را 
هـاي او بگـذارم و بـا     شده بود دیدم و گفتم من باید با این پسر آشنا شوم و انگشت خـود را روي لـب  

  .اش را لمس کنم کف دست سینه
من امروز هم مانند آن روز خواهان توهستم و از تو گله ندارم چرا بـه کلئوپـاترا بـیش از مـن توجـه      

کـرد، چـون او یـک ملکـه      جوان دیگري به جاي تو بود به کلئوپاترا بیش از من توجه می کردي و هر
است و من یک کنیز او از نژاد یونانی است و من از نژاد مصري و زیبایی و خوشگلی او یونـانی اسـت   

  .خواهی امري است محال و من جز مالحت مصري چیزي ندارم، ولی آن چه تو از من می
توان کودك را به سهولت عوض نمـود و   وض کردن کودك محال است و میمن نمی گویم که ع
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اي کـه از ایـن تعـویض بـه      اش خوابانید، ولـی نتیجـه   به جاي پسر کلئوپاترا پسري دیگر را در گاهواره
ي آن  خواهم شریک عملی بشوم که نتیجـه  آید براي تو منفی است و به همین جهت من نمی دست می

  ».بدبختی تو خواهد شد
  ».بسیار خوب شرمیون من بدون کمک تو طفل را تعویض خواهم کرد«: ال گفتک

دانم که پسر کلئوپاترا  من می. کال، این کار را مکن زیرا خودت را نگون بخت خواهی کرد«: گفتم
فرزند تو است نه فرزند برادر او، ولی اگر این پسر در قصر بماند پادشاه خواهد شد و روزي بر کشـور  

دانم  خواهد کرد، در صورتی که هر گاه پسر تو باشد و تو او را بزرگ کنی، من بعید میمصر سلطنت 
چون تو اگر یوزباشی شدي از این جهت است که جوانی بسیار زیبا . که او حتی یوزباشی مثل تو شود

ي یوزباشـی رسـیدي، ولـی     هستی و جمال تو نظر کلئوپاترا را جلب کرد و او تو را پسندید و به درجه
اما اگر در کاخ سلطنتی بسر بـرد  . پسرت شاید جمال تو را نداشته باشد و مورد توجه کسی قرار نگیرد

و آن جا بزرگ شود پس از بطلمیوس چهاردهم بدون تردید پادشاه مصر خواهد شـد و تـو اگـر پسـر     
از ایـن   اش نیز باشی و بفهمی که براي او سلطنت مصـر بهتـر   داري باید در فکر آتیه خود را دوست می

  ».است که یک فرد عادي گردد
کـنم و ایـن پسـر اگـر در کـاخ       هاي تو را تصـدیق مـی   شرمیون، من این قسمت از گفته«: کال گفت

گـذارد کـه مـن بـا      سلطنتی بماند بعد از بطلمیوس چهاردهم پادشاه خواهد شد، ولـی غـرور مـن نمـی    
خود می گویم کـه ایـن پسـر از صـلب      من به. ي بسر بردن این پسر در کاخ سلطنتی موافقت کنم ادامه

خواهم فرزندم  من نمی. من است باید نزد من زندگی کند و من هر طور که میل دارم او را بزرگ کنم
مثل نژاد بطالسه الغر شود بلکه میل دارم او را طوري تربیت نمایم کـه مـرا در گذشـته تربیـت کـرده      

  .بودند
ها آشنا گردد تا مثل من انـدامی زیبـا و    ا انواع ورزشخواهم پسرم بعد از این که بزرگ شد ب من می

انـدام شـد زیبـا هـم خواهـد شـد، خاصـه کـه از زیبـایی مـوروثی            وقتی پسرم خوش. ورزیده پیدا کند
من براي پسرم آموزگار استخدام خواهم کـرد  . برخوردار است؛ چون پدر و مادرش هر دو زیبا هستند

دار  اموزد تا بعد از اینکه بزرگ شد بتواند مشاغل عمده را عهـده تا این که خواندن و نوشتن را به او بی
  . شود
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اگر پسر من در کاخ سلطنتی بماند و در آن جا بزرگ شود و آن گاه به مقام سـلطنت برسـد بـه مـن     
دانند و خود او هم یقین خواهد داشت که فرزند بطلمیوس  مربوط نیست، چون او را فرزند دیگران می

ي من بـزرگ شـود، ولـو فقـط یـک یوزباشـی        اگر نزد من زندگی کند و در خانه چهاردهم است، اما
  ».گردد، من مباهات خواهم کرد براي این که می دانم فرزند من یوزباشی شده است

کـنم و اگـر بعـد از     کال، من زیادتر از این در خصوص خطر تعویض طفل با تو صحبت نمی«: گفتم
گویم که من به تو کمک نخـواهم   کلئوپاترا را بربایی به تو میاین توضیحات باز میل داري که فرزند 

ام و با این عمل، نه فقط نسـبت بـه کلئوپـاترا     چون اگر من به تو کمک کنم مرتکب خیانت شده. کرد
  ».کنم، چون تو را به سوي مرگ خواهم فرستاد خیانت خواهم نمود، بلکه به تو نیز خیانت می

با عوض کردن طفل موافق بـودي چـه شـد کـه اینـک تغییـر رأي        شرمیون، تو در آغاز«: کال گفت
  »اي؟ داده

کردم که تعویض طفل کاري است ممکـن و   هاي تو فکر می در آغاز، من از شنیدن صحبت«: گفتم
فهمم کـه ایـن کـار ممکـن نیسـت و کلئوپـاترا و        شود، اما امروز می اش نمی سبب سوءظن مادر و دایه

توانسـتی   اگر تو مـی . ك عوض شده و تو را به مجازات خواهند رسانیدفهمند که کود ي طفل می دایه
هـاي کالبـد شـبیه بـه      طفلی را پیدا کنی که پسر بچه از حیث سن، رنگ پوست بـدن و چشـم و نشـانی   

کردم و طفلی را که تـو یافتـه بـودي بـه جـاي طفـل        فرزند کلئوپاترا باشد، خود من طفل را عوض می
اي  آوردم، ولی این طفل را که تـو آورده  وابانیدم و فرزند او را براي تو میخ کلئوپاترا در گاهواره می

  ».توان به جاي او قرار داد نمی
  .کال دیگر صحبت نکرد و من از او جدا شدم و به کاخ سلطنتی برگشتم

ي یک شاگرد  رفتم نظرم به قیافه سه روز بعد از آن، هنگامی که از یک طرف باغ به طرف دیگر می
تـا آن شـاگرد باغبـان را    . کرد افتـاد  هاي هرز را وجین می اي نشسته بود و علف که وسط باغچه باغبان

تیپ و زیبایی کال طوري بود که من هیچ کس . دیدم تکان خوردم براي این که دانستم که کال است
این کـه لبـاس   با . دانستم که در اسکندریه مردي زیباتر از او وجود ندارد کردم و می را با او اشتباه نمی

  .نمود ها را پوشیده بود، زیبایی او از دور جلب توجه می شاگرد باغبان
من تا کال را در آن لباس دیدم فهمیدم براي این آمـده اسـت کـه فرزنـد کلئوپـاترا را بربایـد، ولـی        
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در کاخ سلطنتی محلی نبود کـه کـال   . دانستم کودکی را که از شط نیل گرفته کجا گذاشته است نمی
ند طفل از آب گرفته را در آن جا جا بدهد، با این که من از این مسـأله آگـاه بـودم، آن روز تمـام     بتوا

هاي کاخ سلطنتی را که ممکن بود کال آن طفل را در آن قرار بدهد از نظر گذرانیدم اما طفل  قسمت
نتی و در این بود که متوجه شدم کـال آن طفـل را در خـارج از کـاخ سـلط     . مزبور را در آن جا ندیدم

  . گوید اجاره کرده نگاه داشته است اي که می خانه
ي کوچک بود  ها یک خانه خوابند و محل خواب آن ها در کاخ سلطنتی می ها، شب شاگردان باغبان

ها در آن خانه خواهد خوابید تا این کـه بتوانـد    فهمیدم که کال شب واقع در ضلع جنوبی باغ و من می
توانسـتم حـدس بـزنم کـه او چگونـه       من بدون اینکه با کال صحبت کنم می. دفرزند کلئوپاترا را بربای

  .وارد کاخ سلطنتی شده است
ي  ي یکی از همقطاران خود یا بـه وسـیله   ي سنتوریون را دارد به وسیله کال که در ارتش مصر درجه

کنـد،   مت میي لژیونی که وي در آن خد ي لگات یعنی فرمانده یکی از افسران ارشد و شاید به وسیله
باشی قصر باغ سلطنتی توصیه کرد که جوانی را که از منسوبین کال اسـت بـه سـمت شـاگرد      به باغبان

ي مزبور را قبول کرد و همان روز یا روز بعد، کال با لبـاس غیـر    باشی هم توصیه باغبانی بپذیرد، باغبان
ام تا این که در باغ سلطنتی  شده باشی معرفی نمود و گفت من همانم که توصیه نظامی خود را به باغبان

باشی در باغ سلطنتی شروع به کار کرد تا آن روز که  از آن به بعد کال طبق دستور باغبان. باغبانی کنم
  .من وي را دیدم

اي نبـود کـه سـبب     هـا واقعـه   ها و شـاگردان آن  در کاخ سلطنتی مصر صحبت کردن کنیزان با باغبان
د از این که کال را دیدم به او نزدیک نشدم و با وي صحبت نکردم، حیرت شود، اما من در آن روز بع

کردم، بعد از این  شدم و با او صحبت می اگر من به آن جوان نزدیک می. ترسیدم چو از عاقبت کار می
دادنـد و بـه قتـل     شـد مـرا مـورد شـکنجه قـرار مـی       ي تعـویض فرزنـد کلئوپـاترا آشـکار مـی      که مسأله

خواستم او کشـته شـود، امـا او حـرف مـرا نشـنید و قصـد         ل عالقه داشتم و نمیمن به کا. رسانیدند می
مـن بـه فکـر    . خواستم با کال خود را گرفتار خطـر کـنم   داشت که خود را دچار خطر نماید و من نمی

هـا کـرده و قصـد دارد کـه      نیفتادم به کلئوپاترا بگویم که کال خود را ملبس بـه لبـاس شـاگرد باغبـان    
گذاشتند  رسید و نمی گفتم کال به قتل می ید، زیرا اگر من این حرف را به کلئوپاترا میفرزندش را بربا
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خواسـت کـه کـال را بـه قتـل برسـاند، شـوهرش بطلمیـوس او را          اگر خود کلئوپـاترا نمـی  . زنده بماند
ربـود و طفلـی    ي مصر را مـی  گفتم، کال فرزند ملکه اگر من آن موضوع را به کلئوپاترا نمی. کشت می
گردیـد کـه    شـد و معلـوم مـی    آن هم طفلی که به طور حتم شـناخته مـی  . (گذاشت یگر را جایش مید

  .) فرزند ملکه نیست
شد من که خود را  ي مصر ربوده می آمد و بعد از این که فرزند ملکه سکوت من خیانت به شمار می

ر بـودم کـه از ابـراز حقیقـت     توانستم حقیقت را به کلئوپاترا بگویم و نه قـاد  دانستم، نه می گناهکار می
رسـید و در صـورت دوم مـن احسـاس گناهکـاري       در صورت اول کال بـه قتـل مـی   . خودداري نمایم

داد این بود که هر گاه فرزند کلئوپـاترا از   در بین این دو مشکل، تنها چیزي که مرا تسلی می. کردم می
زند کال است نه طفل بطلمیوس طرف کال ربوده شود جنایتی صورت نگرفته براي این که آن طفل فر

  .چهاردهم
. ي اتاق خود باغ سلطنتی را از نظـر گذرانیـدم   روز بعد، من صبح زود از خواب برخاستم و از پنجره

  .دیدم که کال در باغ است
اي زیاد وجود داشت، من از درخشندگی صورتش وي را شاختم، اما  با این که بین کال و من فاصله

کرد و من دریافتم که عدم توجه کال به طرف من عمـدي نیسـت بـراي ایـن      او به سوي من توجه نمی
جز کال در آن موقع هیچ باغبـانی در بـاغ نبـود و تصـور     . دانست که اتاق من در کجاست که وي نمی

  .ي کاخ بیدار باشد کردم که غیر از من کسی از سکنه نمی
هـا   ي باغچـه و زیـر علـف    وشـه من دیدم که کال بعد از این که قدري روي زمین خم شـد، رفـت گ  

با این که بین من و کال فاصله زیاد بود، من فهمیدم آن چه آن جوان برداشته یـک  . چیزي را برداشت
. هایی بلند بـه قسـمتی از کـاخ کـه مـن در آن بـودم نزدیـک گردیـد         بعد مرد جوان با گام. طفل است

کـرد   ه از فرزند کلئوپاترا نگهداري مـی اي ک خوابید و دایه ي مصر، در همان قسمت می کلئوپاترا ملکه
  .نمود نیز، در آن جا استراحت می

خواست که وارد اتاق دایه شود و طفلی را که بـا خـود    کردم چون او می من از تهور کال حیرت می
اگر دایه از . ي مصر را با خود ببرد آورده بود به جاي طفل کلئوپاترا در گاهواره بگذارد و فرزند ملکه

دیـد و   گردید و کال را می ي کاخ سلطنتی از خواب بیدار می شد یا اگر یکی از سکنه دار میخواب بی
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  .کردند زد، آن جوان را دستگیر می فریاد می
در . من فهمیدم براي چه کال آن موقع از روز را براي تعویض فرزند کلئوپاترا انتخـاب کـرده اسـت   

توانسـتند از آن   رفتند، تا صبح نمی ها بود می مسکن آناي که  موقع شب وقتی شاگردان باغبان به خانه
ي مصـر را   توانست هنگام شـب از منـزل خـارج گـردد و فرزنـد ملکـه       خانه خارج شوند، لذا کال نمی

  .تعویض نماید
دیدند،  نمود همه وي را می در موقع روز نیز، همه بیدار بودند و اگر کال براي تعویض طفل اقدام می

  .راي تعویض همان موقع بودپس بهترین موقع ب
توانستند وارد باغ شـوند،   ها می گشودند و آن چون در آن وقت، درب مسکن شاگردان باغبان را می

شدند، این بـود   مند می ي کاخ از خواب بیدار نشده همه از خواب شیرین سحرگاه بهره از طرفی سکنه
  .لئوپاترا را عوض کندتواست خود را به اتاق دایه نزدیک نماید و طفل ک که کال می

بعد از چند لحظه وي را دیدم کـه از آن جـا خـارج    . کال از باغ وارد اتاق دایه شد و من او را ندیدم
  . گردید و باز طفلی با خود داشت

اي  رفت که تولید سوظن ننماید و وقتی دور شد دیدم که طفـل را در ارابـه   کال، بدون شتاب راه می
در بـاغ سـلطنتی رسـم    . ریختند نهاد و روي طفل علف ریخت آن می هاي باغ را در کوچک که علف

زدنـد،   ي درختان را می کردند یا شاخه هاي هرزه را وجین می ها این بود که بعد از این که علف باغبان
ریختند و دیگـران آن   نمودند و در مکانی می ریختند و از باغ خارج می هاي دستی می ها را در ارابه آن

  .بردند را می
ي دستی از باغ سلطنتی خارج نمود و من  هاي هرزه، طفل را با ارابه کال، به عنوان خارج کردن علف

بعد از این که کال فرزند کلئوپاترا را از باغ خـارج کـرد،   . به خود گفتم که دیگر کال را نخواهم دید
  .اي آرام بگیرم توانستم لحظه من طوري پریشان شدم که نمی

تم پسري که کال از باغ خارج کرده فرزند خودش بوده و او، مال خویش را برده و دانس با این که می
ي من این بود کـه   کردم که وظیفه دانستم و فکر می مبادرت به سرقت نکرده است، خود را مسئول می

کلئوپاترا را از حضور کال در باغ مطلع کنم و به او بگویم که وي آمده تا طفلش را برباید و بـا خـود   
گفتم که کال بدون اجازه وارد باغ شده و به شـکل   رفتم و به او می رد، ولی اگر من نزد کلئوپاترا میبب
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رسید و مـن   ها در آمده و قصد دارد که فرزند ملکه را به طفل دیگر عوض کند، کال به قتل می باغبان
  . خواستم که آن جوان زیبا کشته شود نمی

شد و تا امروز هم که من مشغول نوشتن این خاطرات  افت نمیدر تمام مصر، جوانی به زیبایی کال ی
حیـف بـود کـه آن    . ام که از حیث زیبایی و تناسب اندام به کـال برسـد   هستم یک مرد جوان را ندیده

  .دادم به قتل برسد جوان زیبا و خوش اندام به اثر خبري که من به کلئوپاترا می
ي طفـل بـه    فرا دادم که بشنوم که آیا صـداي گریـه  پس از این که کال از باغ خارج شد، من گوش 

هـر وقـت   . رسد یا نه؟ ولی صدایی از کودك نشنیدم تا این که دایه از خواب بیدار گردیـد  گوشم می
  .فهمیدم که بیدار شده است شنیدم می شد، من از صداهایی که از اتاقش می که دایه از خواب بیدار می

رفـت و بـه کـودك     ي طفل مـی  شد، به طرف گاهواره بیدار می دایه هر روز بعد از این که از خواب
  .داد شیر می

دانستم دایه بعـد از بیـدار شـدن از     آن روز هم مثل روزهاي قبل به طرف گاهواره رفت و من که می
خواب به طفل شیر خواهد داد، از اتاق خارج گردیدم و به باغ رفتم تا این که بتـوانم ضـمن قـدم زدن    

ي طفـل جدیـد چـه خواهـد کـرد و آیـا متوجـه         ببینم و مشاهده کنم که بعد از مشاهده در باغ، دایه را
اند؟ و آیا آن کودك شیرخوار پستان دایه را خواهد گرفت  خواهد شد طفل کلئوپاترا را عوض کرده

  و از آن شیر خواهد خورد یا نه؟
کـه لبـاس معمـول تمـام     ي کتـان اسـت    دانستم لباسی که کال بر آن طفل پوشانیده، از پارچه من می
کننـد و افـراد کـم بضـاعت، بـا       باشد، این تفاوت که توانگران از کتان اعال لباس تهیه می ها می مصري

  .لباس فرزند کلئوپاترا هم از کتان، اما کتان مرغوب بود. دوزند کتان نامرغوب لباس می
از آن خـارج کـرد و در    من که در باغ بودم، دیدم که دایه پس از نزدیک شدن به گاهواره طفـل را 

تـرین   ي دایـه کوچـک   هنگام در آغوش گرفتن طفل در قیافـه . آغوش گرفت تا به کودك شیر بدهد
اثري نمایان نشد که نشان بدهد وي متوجه تغییر کودك شده است و وقتـی پسـتان خـود را در دهـان     

کـه طفـل، پسـتان دایـه را      داد اش اثر حیرت نمایان نگردید و وضع او نشـان مـی   طفل نهاد، باز در قیافه
  .باشد گرفته است و مشغول شیر خوردن می

با خود گفتم . نمودم که آن زن، آن قدر کم هوش باشد من ازنادانی دایه حیرت کردم  و تصور نمی
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  . که دایه متوجه تغییر طفل نشد ولی کلئوپاترا زنی باهوش است و متوجه تغییر طفل خواهد گردید
گرفت و او را نـزد   ه رسم بر این بود که در نیم روز، دایه طفل را در بر میدر کاخ سلطنتی اسنکدری

کردند و دایـه، کـودك را بـاز     برد و آن زن و شوهر قدري طفل را نوازش می کلئوپاترا و برادرش می
  .خوابانید اش می گردانید و در گاهواره برمی

. ي مصر ببرد که نزد پادشاه و ملکه آن روز هم در موقع مقرر، دایه، طفل را در آغوش گرفت تا این
بطلمیوس چهاردهم آن روز در کاخ سلطنتی حضور نداشت و رفته بود تا کنار رودخانه مرغابی صـید  

همین که دایه به راه افتاد من خود را به اتاق کلئوپاترا رسانیدم و جزو مستخدمین ایسـتادم، پـیش   . کند
شود، طفل که شاید خواب بود، بر اثر گرسنگی یا بـه علـت    از این که دایه با طفل وارد اتاق کلئوپاترا

کنـد و   ي من امروز طوري دیگر گریه می بچه«: دیگر از خواب بیدار شد و گریست و کلئوپاترا گفت
  ».باشد و ناخوشی صدایش را تغییر داده است کنم که ناخوش می تصور می

دهان کـودك نهـاد و طفـل آرام گرفـت و      دایه قبل از این که طفل را به کلئوپاترا بدهد پستانش در
  .مشغول مکیدن شیر شد

حتی در آن موقع با این که دایه صداي کودك را شنید، متوجه نشد طفلـی کـه در آغـوش گرفتـه،     
پس از این که کودك از شیر خوردن سیر شد سر را متوجه اطراف کرد و همه . فرزند کلئوپاترا نیست

  .از جمله کلئوپاترا را نگریست
عجیـب اسـت،   «: وپاترا کودك را از دایه گرفت و قبل از این که نظر به صورتش بینـدازد گفـت  کلئ
ي دیگـر، بعـد از ایـن کـه بـه دقـت آن طفـل را نگریسـت،          چنـد لحظـه  » !ي من سبک شده اسـت  بچه

  »این طفل از کیست؟«: زده خطاب به دایه گفت حیرت
  ».باشد خاتون من، این طفل فرزند تو می«: دایه گفت

  »دار نگهداري کودکی دیگر نیز هستی؟ اي دایه، مگر تو جز طفل من عهده«: ئوپاترا گفتکل
  ».نه اي خاتون من«: دایه گفت

دار نگاهداري کودك دیگري نیستی، چرا امروز این بچه  اگر غیر از طفل من عهده«: کلئوپاترا گفت
  ».باشد د من میاي؟ زیرا این بچه مال من نیست و کوچکتر از فرزن را نزد من آورده

چگونه ممکن است من به جاي فرزند تـو کـه   ! خاتون من، این حرف را نزن«: زده گفت دایه حیرت



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٢١٥ 

توانستم طفل دیگـري را   روز و شب با من است طفلی دیگر را براي تو بیاورم؟ وانگهی من چگونه می
ل فرزند تو است کـه هـر   پیدا کنم تا این که به جاي فرزند تو آن را شیر بدهم و بزرگ نمایم؟ این طف

  »گویی که او فرزند تو نیست؟ دانم براي چه امروز می گرفتی، من نمی روز او را در آغوش می
گویم که طفل فرزند من نیسـت کـه همـه چیـز او بـا شـکل        امروز از این جهت می«: کلئوپاترا گفت

ند در صورتی که روزهـاي  ک این طفل، نسبت به من ابراز آشنایی نمی... نگاه کن. فرزند من فرق دارد
خندید، ولی ایـن   داد و می گرفت دو دست را به طرف من تکان می دیگر، وقتی در آغوش من جا می

این جامـه هـم کـه در تـن ایـن کـودك دیـده        . خندد دهد و نه می هاي خود را تکان می طفل نه دست
اشد، همه از کتان مرغـوب  ب هاي طفل من که نزد تو می شود، از کتان نامرغوب دوخته شده و جامه می

نزدیک بیا و این پارچه را که در تن این طفل است ببین و آیا امکـان دارد کـه مـن یـک چنـین      . است
  »لباسی را بر تن طفل خود بپوشانم؟

ي مزبـور،   ي لباس طفل را لمس کرد و تصدیق نمود که پارچه ي کلئوپاترا نزدیک شد و پارچه دایه
  .لطافت کتان مرغوب را ندارد

در حالی که کلئوپاترا مشغول صحبت با دایه بـود، بـرادرش بطلمیـوس چهـاردهم از شـکار مرغـابی       
. مراجعت کرد و چون طفل را در آغوش کلئوپاترا دید به وي نزدیک گردید و روي کودك خم شد

  »براي چه فرزند ما به این شکل در آمده است؟«: ي طفل اظهار حیرت نمود و گفت او هم از مشاهده
خواهم بـه او بفهمـانم کـه     کنم و می من هم با دایه راجع به این موضوع صحبت می«: ئوپاترا گفتکل

  ».پذیرد این طفل مال ما نیست و او یک طفل دیگر را براي ما آورده، ولی دایه حرف مرا نمی
ز نماید که دایه اشتباه کرده وطفل یکی ا من متوجه بودم که کلئوپاترا مشوش نیست، چون تصور می

کـرد و گمـان    پادشـاه مصـر نیـز همـین تصـور را مـی      . ي دربار را به جاي فرزنـد او آورده اسـت   سکنه
  .اند زدند که طفل را عوض کرده نمود که اشتباه شده و هیچ یک از آن دو، هنوز حدس نمی می

اي از  هکلئوپاترا براي این که به دایه ثابت کند که اشتباه کرده، جامه را از تن طفـل دور کـرد و نقطـ   
دانی که فرزند مـا در ایـن نقطـه یـک خـال دارد، ولـی ایـن         تو می«: بدنش را به دایه نشان داد و گفت

  ».کودك فاقد خال است
دایـه کـه هـر روز    . این بار دایه با وجود این که زنـی کـم هـوش بـود، حـرف کلئوپـاترا را پـذیرفت       
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بود، ولی در آن موقع خال مزبـور  کرد، آن خال را دیده  اش را عوض می شست و جامه کودك را می
را روي بدن طفل مشاهده ننمود، آن گاه تصور نمود که اشتباه کرده و طفلی دیگـر را بـه جـاي طفـل     

ي مصر گرفت و بـه راه افتـاد تـا بـرود و طفـل اصـلی را        کلئوپاترا آورده و کودك را از آغوش ملکه
  .بیاورد

این که وارد اتاق خود گردید چه خواهد کرد، چون  من دایه را تعقیب نکردم تا که بدانم وي بعد از
دانستم که دایه پس از این که وارد اتاق خود شد، مشاهده خواهد نمود که گاهواره خـالی اسـت و    می

غیر از کودکی که در آغوش دارد، طفلی دیگر در آن اتاق نیست که تصور نماید اورا با فرزند پادشاه 
  .ي مصر اشتباه کرده است و ملکه

همین طور هم شد و دایه بعد از این که به اتاق خود رفت طفلی دیگر را ندید و با همان کودك که 
خـاتون مـن، طفلـی دیگـر در اتـاق      «: اي بهت زده به کلئوپاترا گفـت  رفته بود مراجعت نمود و با قیافه

  ».نیست تا من این بچه را با فرزند تو اشتباه کرده باشم
هـاي   اي و جستجو کردي که شاید طفل من در اتـاق  هاي دیگر را هم دیده آیا اتاق«: کلئوپاترا گفت

  »دیگر باشد؟
بعد از این که دایه بـا کـودکی کـه در بـر     » .کنم روم و جستجو می خاتون من، اینک می«: دایه گفت

شرمیون، دایه زنی است کم هوش ولی تـو یـک   «: ي مصر به من گفت داشت از اتاق خارج شد، ملکه
  ».اند ها برده هستی، برو جستجو کن و بفهم که طفل مرا به کدام یک از اتاقدختر باهوش 

دانستم که جستجوي من بدون فایـده   من براي اطاعت از امر ملکه، ناچار از اتاق خارج شدم ولی می
خواهد شد و همان طور که کلئوپاترا فریب نخورد و فرزند دیگري را به جـاي طفـل خـود نپـذیرفت،     

یچ مادري از روي اشتباه طفل دیگري را از اتاقی بردارد و شیر بدهد و اگر هم اشتباه محال است که ه
کند، به زودي به اشتباه خود پی خواهد بـرد و طفـل را بـه اتـاقی کـه از آن جـا خـارج کـرده بـود بـر           

  .گرداند می
را بـراي  نتیجه شد و طفـل کلئوپـاترا را در هـیچ جـا پیـدا نکردنـد، معهـذا کلئوپـات         جستجوي دایه بی

حصول اطمینان، دستور داد که تمام اطفال شیرخوار را که در کاخ سلطنتی هسـتند نـزد او بیاورنـد تـا     
ي  ها هست یا نه؟ تمام کودکان شیرخوار را نـزد ملکـه   آنان را ببیند و مشاهده کند که فرزندش بین آن
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ن وقت کلئوپـاترا و همسـرش   آ. ها را دید، اما طفل خود را نیافت مصر آوردند و کلئوپاترا یکایک آن
انـد و طفـل را ربـوده، کـودکی دیگـر را بـه جـایش         هـا را عـوض کـرده    متوجه شـدند کـه فرزنـد آن   

  .اند گذاشته
کـرد و در چـه موقـع بـراي      بطلمیوس، پدر طفل دایه را احضار کرد و از او پرسید که دیشب چه می

پرسید که بامداد چه موقع از خواب بیدار  آخرین مرتبه به طفل شیر داده و خوابیده است؟ آن گاه از او
  شد و طفل را شیر داد؟

ي طفل که جز حماقت گناهی نداشت، حقایق را گفت و به خدایان سوگد یاد کرد کـه متوجـه    دایه
  .اند نگردیده که کودك را عوض کرده

تعویض  ي که ي مصر به وسیله تا غروب آن روز مشغول تحقیق بودند که بدانند طفل پادشاه و ملکه
گردیده و چون از تحقیقات نتیجه نگرفتند، صبح روز بعد پادشـاه دسـتور داد کـه در اسـکندریه جـار      

اند و هر کس که مرتکب عمل را بـروز بدهـد و    ي مصر را تعویض کرده بزنند که طفل پادشاه و ملکه
  .بگوید که طفل کجاست، هزار بطلمیوس جایزه نقد خواهد گرفت

گ مصر بـود کـه دو مثقـال وزن داشـت و هـزار بطلمیـوس پـولی بـود کـه          ي زر بزر بطلمیوس سکه
بسیاري از مردم اسکندریه در تمام عمر، آن پول را یک جا ندیده بودند مگر در دکان صـرافی و مـن   

ي مصـر را تعـویض    دانست که کال فرزند پادشاه و ملکه یقین داشتم که اگر دراسکندریه شخصی می
داد تـا ایـن کـه هـزار      ن کـودك در گـاهواره گـذارده، او را بـروز مـی     کرده و طفلی دیگر به جـاي آ 

ولـی  . 1تواست به تمام آرزوهاي خود برسد چون وي با هزار بطلمیوس، می. بطلمیوس را دریافت کند
از موضوع محبت گذشته اگر مـن کـال را   . توانستم کال را بروز دهم چون به او عالقمند بودم من نمی
شد که من قبل از این که مبادرت به تعویض طفل کند از نیت او آگـاه بـودم،    میدادم، معلوم  بروز می

. رسـانیدند  ها به هالکـت مـی   ترین شکنجه دادند بلکه با سخت لذا نه فقط به من هزار بطلمیوس زر نمی
  .پس صالح من این بود که سکوت نمایم و طمع دریافت هزار سکه مرا فریب ندهد

ي  زدند و به شخصی که سارق طفل را کشـف نمایـد وعـده    هر جار میها در ش در حالی که جارچی
ي مصـر احضـار شـدم،     وقتی که من از طرف ملکـه . دادند، کلئوپاترا مرا احضار کرد پاداش شاهانه می

                                                
  مترجم –ي اروپا قیمت طال را در دنیا تنزل داد  بهاي طال در دنیاي قدیم خیلی بیش از امروز بود و کشف آمریکا از طرف اروپاییان و حمل طالي آمریکا به قاره 1
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مـن وارد اتـاق کلئوپـاترا    . ي ربودن طفل خود احضار کرده است تردید نداشتم که وي مرا براي مسأله
  .اراتش ایستادمشدم و منتظر استماع اظه

ملکه در اتاق خود تنها بود و قبل از این که شروع به صحبت کند، اطمینـان حاصـل کـرد کـه درب     
شرمیون، تو بـا کنیزانـی کـه در کـاخ سـلطنتی      «: فیمابین اتاق او و اتاق برادرش بسته است و بعد گفت

و بدون اطالع ولی تو به  سواد هایی هستند بی کنیزان دیگر زن. دار خدمات من هستند فرق داري عهده
فهمنـد و چـون بـاهوش     فهمی کـه دیگـران نمـی    ي من سواد و تحصیل داري و لذا چیزهایی می اندازه

ي تو راجع به سارق طفل من چیست و چه کسی فرزند مرا با پسر  پرسم که نظریه باشی من از تو می می
  »دیگر عوض کرده است؟

  »اي داشته باشم؟ وضوع نظریهتوانم راجع به این م من چگونه می«: گفتم
  »شرمیون، فکر کن و به من بگو که نسبت به که سوءظن داري؟«: کلئوپاترا گفت

انـد راجـع بـه ایـن موضـوع       اي خاتون من، از دیشب که معلوم شده طفل تو را عوض کـرده «: گفتم
فـل را  خیلی فکر کردم ولی حدس من به جایی نرسید و نتوانستم بفهمم سـارق کیسـت و بـراي چـه ط    

اگر منظور سارق این بود که وارث تاج و تخت مصر را ببرد تـا ایـن کـه پادشـاه و     . عوض کرده است
اي دیگـر را   ي مصر وارث تاج و تخت نداشته باشند، چرا به جاي طفلی که برده اسـت پسـر بچـه    ملکه

  »گذاشت؟
ه فرزنـد مـرا   چون تو یک زن باهوش هستی به این موضوع پی بردي که کسـی کـ  «: کلئوپاترا گفت

خواسته که وارث تاج و تخت مصر را از بین ببـرد تـا ایـن کـه      ربوده است منظور سیاسی نداشته و نمی
بلکه علتی دیگر سبب گردیـده کـه وي    . بعد از بطلمیوس چهاردهم، مملکت مصر بدون پادشاه بماند

  ».مبادرت به ربودن طفل من کرده است
زدم از ایـن جهـت او را    بزرگ بود، شاید من حـدس مـی   خاتون من، اگر طفل تو پسري«: من گفتم

اند که به فروش برسانند، ولی فرزند تو، هنوز شیرخوار است و یک طفل شیرخوار را هیچ کـس   ربوده
هایی که فرزند ندارند و مایل هستند که طفلی را به فرزندي قبول کننـد،   حتی آن. نماید خریداري نمی

ي نیـل، معـدن اطفـال     نمایند، زیرا در ایـن کشـور، آب رودخانـه    یک طفل شیرخوار را خریداري نمی
ایسـتد و اولـین    شیرخوار است و هر کس که بخواهد طفلی را به فرزندي قبول کند، کنار رودخانه می
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  .پذیرد کند و به فرزندي می گیرد و بزرگ می آورد از شط می پسر یا دختر شیرخواري را که  آب می
خواسته انتقام بگیرد، اما ایـن   سید که سارق طفل قصد دشمنی داشته و میعاقبت این طور به فکرم ر

ربود بدون اینکـه کـودکی    فکر ضعیف است چون اگر سارق قصد گرفتن انتقام داشت، طفل تو را می
اما سارق، . دیگر را به جایش بگذارد تا این که دلت بسوزد و از ناپدید شد فرزندت دچار اندوه شوي

فل را ربود، کودکی دیگر به جایش گذاشت تا این که تو متوجـه نشـوي کـه طفلـت     بعد از این که ط
  ».بینی ربوده شده و همچنین خوشوقت باشی که فرزندت را می

کرده که عمـل او یـک کـار     آري شرمیون و سارق قصد دشمنی نداشته یا فکر می«: کلئوپاترا گفت
در نظر من عمل او یک جنایـت غیـر قابـل     پنداشته ولی خصمانه نیست، او عمل خود را شاید نیک می

  ».بخشش است
: ي مصر مثل این که حضور مرا فراموش کرده باشد با خود شروع به صحبت کرد و گفت بعد، ملکه

هـا در حضـیض مـذلت     مردي سـال . ي دستگیري از اشخاص بی سر و پا و افراد گمنام این است نتیجه«
ایـن مـرد بـر حسـب     . ترین کارها تن در دهـد  ش به پستبرد و مجبور بود که براي تحصیل معا بسر می

شود و آن شاهزاده خانم یا ملکه، دستش  تصادف مورد توجه یک شاهزاده خانم یا یک ملکه واقع می
رساند و بـراي ایـن    کند و به مرتبه و مقام می دارد و ثروتمند می گیرد و او را از روي خاك برمی را می

  .پذیرد د، یک بار یا چند بار، اورا به حضور خود میکه درد روان خود را تسکین بده
نمایـد   آن وقت مرد بی سر و پا که از توجه آن شاهزاده خانم از نیستی به هسـتی رسـیده، تصـور مـی    

چون یک یا چند بار به حضور ملکه رسیده، همشـأن بلکـه مالـک الرقـاب اوسـت و هـر چـه بخواهـد         
  .تواند با وي بکند می

این که مورد توجه یک شاهزاده خانم قرار گرفت  نسـبت بـه او داراي حـق    مگر یک مرد به صرف 
مگر نه این است که خـدایان، سـالطین   . ي عوام الناس نه از شاهزادگان شود؟ آن هم مردي از طبقه می

  اند؟ هاي مصر را از عنصري غیر از کالبد عوام الناس به وجود آورده و ملکه
توانـد بـا    ملت خود چون خداست و هر کس را کـه ببینـد مـی   ي مصري نسبت به افراد  یک شاهزاده

خود دوست کند و آن فرد باید سپاسگزار باشد که مورد توجه یک شاهزاده قـرار گرفتـه اسـت، ولـی     
کنند کـه   ي مصري رسیدند، تصور می عوام الناس کوته فکر همین که یک بار به حضور یک شاهزاده
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  .د را بر او تحمیل کنندشوند و مجاز هستند رأي خو همشأن او می
بینـی   رسانید، براي ایـن کـه پـیش    پسندید به قتل می دهم که هر که را می ي زیبایی حق می من به الهه

  ».کرد که ممکن است براي او تولید مزاحمت نمایند می
دادم کـه   کرد، من سر را پایین انداخته بودم و چنین نشان می خود صحبت می در حالی که کلئوپاترا

  .ي مصر نیستم ي ملکه ه گفتهمتوج
پوسـتان   اي پسر، زیبایی تو مثل گوهري بود که یک سوداگر به کشور سـیاه «: ي مصر باز گفت ملکه

پوستان قیمت ندارد، زیبایی تو در مصر خریدار نداشـت   ببرد و همان طور که آن گوهر در کشور سیاه
در کشورهاي دیگر خریدار داشـت، بـه   و در جاهاي دیگر هم بدون خریدار بود، چون اگر زیبایی تو 

زیبـایی وقتـی قیمـت دارد کـه     . کـردي  مانـدي و زنـدگی مـی    آمدي و در همان کشورها می مصر نمی
ي خریـد آن   خریدار داشته باشد، همچنان که گوهر هنگامی داراي قیمت است کـه خریـداري آمـاده   

  .شود
بدون من تو همـان پسـر جـوان    . یق هستیاین من بودم که به تو بها دادم و نشان دادم که تو فردي ال

دار تنظیـف جـانوران باشـی و     باید تا آخر عمر، در بـاغ وحـش عهـده    ماندي و می گمنام که بودي می
  ».ات واژگون شود و شیرهاي نر تو را بدرند گاهی هم ارابه برانی تا این که ارابه

توانی حدس بزنی کـه سـارق    می شرمیون، آیا تو«: ها کلئوپاترا سر برداشت و گفت بعد از این حرف
  »طفل من کیست؟

  ».نه اي خاتون من«: گفتم
  ».دانم کیست شناسم و می ولی من سارق طفل خود را می«: کلئوپاترا گفت

  »باشد؟ اي خاتون من، سارق طفل تو که می«: پرسیدم
 سارق طفل من کال افسر ارتـش در لژیـون اسـکندر اسـت کـه مـن فرمانـدهی آن       «: کلئوپاترا گفت

  ».لژیون را برعهده دارم
خواستم از کلئوپاترا بپرسم که براي چه کال طفل او را دزدیـده، ولـی زبـان خـود نگـاه داشـتم، در       

  »باشد؟ خاتون من، آیا یقین داري که سارق فرزند تو کال می«: عوض گفتم
د خود دانم که او چگونه موفق ش ولی نمی. در این قسمت کوچکترین شکی ندارم«: کلئوپاترا گفت
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آیـا  . را به کاخ سلطنتی برساند و طفل را بدزدد زیرا من قـدغن کـرده بـودم کـه وي وارد کـاخ نشـود      
  »دانی براي چه من قدغن کرده بودم که کال وارد کاخ من نشود؟ می

  ».نه خاتون من«: گفتم
ت برادرم ممکن بود ظنین شود ولی از این موضوع گذشته، من از خـود کـال نفـر   «: کلئوپاترا گفت

: آن گـاه کلئوپـاترا گفـت   » .فروخـت  پیدا کردم زیرا خود پسند شده بـود و حتـی بـه مـن نخـوت مـی      
در بـین کسـانی   . شرمیون، من از این جهت تو را صدا کردم که یک کار بزرگ را به تو واگذار کنم«

یدم فهم ي تو با کال دوست نبود و من می که در کاخ سلطنتی هستند از من گذشته هیچ کس به اندازه
  ».زدي کردي و با وي حرف می آمد، تو خود را به او نزدیک می که هر دفعه که کال به کاخ من می

کردم و او را محتـرم   باشد، نسبت به او توجه می دیدم که کال مورد توجه تو می من چون می«: گفتم
  ».شمردم می

من قرار بگیرد براي تـو  کنم که هر کس مورد توجه  شرمیون، من تو را تصدیق می«: کلئوپاترا گفت
محترم است، ولی قبل از این که کال به من آشنا شود، تو نسبت به او توجه مخصوص داشـتی و یـک   

دانم که تو  دهم، زیرا می من از این حیث تو را مورد نکوهش قرار نمی. داشتی لحظه چشم از او بر نمی
  .ایی را در مردها تشخیص بدهیتوانی زیب باشی و می یک زن باسواد هستی و داراي معلومات می
ي ایـن   توانند بین قیافه و اندام یـک کـارگر اسـکله    برند، نمی کنیزهاي من که در این کاخ  به سر می

هـا   دانند و اگر آن ي لژیون که از نژاد یونانی باشد فرق بگذارند و هر دو را مرد می شهر و یک فرمانده
ه یا یک جوان زیباي یونانی را براي همسري انتخـاب  ي اسکندری را مختار کنند که یک کارگر اسکله

اطالعی و نداشـتن ذوق قـادر    سوادي و بی نمایند، کارگر اسکله را انتخاب خواهند کرد، زیرا بر اثر بی
انـد کـه در آن    ترسند و چون در تمام عمر، در محیطی زیسـته  به استنباط زیبایی نیستند، حتی از آن می

امـا  . الخلقه است کنند که یک مرد زیبا یک جانور عجیب ستند، تصور میتمام مردها زشت بودند و ه
شناسی و توانستی به قشنگی کال پی ببري و بدانی کـه در او چـه    تو سواد و ذوق داري و زیبایی را می

من توجه تو را نسبت به کال جزو محاسن تو . مزیت صوري و جسمی هست که در مردان دیگر نیست
اطالع بـودي بـه آن جـوان     فهمیدم که هر گاه مثل کنیزان دیگر بی عایب، چون میدانستم نه جزو م می

خواهم به تو واگذارم تا به انجام برسانی، این است که بروي و کال  اما کاري که می. نمودي توجه نمی
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  .را پیدا کنی و طفل مرا از او بگیري و نزد من برگردانی
ها متوجه من است، ایـن کـار    صوص در این ایام که چشمتوانم این کار را بکنم و به خ من خود نمی

براي پیدا کردن کال من باید به لژیون بروم و در آنجـا توجـه همـه نسـبت بـه مـن       . از من ساخته نیست
باید در این شهر مسکن ) کنم این طور است که تصور می(اگر کال در لژیون نباشد . جلب خواهد شد

هـاي ایـن شـهر از ایـن و آن      توانم در خیابـان  ساخته نیست و من نمی او را پیدا کنم، این کار هم از من
توانی براي یافتن او به لژیون اسکندریه بروي و  ي کال افسر ارتش کجاست، ولی تو می بپرسم که خانه

  ».اش کجاست اگر در آن جا وي را نیافتی، در این شهر تحقیق کنی که خانه
از مصر خارج شده باشد چـه بکـنم، چـون اگـر ایـن کـالم از       من به کلئوپاترا نگفتم که هر گاه کال 

دانستم کـه آن   فهمید که من قبل از این که طفل او به سرقت برود می شد کلئوپاترا می دهانم خارج می
هر گونه اظهار اطالع من راجع به مسکن کال نیـز همـین سـوءظن را بـه     . واقعه صورت خواهد گرفت

ردید که مـن، از مسـاله سـرقت طفـل او مستحضـر بـودم و بـه وي        گ آورد و ملکه متوجه می وجود می
  .اطالع ندادم

کرد، زیرا من ملکه مصر را بـه خـوبی    گردید، مرا نابود می هرگاه کلئوپاترا از این قضیه مستحضر می
شناختم و اطالع داشتم وي از هیچ چیز بـه انـدازه خیانـت متنفـر نیسـت و هـر کسـی بـه او خیانـت           می
  .گردید کرد محو می می

  ».بسیار خوب خاتون من«: گفتم که
بی درنگ به راه بیفت و اول به دمن هور که ساخلوي لژیون اسکندریه است برو و «: کلئوپاترا گفت 

بفهم که آیا کال آنجاست یا نه؟ اگر کال را دیدي، به او بگو و بفهمان که باید طفل را پس بدهـد تـو   
  .واند ربودن طفل را انکار کندباید طوري با او مذاکره کنی که کال نت

کنم و تو باید طوري با کال صحبت نمـایی کـه وي نتوانـد     من این قسمت را واگذار به هوش تو می
شرمیون، اگر تو این کار را بـه انجـام   . منکر سرقت طفل شود و چه بهتر آن طفل را با چشم خود ببینی

یابنده سارق را دریافت خواهی کـرد و هـزار    برسانی و طفل مرا از کال بگیري و برایم بیاوري، پاداش
  ».بطلیموس به تو پرداخت خواهد شد

ولی باز صالح را . میل داشتم از ملکه مصر بپرسم که اگر کال طفل را پس داد با او چه خواهند کرد
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در سکوت دانستم چون سوال من ممکن بود کلئوپاترا را ظنین نماید و وي حیرت کند براي چه من از 
  .پرسم چه مجازاتی در مورد کال وضع خواهد نمود او می
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 سرانجام غم انگیز طفل گمشده کلئوپاترا
مـن  . باشـد  اش منفی می دانستم کاري که کلئوپاترا به من واگذار کرده، کاري است که نتیجه من می

اشـد،  ب اش واقع در اسـکندریه نیـز نمـی    ي دمن هور نیست و در خانه یقین داشتم که کال در سربازخانه
فهمد که کلئوپـاترا متوجـه شـده     گریزد براي اینکه می اگر هم بوده بعد از شنیدن صداي جارچیان می

  .اند است که فرزندش را عوض کرده
ممکن بود که کال فکر کند که کلئوپاترا متوجه تعویض طفل نشده و با این دلگرمی در اسـکندریه  

ي او  فهمید که به خدعه و برادرش عوض شده کال میبماند، اما بعد از اینکه جار زدند که طفل ملکه 
دانسـتم   اگر کال از مصر رفته بود، گرفتن طفل از او اشکال داشت و من می. گریخت اند و می پی برده

معهذا براي اینکـه کلئوپـاترا بدانـد کـه دسـتور وي بـه موقـع اجـرا         . که کال فرزند خود را نخواهد داد
بینـی کـه کـرده     طبـق پـیش  . هور رفتم و در آنجا سراغ کال را گرفتم گذاشته شده، به سرباز خانه دمن

ي مدت مرخصی نباید انتظار داشت به سربازخانه  بودم به من گفتند که او در مرخصی است و تا خاتمه
  .بیاید

) طفلی که از شط نیل گرفت(کال به من گفته بود که در اسکندریه منزلی به دست آورده و طفل را 
دانستم و نخواستم به آنجا بروم کـه مبـادا کـال     کند، ولی من جاي منزل او را نمی ي میدر آن نگهدار

  .فرزند کلئوپاترا را از من بگیرد
فکر کردم که شاید در مسافرخانه صور واقع در خیابان ارسطو از محل سـکونت کـال اطـالع داشـته     

شـت و البـد روزي کـه از    زیسـت قـدري اثـاث البیـت دا     باشند، چون کال که در مسافرخانه صور مـی 
یک افسر ارتش اثـاث البیـت خـود رابـه دوش     . ها را به منزل برده مسافرخانه به خانه منتقل گردید، آن

نماید و اگر باربر از خود مسافرخانه باشـد و   ها باربر اجیر می گیرد که به خانه ببرد و براي حمل آن نمی
  .استي کال کج من او را ببینم ممکن است که بپرسم خانه

آیا کال هنـوز در آن  «: پس از مراجعت از سربازخانه دمن هور به مسافرخانه صور رفتم و پرسیدم که
  »مسافرخانه سکونت دارد یا نه؟

  ».او از اینجا رفت«: صاحب مسافرخانه گفت
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  »اش کجاست؟ دانید که خانه آیا می«: پرسیدم
  .اش اطالع ندارد جواب داد که از محل خانه

  »اش رفت، وسایل زندگی او را که به خانه حمل کرد؟ که از اینجا به خانه روزي«: پرسیدم
  ».اش را حمل نمود یک باربر وسایل زندگی«: صاحب مسافرخانه گفت که

  »آیا باربر مزبور از کارکنان مسافرخانه بود؟«: پرسیدم
  ».آمد نه و از باربران خارج بشمار می«: آن مرد گفت
  »شناسی؟ بر را میآیا تو آن بار«: سوال کردم

وي هـر موقـع کـه    «: بعد اسم باربر را به من گفت و اظهار کـرد کـه  » .بلی«: صاحب مسافرخانه گفت
  ».کار نداشته باشد در همین خیابان است و تو او را در خیابان ارسطو خواهی یافت

راجعـت از  رفتن من به سربازخانه دمن هـور و م . من از مسافرخانه خارج شدم و وارد خیابان گردیدم
آنجا ساعات روز را سپري کرده بود به طوري که من وقتی از مسافرخانه خـارج شـدم و وارد خیابـان    

دانسـتم کـه بـاربران خیابـان مثـل       من مـی . هاي خیابان را افروخته بودند گردیدم شب فرا رسیده، چراغ
  .ي اسکندریه نیستند که شب تا صبح را روي نوبت کار کنند باربران اسکله

دادند و  کردند بعد از فرارسیدن شب، به کار خاتمه می هاي اسکندریه کار می برانی که در خیابانبار
دانستم که بتوانم در آن شـب بـاربر مـورد نظـر را پیـدا       رفتند که بخوابند، لذا بعید می به منازل خود می

کـه کنـار خیابـان نشسـته     کنم، ولی بعد از اینکه قدري در خیابان راه پیمودیم چشمم به دو باربر افتـاد  
  .کردند بودند و صحبت می

  »باربر هستید؟» اوتی«کدام یک از شما دو نفر «: به آنها نزدیک شدم و پرسیدم
هر دو از جا برخاستند و یکی از آن دو آرنج را خم کرد تا اینکه گوشت بـازویش برجسـته شـود و    

آن گـاه کمـر   » نین بازوي قوي باشـد؟ اي که باربري داراي یک چ نگاه کن، آیا تا کنون دیده«: گفت
اي کـه بـاربري داراي یـک چنـین کمـر وسـیع و        آیا تـا کنـون دیـده   «: خود را به من نشان داد و گفت
خواهی مرا براي حمل بار ببر نه اوتی را، زیرا اوتی آنقـدر الغـر اسـت     محکمی باشد؟ تو اگر باربر می

  ».که به استخوانبندي اموات شباهت دارد
خواهی حمل کنـی کـه احتیـاج بـه بـاربر       اي زن در این موقع شب چه چیز را می«: گفت باربر دیگر
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گویم که هر گاه بخواهی هرم بزرگی را حمل نمـایی بهتـر از مـن بـاربر نخـواهی       داري؟ ولی به تو می
همین سال گذشته بود که از . شود که قوت مرا داشته باشد یافت و در تمام اسکندریه حمالی یافت نمی

شاخه بود و از هـر شـاخه یـک     50آمد، یک قندیل خارج کردند که داري  کشتی که از روم مییک 
کردند، شب را مبدل بـه روز   هاي آن قندیل را روشن می شد و در موقع شب وقتی فتیله فتیله خارج می

ی آن قندیل براي یکی از بازرگانان بزرگ اسکندریه وارد شـده و بـا جرثقیـل آن را از کشـت    . نمود می
صاحب قندیل به باربرانی که حضور داشتند گفت هر کس این . خارج نمودند و کنار اسکله گذاشتند

قندیل را از اینجا به خانه من برساند یک بطلیموس دریافـت خواهـد کـرد، ولـی هـیچ کـس داوطلـب        
  .حمل آن قندیل نشد

ن باز کسی حاضر نشد که مرد بازرگان  اجرت حمل قندیل را باال برد و به دو بطلمیوس رسانید، لیک
  .ي آن تاجر ببرد آن قندیل را از اسکله به خانه

کنم و پاتوق من خیابان ارسطو است، ولی آن روز بر حسب تصادف در حالی  من در اسکله کار نمی
اي از باربران  کردم و دیدم در یک نقطه جرگه که طبق خود را به دست گرفته بودم از اسکله عبور می

. ر بوجود آمده و وقتی خود را به آن جا رساندم، چشمم به آن قندیل بزرگ بلور افتـاد و چند نفر دیگ
جلو رفتم و شنیدم که صحبت از دو بطلمیوس است و بعـد از اینکـه صـاحب قنـدیل را شـناختم بـه او       

  .رسانم ات می گیرم و این قندیل را به خانه گفتم که من از تو سه بطلمیوس می
خود را بر زمین نهادم و با کمک صاحب قندیل و  چند باربر آن را روي طبق او پذیرفت و من طبق 

  .گذاشتم
گفتند این کار را نکـن زیـرا قنـدیل آن قـدر سـنگین اسـت کـه اگـر آن را بـر سـر            باربران به من می

ات در گردن فرو خواهد رفت، ولی من اعتنا نکردم و در حالی که ده نفـر طبـق را بلنـد     بگذاري، سینه
کردند که بتوانم  زده، مقابل من کوچه باز می دند، آن را بر سر نهاده به راه افتادم و مردم وحشتکر می

ي بازرگـان رسـانیدم و مـزد خـود را      عبور کنم و عاقبت آن قندیل پنجاه شاخه را بدون عیب، به خانـه 
  ».گرفته و رفتم

توانید هرم بزرگ را بـر دوش   می می دانم که شما هر دو نیرومند هستید و«: من به آن دو باربر گفتم
دو بـاربر کـه   » .خـواهم او را ببیـنم   یا روي سر بگذارید و حمل کنید، ولی من با اوتی کـار دارم و مـی  
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ها رجوع کنم، بر زمین نشستند و صحبت را تجدید کردند و  خواهم کاري به آن متوجه شدند من نمی
تا اینکه چشمم به یک باربر دیگر افتـاد و بـه طـور    من به راه افتادم و در طول خیابان ارسطو جلو رفتم 

آیـا تـو   «: به او نزدیک شدم و از وي پرسـیدم . اش برود محسوس، معلوم بود که وي قصد دارد به خانه
  »اوتی هستی؟

  »آري هستم چکار داري؟«: آن مرد با شتاب گفت
خـواهم سـراغ    ، بلکه میخواهم در این موقع شب حمل بار را به تو واگذار نمایم من نمی«: گفتم که

  ».یک خانه را از تو بگیرم
: ام را نگریست که بفهمد قیمتش چقـدر اسـت و بعـد گفـت     اوتی نظري دقیق به من انداخت و جامه

  »خواهی؟ اي زن جوان، سراغ کدام خانه را از من می«
ور به منزلش ام که تو چند روز قبل، اثاث البیت یک افسر جوان را از مسافرخانه ص من شنیده«: گفتم

  ».ي او ببري زیرا با او کار دارم خواهم که مرا به خانه اي و می منتقل کرده
افسر جوان، منحصر به یک یا دو نفر نیست و من اشیاء بسیاري از افسران جوان را «: اوتی باربر گفت

  ».یگوی ها را می دانم که تو کدام یک از آن ام و نمی ي دیگر حمل کرده از یک نقطه به نقطه
اي بـراي   تو ممکن است اسم آن افسر را ندانی ولی اطمینان دارم که او را فراموش نکرده«: گفتم که

شـود کـه زیبـاتر از     اینکه زیباتر از او در ارتش مصر، افسر نیست و در اسکندریه هم جوانی یافت نمـی 
  ».وي باشد و کسی که یک مرتبه آن افسر را ببیند، هرگز فراموشش نخواهد کرد

  »آیا تو عاشق او هستی؟«: اوتی خندید و گفت
  ».نه«: گفتم

  ».کردي گویی و اگر عاشق آن جوان نبودي این طور از وي یاد نمی دروغ می«: اوتی گفت
  »اي یا نه؟ آیا تو او را دیده«: گفتم

  ».اش بردم بله و اشیاء او را از مسافرخانه صور به خانه«: اوتی گفت
  ».شان بدهاش را به من ن خانه«: گفتم

  ».اش را به تو نشان نخواهم داد مگر اینکه به من پول بدهی من خانه«: اوتی گفت
  »ي کال را به من نشان بدهی؟ چقدر باید به تو پول بدهم تا خانه«: پرسیدم
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ي او را به تو نشـان   من از تو زیاد توقع ندارم و اگر یک سکه طال به من بدهی من خانه«: اوتی گفت
  ».خواهم داد

من یک سکه طال ندارم که به تو بدهم اما بعد از اینکه به منزل کال رسیدیم من از او خواهم «: گفتم
  ».اي به تو بپردازد خواست که حق الزحمه

من هم یک . خواهد گفت که یک سکه طال می اوتی حاضر نبود که مرا به سوي خانه کال ببرد و می
اي مرد باربر، من یکی از خدمتگزاران یک خاتون بـزرگ  «: سکه طال نداشتم به او بدهم و به او گفتم

روم و اگر خـاتون   باشد به منزل آن افسر می هستم و در این موقع شب، براي کاري که مربوط به او می
اي دچار عقوبت خواهی شـد، ولـی    دانی منزل کال کجاست و مرا به خانه او نبرده من بفهمد که تو می

  ».نعامی دریافت خواهی کرد و بدون اجرت نخواهی مانداگر مرا به منزل او برسانی ا
بعد . و ما به راه افتادیم» .اش را به تو نشان بدهم برویم تا خانه«: تهدید من در آن مرد اثر کرد و گفت

از خروج از خیابان ارسـطو وارد خیابـان دیگـري شـدیم و در انتهـاي آن خیابـان مـرد بـاربر مـرا وارد          
گیـري ایـن    خانه افسـري کـه تـو سـراغش را مـی     «: را به من نشان داد و گفت اي اي کرد و خانه کوچه
  ».جاست

باربر توقف کرد تا اینکه من » .صبر کن تا در بزنم و از کال بخواهم تا انعامی به تو بدهد«: به او گفتم
و  ي دوم بـراي مرتبـه  . آنگاه من در زدم ولی کسـی درب خانـه را نگشـود   . از کال براي او انعام بگیرم

  .سوم در زدم و باز در را باز نکردند
  از مرد باربر خواستم از دیوار باال برود و نظر به خانه بیندازد و ببیند آیا در خانه روشنایی هست یا نه؟

ي بیگانه شوم و اگر ببینند کـه مـن از راه دیـوار وارد ایـن خانـه       ترسم وارد خانه من می«: باربر گفت
  ».دن خواهند فرستادام مرا براي استخراج مع شده

ي دیگري شوي، فقـط بـاالي دیـوار بـرو و نظـري بـه        خواهم که وارد خانه من از تو نمی«: گفتم که
  »باشد یا نه؟ داخل خانه بینداز و ببین آیا چراغی در خانه روشن می

اینجـا تاریـک اسـت و    «: باربر خود را به باالي دیوار رسانید و نظري به درون خانه انداخت و گفـت 
  ».سوزد راغ در آن نمیچ

از ایـن قـرار، آن افسـر جـوان کـه تـو سـراغش را        «: بعد از اینکه فـرود آمـد گفـت   » پائین بیا«: گفتم
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  ».گیري غیبت کرده است می
  »اي؟ آیا یقین داري که این خانه همان منزل است که تو اشیاء کال را وارد آن کرده«: گفتم

باشد و وضع خانه هم طـوري اسـت کـه بـا      ان منزل میمن تردید ندارم که این خانه هم«: اوتی گفت
  ».شود منازل اطراف اشتباه نمی

  .شد گفت و وضع آن خانه در آن کوچه طوري بود که با منازل اطراف اشتباه نمی باربر درست می
من راهنمایی خود را کـردم و تـو را بـه اینجـا رسـانیدم  و اینـک چـون خسـته هسـتم،          «: اوتی گفت

  ».نه خود بروم و بخوابم و انعام مرا بده تا مراجعت نمایمخواهم به خا می
ي نقـره بـودم و همـان را     ي طال داشتم که به او بدهم نه نیم سکه و فقط داراي یک سکه من نه سکه
آن مرد شروع به اعتراض کرد  و گفت مزد او خیلی بیشتر از آن سـکه نقـره اسـت زیـرا     . به اوتی دادم

شـود   عادي نبود بلکه معشوقی را به عاشق رسانیده و کسی که راهنما می راهنمایی وي، یک راهنمایی
  .که معشوقی را به عاشق برساند باید خیلی بیش از یک سکه نقره انعام دریافت نماید

خواستم که نزد عاشق خود بروم ولی چون ممکن است فردا نیز به  من گفتم که معشوق نیستم و نمی
من بـا ایـن   . در خیابان ارسطو دیدم یک سکه نقره دیگر به او خواهم دادآن خانه بیایم، هر گاه وي را 

  .وعده که به اوتی دادم از آن مرد جدا شدم و راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتم
کـردم   کردم که فردا نیز به آن خانه خواهم آمد که خود را امیدوار می بینی می من از این جهت پیش

شب بر حسب اتفاق از خانه غیبت کرده باشد و روز دیگـر بـه خانـه    شاید کال از اسکندریه نرفته، آن 
باید بـه   حاصل بود و بعد از مراجعت به کاخ سلطنتی می ي اقدام من تا آن موقع بی نتیجه. خود برگردد

  .بگویم که من کال را ندیدم و نتوانستم با وي مذاکره کنم کلئوپاترا
مطمئن بودم که ربودن طفـل از طـرف کـال فقـط     کردم و  من از سبکسري آن جوان زیبا حیرت می

براي این است که از کلئوپاترا انتقام بگیرد که چـرا وي را طـرد کـرده و قـدغن نمـوده قـدم بـه کـاخ         
عذر کال مبنی بر اینکه چون پسر کلئوپاترا فرزند اوست، لذا باید خـود وي از فرزنـد   . سلطنتی نگذارد

  .نمود آدم عاقل را متقاعد نمیخویش نگهداري کند ، عذري بود سست و یک 
ي کال نسبت به کلئوپاترا سبب شد که آن جوان طفل شیرخوار کلئوپاترا را بربایـد، نـه محبـت     کینه

گذاشت تـا   پدري و اگر کال نسبت به فرزند خود محبت واقعی داشت، او را در کاخ سلطنتی باقی می
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  .اسم بطلمیوس پانزدهم خوانده شوداینکه بعد از بزرگ شدن به تخت سلطنت مصر بنشیند و به 
نتوانستم کال را پیدا کنم و «: وقتی به کاخ سلطنتی برگشتم، کلئوپاترا بیدار بود و نزد او رفتم و گفتم

گفتند محل سکونت اوسـت، معهـذا مـن فکـر      اي که می او نه در سربازخانه دمن هور بود و نه در خانه
ه خانه خود نرفته و من فردا شب نیز به سوي آن خانه کنم که کال شاید امشب، بر حسب تصادف ب می

گویم باید اظهار کـنم   ولی چون من پیوسته حقیقت را به خاتون خود می. خواهم رفت شاید او را ببینم
  ».که امیدواري من نسبت به پیدا کردن کال زیاد نیست

  »که کال را پیدا کنی؟براي چه تو امیدوار نیستی «: کلئوپاترا با کنجکاوي مرا نگریست و پرسید
اگـر کـال بـه    «: توانستم اطالعات خود را در مورد کال به کلئوپاترا بگویم، چنـین گفـتم   من که نمی

گویی، فرزند تو را ربوده باشد طوري از عمل خود بیمناك است که در ایـن کشـور    طوري که تو می
که هر گاه در این کشـور بمانـد   فهمد  باشد، می او که یک انسان است و داراي شعور می. نخواهد ماند

  ».دستگیر خواهد شد
خواستم که بگویم کال زیباتر از آن است که بتواند خود را از نظرها پنهان کند و زیبـایی او، وي را  

کـال مـردي اسـت از نـژاد خـارجی و      «: نماید، اما کالم خـود را بـه ایـن مضـمون ادا کـردم      معرفی می
تواند در این کشور پنهان شود و هر  شوند و او نمی شناخته می خارجیان داراي قیافه مخصوص هستند و

دهند، این است که به تصور من کال  فهمند که خارجی است و او را به هم نشان می جا برود، مردم می
روم که شاید بـه خانـه    از این مملکت رفته معهذا براي احتیاط فردا شب و پس فردا شب به منزل او می

  ».و او را ببینممراجعت کرده باشد 
او از این شهر نرفته و اگر رفته باشد بـا کشـتی از اینجـا خـارج نشـده اسـت، چـون        «: کلئوپاترا گفت

امروز که تو دنبال کال رفتی من دستور دادم که در اسکله تحقیق کنند و بفهمند آیا کال بـا کشـتی از   
ندیده بودنـد کـه سـوار کشـتی      این شهر خارج شده است یا نه؟ و هیچ یک از کارکنان اسکله کال را

اگر کال بعد از ربودن طفل من گریخته باشد، از راه صحرا فرار کرده و به طـرف مشـرق   . شود و برود
  ».یا مغرب رفته است
توانستم از احسـاس تـاثر نسـبت بـه خـاتون خـود        دانستم که کال ذي حق بود باز نمی با اینکه من می

برد و با اینکه ملکه مصر  لئوپاترا، از ناپدید شدن طفل رنج میفهمیدم ک جلوگیري کنم، براي اینکه می
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توانسـت آرام   کـرد، بـاز روز و شـب نمـی     خیلی با طفل خود مانوس نبود و کودك را دایه بزرگ می
هـاي   دانست و قبل از او تمام ملکـه  از مسئله حب مادري گذشته، کلئوپاترا خود را یک الهه می. بگیرد

هـا کـه بـه     دانستند همچنان که هر یک از بطلمیوس بطالسه خویش را الهه میي سلطنت  مصر، در دوره
  .رسیدند، عقیده داشتند که از خدایان هستند سلطنت می

هاي سلسله بطالسه از جمله کلئوپاترا الوهیـت خـویش را ابـداع     باید بگویم که خود سالطین و ملکه
اینکه سلسله بطالسه در مصر به سلطنت برسد،  ها آنان را خدا نمودند، چون قبل از نکردند، بلکه مصري

  .شد ها اداره می کشور نیل از طرف فرعون
کردند الهـه هسـتند، لـذا ملـت مصـر       هاي آنان نیز تصور می دانستند و ملکه ها خود را خدا می فرعون

الهـه   ي او را یـک  بداند و ملکـه ) البته یکی از خدایان(عادت کرده بود که پادشاه خود را پیوسته خدا 
هـا   ها از بین رفتند و بطلمیـوس  طوري این عقیده در مصر رواج داشت  که بعد از اینکه فرعون. بپندارد

  .ها آنان را نیز خدا و ملکه دانستند جاي فراعنه را گرفتند، مصري -که یونانی بودند  –
د کـه مـردم   خواسـتن  ي یونانی بودنـد، نمـی   بطلمیوس اول و بطلمیوس دوم که داراي تربیت و عقیده

لـذا  . ها را یکی از خدایان بدانند، ولی مردم حاضر نبودند که پادشاه مصر را یکی از خدایان نداننـد  آن
ي  هاي مصر عادت کردند که خود را خدا و الهه بدانند و عقیده بعد از بطلمیوس دوم، سالطین و ملکه

  .ها تقویت کرد ملت مصر، این نظریه را در آن
ي قدیم فراعنـه مصـر    شان نیز از عقیده هاي عضو خانواده طالسه با شاهزاده خانمازدواج شاهزادگان ب

کردنـد و اگـر    هاي جوان با خواهر خود ازدواج می ي فرعون چون در قدیم، همه. گرفت سرچشمه می
ي  ي مصـر، خـانواده   نمودند، زیـرا فراعنـه   خواهر نداشتند و مادرشان هنوز زنده بود با مادر ازدواج می

کـه   –دانستند و عقیده داشتند هیچ کس الیق همسري فرعـون مصـر    ي خدایان می ی را خانوادهسلطنت
هاي مصر، فقط در یـک موقـع فراعنـه     نیست مگر یک الهه یعنی یکی از شاهزاده خانم -باشد  خدا می

قت هاي بیگانه ازدواج کنند و آن هنگامی بود که خواهر نداشتند، آن و شدند که با زن مصر مجبور می
هـا نیـز پـس از اینکـه      کردنـد و آن  همسر خود را از بین دختران سالطین کشورهاي دیگر انتخاب مـی 

  .گردیدند رسیدند و الهه محسوب می شدند به مقام خدایی می همسر فرعون مصر می
ي  کلئوپاترا بعد از اینکه متولد گردید با این عقیده که وي یک الهه است رشد کرد، اما او یک الهـه 
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کرده و با اطالع بود و به همین جهت میل نداشت که بـا بـرادرش ازدواج کنـد و آن     دد و تحصیلمتج
اندیشید که الهه است، بعد از اینکه کـال   دانست، اما چون می ازدواج را مناسب و مقرون به صالح نمی

قسمت،  دانست و شاید از این فرزندش را ربود، عمل آن مرد را چون یک جنایت نسبت به خدایان می
  .برد بیش از گم شدن و از دست دادن طفل رنج می

بعد از اینکـه  . شناسد اي اتفاق نیفتاد و هیچ کس پیدا نشد که بگوید سارق طفل را می روز بعد واقعه
روم و شاید او را در خانـه   امشب هم به طرف خانه کال می«: شب فرود آمد، من به کلئوپاترا گفتم که

  ».ببینم
  »خانه او کجاست؟«: پرسید ملکه مصر از من

  ».هاي خیابان ممفیس واقع است اش در یک کوچه از کوچه خانه«: گفتم
خیابان ممفیس در موقع شب خیابانی است خلـوت و عبـور یـک زن از آن خیابـان     «: کلئوپاترا گفت

 هنگام شب، ممکن است براي او تولید زحمت کند و بهتر این است که دو نفـر از غالمـان را بـا خـود    
  ».ببري که مستحفظ تو باشند

اش  اگر کال در خانه باشد و دو نفر از غالمان را با من ببیند وحشت خواهد کرد و مرا به خانه«: گفتم
  ».اند راه نخواهد داد، چون تصور خواهد نمود که براي دستگیري وي آمده

ک نشـوند و از دور  وقتی نزد منزل کال رسیدي به غالمان بگـو کـه بـه خانـه نزدیـ     «: کلئوپاترا گفت
  ».مواظب تو باشند

ي مصر آن دستور را  من میل نداشتم که دو تن از غالمان کاخ سلطنتی را با خود ببرم، اما چون ملکه
اهمیت جلوه دهـم و بـا دو تـن از غالمـان از کـاخ سـلطنتی        صادر کرده بود نخواستم که راي او را بی

در خیابان ارسطو مرد باربر که امشب بر خالف شـب  . ي کال را در پیش گرفتم خارج شدم و راه خانه
قبل راهنماي من شده بود، مرا دید و من آنچه را که شب پیش به وي وعده داده بـودم پـرداختم تـا از    

  .من ناراحت نباشد
  »آیا میل دارید امشب هم راهنماي شما باشم؟«: اوتی باربر پرسید

  ».دانم که کجا بروم ندارم و مینه، زیرا امشب احتیاجی به راهنمایی تو «: گفتم
امیدوارم که امشب بر خالف شب گذشته بتـوانی او  «: اوتی که انعام خود را از من گرفته بود، گفت
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در موقع گفتن این حرف مرد باربر خندید تا به من بفهماند که منظورش ایـن اسـت کـه    » .را پیدا کنی
  .من عاشق خود را پیدا کنم و به مراد خویش برسم

روي؟ و چرا این موقع شب را براي خروج از کـاخ   شرمیون کجا می«: اه غالمان از من پرسیدنددر ر
  »اي؟ انتخاب کرده

  ».روم او را ببینم یکی از خویشاوندان من وارد اسکندریه شده و من می«: گفتم
راه  توانستی هنگام روز بروي و خویشاوندت را ببینی نه اینکـه در موقـع شـب    تو می«: غالمان گفتند

  »!اش را پیش گیري خانه
امروز من مشغول خدمت به ملکه بودم و فرصت نداشتم که از کـاخ خـارج شـوم، فـردا هـم      «: گفتم

ممکن است که خویشاوند من با کشتی از اسکندریه خارج شود و من نتوانم او را ببینم، به همین جهت 
  ».ام در این موقع شب براي دیدارش به راه افتاده

در . دو غالم را متقاعد کرد و دیگر ایراد نگرفتند تا اینکه به خیابان ممفـیس رسـیدیم  جواب من آن 
ي کـال در آن بـود توقـف کننـد و منتظـر       اي کـه خانـه   آنجا، من به آن دو غالم گفتم در آغاز کوچه

  .مراجعت من باشند
من به تنهایی بـه   غالمان که دستور داشتند از من اطاعت نمایند ایراد نگرفتند و کنجکاوي نکردند و

خانه کال روان شدم وقتی نزدیک خانه رسیدم قلبم از شادمانی تپید، بـراي اینکـه متوجـه شـدم در آن     
  .اند خانه چراغ افروخته

من بعد از دیدن نور چـراغ از  . داد که صاحبخانه در منزل است ي کال نشان می وجود چراغ در خانه
ا کال راجع به اسـترداد کـودك مـذاکره کـنم و طفـل      توانم ب یکی اینکه می! دو حیث خوشوقت شدم

دیـدم و وقتـی یـک زن، مـردي را      اي خلوت مـی  کلئوپاترا را به کاخ ببرم، دیگر اینکه کال را در خانه
  .اي خلوت ببیند کند که او را در خانه دوست داشته باشد، آرزو می

ال را بشـنوم و او بگویـد   به درب خانه نزدیک شدم و دق الباب کردم من منتظر بودم که صـداي کـ  
  .کیست، اما از درون خانه صدایی نشنیدم

من تصور کـردم کـه   . اي دیگر در زدم و باز کسی از درون خانه جواب نداد و در را نگشودند مرتبه
صداي فرود آمدن چکش بر درب خانه در . اند و در را محکم کوبیدم شاید صداي دق الباب را نشنیده
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  .ز کسی درب را نگشودآن کوچه پیچید، ولی با
گشایند و باز در زدم، ولی رفته رفته دریافتم که در آن خانـه   من حیرت کردم چرا درب خانه را نمی

سوزد ولی صاحبخانه نیست یا اینکه کال تصمیم گرفته در را بـه روي کسـی نگشـاید، چـون      چراغ می
گویـد   و شـاید بـه خـود مـی    زند، جز یک بیگانه نیست  کند کسی که در آن موقع شب در می فکر می

توانستم کـه   من نمی. اند که او را دستگیر نمایند زنند از ماموران دیوان هستند و آمده کسانی که در می
وضع درون خانه را ببینم و به فکـر افتـادم کـه از آن دو غـالم بـراي دیـدن وضـع درون خانـه کمـک          

  .بخواهم
یکـی از شـما از   «: هـا نشـان دادم و گفـتم    را به آني کال  ها را از سر کوچه آوردم و خانه رفتم و آن

دیوار این خانه باال برود و باالي دیوار بنشیند و داخل خانه را از نظر بگذراند و ببینـد کـه وضـع درون    
  ».این خانه چگونه است

  ».سوزد در این خانه چراغی می«: یکی از دو غالم از دیوار باال رفت  و روي دیوار نشست و گفت
  »بینی؟ غیر از چراغ چه می«: دممن پرسی

  ».بینم که خوابیده است من یک طفل را هم می«: غالم گفت
  .باشد دانستم آن طفل فرزند کلئوپاترا می قلب من شروع به تپش کرد، زیرا می

  »کنی؟ تو در این خانه آیا یک مرد را مشاهده نمی«: پرسیدم
  ».یک زنشود نه  در این خانه نه یک مرد دیده می«: غالم گفت

  ».با صداي بلند بگو کال و چند مرتبه این نام را تکرار کن«: گفتم
  .ولی کسی جواب نداد» ...کال، کال«: غالم از باالي دیوار بانگ زد

توانستم از آن خانه بدون بازگرداندن فرزند کلئوپاترا مراجعت کنم و ناچار بودم که طفل را  من نمی
گشـتم، ولـی چـون فرزنـد      آن خانه نبود، من مثل شـب قبـل بـر مـی     اگر فرزند کلئوپاترا در. برگردانم

  .باید آن طفل را از کال بگیرم و به کاخ ببرم ي مصر را در آن خانه دیدند، من می ملکه
  »توانی وارد خانه شوي و درب منزل را بگشایی؟ آیا می«: از غالمی که باالي دیوار بود پرسیدم

دانی با من چه خواهند  از راه دیوار وارد این خانه شوم آیا می شرمیون، اگر من«: غالم ترسید و گفت
  »کرد؟
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شوي و لذا کسی با تو کاري  تو براي اجراي دستور ملکه مصر از راه دیوار وارد این خانه می«: گفتم
  ».نخواهد داشت

  »خواهی که من درب این خانه را بگشایم؟ چرا می«: غالم سوال کرد
  .وارد این خانه شوم و صاحبخانه را ببینمخواهم  گفتم براي اینکه می

  .غالم از دیوار پائین رفت و در را گشود، به غالم دیگر گفتم که عقب من وارد خانه شود
در روشـنایی چـراغ چشـمم بـه     . پس از ورود به خانه به سوي چراغ رفـتم و دو غـالم بـا مـن آمدنـد     

م وضع خواب کودك را غیر عادي یافتم کودکی افتاد که خوابیده بود، اما وقتی به نزد کودك رسید
اش تکان  کشد و سینه خم شدم و کودك را از زمین بلند نمودم و آن وقت فهمیدم که طفل نفس نمی

زده طفل را زمین گذاشتم و گفتم این کودك مـرده   باشد و وحشت هایش سرد می خورد و دست نمی
  .است

نگریسـتم و دو   و مبهـوت جنـازه کـودك را مـی    من بعد از اینکه جسد طفل را بر زمین نهادم، لرزان 
  .زدند غالم که با من بودند نیز حرف نمی

رویـم، وقتـی درب    دانستند چرا به آن خانه مـی  رفتیم آن دو غالم نمی وقتی ما به طرف خانه کال می
دانستند که منظور من از رفتن به آن خانه چیست، ولی وقتی طفل پدیدار شـد   خانه گشوده شد باز نمی

در تمـام  . بایـد فرزنـد کلئوپـاترا باشـد     دانستند که کودك مرده است، حدس زدند که آن طفل مـی  و
اند تا چه رسد به دو غالم مزبور که از سـکنه   اسکندریه کسی نبود که نداند فرزند کلئوپاترا را دزدیده

  .کاخ سلطنتی بودند و بهتر از مردم از ناپدید شدن طفل کلئوپاترا اطالع داشتند
آن حال لرز و حیرت، من از خدایان سپاسگذاري کردم که به دل کلئوپاترا انداختنـد کـه آن دو   در 

توانستم کسی را با خود به آن خانـه ببـرم و بـر اثـر      غالم را با من به آن خانه بفرستد، زیرا من خود نمی
شاهدي نمیداشتم که با بردم،  دستور کلئوپاترا آن دو را با خود بردم و هر گاه آن دو نفر را با خود نمی
ي طفل او را در  گفتم که الشه چشم خویش جسد سرد کودك شیرخوار را ببیند و اگر به کلئوپاترا می

  .کرد ام باور نمی ي کال یافته خانه
ي کودك شیرخوار به کاخ سلطنتی برگردم و جسـد طفـل    ماموریت من ایجاب می کرد که با الشه

. خواستی بدسـت بیـاوري   ي مصر بگویم این است فرزند تو که می را به مادرش تحویل دهم و به ملکه
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نگریستم یادم آمـد کـه فقـط ملکـه دچـار آن بـدبختی        در حالی که ساکت و مبهوت الشه طفل را می
  .هاي مصر که داراي نام کلئوپاترا بودند، گرفتار بدبختی شدند بلکه قبل از او، تمام ملکه نشده،

هـا،   ي آن ي مصر، شش شاهزاده خـانم بـه اسـم کلئوپـاترا در مصـر ملکـه شـدند و همـه         قبل از ملکه
ها کلئوپاتراي سوم، بـه چشـم خـود     آور از دست دادند و یکی از آن فرزندان خود را با طرزي وحشت

سرنوشـت هـیچ یـک از    . اش فرزنـدان او را مقابـل چشـمش قطعـه قطعـه نمـود       دید کـه شـوهر دیوانـه   
کلئوپاتراهاي شش گانه، سرنوشت یک ملکه عادي نبود و دیگر اینکه هیچ یک از شش کلئوپاترا که 

  .قبل از خاتون من در مصر ملکه شدند، یک زن با تقوا نبودند
از وقتی که کال آن طفل را ربود تا زمانی که . اترا مرده استمن حیران بودم که چگونه فرزند کلئوپ
اگـر  . گذشت که من تصور کـنم طفـل از بیمـاري مـرده اسـت      من جسد طفل را پیدا کردم مدتی نمی

  .باید به آن زودي بمیرد شد نمی کودك بر اثر عوض شدن شیر بیمار می
ل بـردارم، کنـار جسـد چیـزي     توانستم چشم از جسد طف در حالی که از فرط وحشت و شگفت نمی

. توجهم را جلب کرد و خم شدم و آن را برداشتم و مشاهده نمـودم کـه یـک طومـار کوچـک اسـت      
اطراف طومار، یک رشته نخ بسته بودند که باز نشود و من آن را گشودم و طومـار را بـاز کـردم و در    

  .روشنایی چراغ مشاهده کردم که خط طومار خط یونانی، یعنی خط مصري است
  .قبل از اینکه طومار را بخوانم نظر به نام نویسنده آن انداختم و دیدم که نویسنده نامه کال است

گفت خط و زبان یونانی را بـه خـوبی    به خاطر آوردم که در آغاز آشنایی با کال از او شنیدم که می
  .داند و لذا توانسته است که آن نامه را به خط خود بنویسد می

گفـت کـه چـون وي اطمینـان      به کلئوپاترا ملکه مصر بود و در آن نامـه کـال مـی   نامه مذبور خطاب 
خواست که فرزند او نزد مادر بزرگ شود و خود را فرزنـد   داشت که پدر واقعی آن طفل است و نمی

اطالع باشد، لباس شـاگرد باغبـان را پوشـید و وارد     بطلمیوس بداند و از نام و نشان پدر واقعی خود بی
هـاي شـهر    ی شـد و فرزنـد خـود را ربـود و از بـاغ خـارج کـرد، امـا مـوقعی کـه از خیابـان           باغ سـلطنت 

گذشت، از بس شتاب داشت که زودتر خود و طفل را پنهـان نمایـد کـودك از آغوشـش افتـاد و       می
هوش شده و هر چه کوشید نتوانست طفل را به هوش  وقتی آن را از زمین برداشت مشاهده کرد که بی

  .فل در آغوش وي جان سپردبیاورد و آن ط
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توانـد بگویـد چـه     کال در نامه خود گفت اندوه ناشی از مرگ آن طفل به قدري زیاد است که نمی
  .مصیبت غیر قابل جبرانی بر او وارد شده است

باشد بدون شک بعد از اطالع از مرگ فرزند خود غمگین خواهـد   مادر طفل که ملکه کلئوپاترا می
ي کال نیست، چون کال براي اینکه بتواند طفل را از کـاخ سـلطنتی    ندازه غصهشد، ولی اندوه وي به ا

برباید هم شغل افسري خود را در ارتش مصر از دست داد و هم بر جان خویش بیمناك بـود و اینـک   
  .اش  از بین رفته است ي امیدواري و دلخوشی که طفل او زندگی را بدرود گفته، یگانه مایه

بعد از اینکه طفل من زندگی را بدرود گفت مـن در اندیشـه   «: گفت مه کال میدر قسمتی دیگر از نا
ي جسـد   اش را چه کنم میل داشتم که جسد کودك را براي کلئوپاترا بفرستم تا با مشـاهده  بودم الشه

اي بـراي   طفل قدري آرام بگیرد و بعد جسد کودك را مومیایی کند و بـه خـاك بسـپارد، امـا وسـیله     
بعد متوجه شدم که کلئوپاترا هر طور شـده خانـه مـرا خواهـد یافـت و لـذا در صـدد        . فرستادن نداشتم

تـا  . برآمدم که جسد طفل را در خانه خود بگذارم و چراغ برافروزم که بدانند خانه من مسـکون اسـت  
موقعی که کسی براي بردن جنازه طفل من وارد خانه نشده من از دور، خانه خود را تحت نظر خواهم 

دانم که جسد طفـل را برخواهنـد داشـت و بـراي      ام شدند چون می همین که دیدم وارد خانهگرفت و 
  .ملکه خواهند برد از خانه دور خواهم شد

ملکه باید متوجه باشد که جهت پیدا کردن و دستگیري من، به مامورین دیوان زحمـت ندهـد، زیـرا    
  ».مرا نخواهد یافت و دستگیرم نخواهد کرد

د از خواندن نامه کال بر من آشکار شد این بود که نامه مزبور نباید به دست هـیچ  اولین چیزي که بع
چون کال در آن نامه سوابق دوستی خود را با ملکه ذکـر کـرده، گفتـه بـود کـه      . کس جز ملکه برسد

  .فرزند کلئوپاترا از اوست نه بطلمیوس چهاردهم
ده که ممکن اسـت آن نامـه بـه دسـت     من حیرت کردم که آن جوان زیبا و باسواد چگونه متوجه نش

ي او  بینی کند که من به خانـه  توانست پیش کسانی بیفتد که مثل من محرم ملکه نباشند، چون کال نمی
  .خواهم رفت و آن طومار را خواهم دید

خوانـد، ملکـه مصـر رسـوا      دید و مـی  شد و آن نامه را می اگر دیگري به جاي من وارد خانه کال می
دادنـد و نـه فقـط شـوهر کلئوپـاترا از مفـاد نامـه مزبـور          را به بطلمیـوس چهـاردهم مـی    شده بود و نامه
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فهمیدند که کال مورد توجه ملکه مصر بوده  ي اسکندریه و مصر می شد، بلکه تمام سکنه مستحضر می
دانسـته آن کـودك را ربـود تـا      و طفلی که کلئوپاترا زائید فرزند او بوده و چون خود را پدر طفل مـی 

  .که بزرگ نماید، ولی طفل شیرخوار از آغوشش افتاد و مرداین
توانستم که حامل نامه بشوم و بدون  من جرات نداشتم که جسد طفل را براي کلئوپاترا ببرم، ولی می

نامه را زیر پیراهن خود پنهان کردم و به یکی از دو غالم . اینکه کسی بفهمد نامه را به ملکه مصر بدهم
  .ه کاخ سلطنتی برود و بگوید چند نفر بیایندگفتم که با سرعت ب

آیا خبر مرگ این طفل را به ملکه بـدهم  «: خواست به کاخ سلطنتی برود از من پرسید غالمی که می
  »یا نه؟

اي رخ داده و شـرمیون نـزد طفـل اسـت و اگـر تـو ایـن را بگـویی          بگو که براي طفل سانحه«: گفتم
اتفاق افتاده وخیم است، وگرنه من به کاخ سلطنتی مراجعـت   اي که کلئوپاترا متوجه خواهد شد سانحه

  ».ماندم کردم و نزد طفل نمی می
چنـدي  . غالم از در خارج شد و دوید و من و غالم دیگر در آن خانه، کنار جسد طفل به جا ماندیم

کرد فهمیـدم کـه خـود     ها که در کوچه آسمان را روشن می گذشت من از صداي همهمه و نور مشعل
ي کال توقف کـرد و بـاربران، آن را بـر زمـین نهادنـد و       یک تخت روان مقابل خانه. آید وپاترا میکلئ

شـرمیون، چــه  «: ي مصــر از تخـت روان خـارج گردیــد و وارد خانـه شـد و بانــگ زد     کلئوپـاترا ملکـه  
  »اي اتفاق افتاده است؟ سانحه

ی نبود چون دلم براي آن طفـل  من سر را پائین انداختم و به گریستن مشغول شدم، گریه من ساختگ
کنم فهمید که فرزندش مرده است و چیـزي   سوخت، ملکه مصر وقتی دید من گریه می و کلئوپاترا می

  .نگفت و خم شد و طفل را از زمین برداشت و در آغوش گرفت
  .توانست آن را از خود جدا کند چند دقیقه طفل در آغوش مادر بود و کلئوپاترا نمی

یک شدم و جسد طفل را از او گرفتم و بر زمین نهادم و ملکه که رنـگ بـه صـورت    من به ملکه نزد
شرمیون چه شد که فرزند من مـرد؟ کجاسـت ایـن مـرد نگـون بخـت کـه فرزنـد مـرا          «: نداشت گفت

  »دزدید؟
  ».خاتون من، قدري آرام بگیر که من بتوانم با تو حرف بزنم«: من گفتم
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  ».گیرم، ولی تو حرف بزنتوانم آرام ب من نمی«: کلئوپاترا گفت
من چگونگی وقایع آن شب را براي ملکه حکایت کردم و گفتم که بعـد از اینکـه وارد خانـه شـدم     

  .اول جسد طفل را دیدم و سپس چشمم به طوماري افتاد
  »آن طومار از طرف که نوشته شده بود؟«: ملکه از من پرسید

م، ولی متوجه شدم که دو غالم که در آن خانه ا خواستم به دروغ بگویم که من آن طومار را نخوانده
گویم و طومـار از   ام، لذا خواهند گفت که من دروغ می بودند دیدند که من آن طومار را قرائت کرده
دانستم کـه نویسـنده    وقتی من آن طومار را دیدم نمی«: طرف من خوانده شده است، این بود که گفتم

گشود تا بداند راجـع   که به جاي من بود آن طومار را میباشد هر کسی  آن کیست و خطاب به که می
اند، زیرا تردیدي وجود نداشت که آنچه در آن طومار نوشته شده مربـوط   به طفل تو در آن چه نوشته

است به طفل تو، لذا من طومار را باز کردم و خواندم و دیـدم کـه حـدس مـن درسـت بـوده و در آن       
است، ولـی بایـد بـه تـو اي خـاتون بگـویم کـه در آن طومـار          طومار علت مرگ فرزند تو نوشته شده

مطالبی دیگر هم هست که نباید بیگانگان بخوانند و به همین جهت، من آن را زیر پیراهن خـود پنهـان   
  ».دهم که بخوانی کردم و اینک که تو آمدي به تو می

که خواندن نامه مزبـور، در  کلئوپاترا نامه را از من گرفت و شروع به خواندن کرد و من متوجه بودم 
اي که از طرف کال به او نوشته شود داراي  دانست نامه شد که پیشاپیش می کند و معلوم می او اثر نمی

  .چه مضمونی خواهد بود
گفت طفل از آغوش وي افتاد و بیهوش شد و او نتوانست کودك را  وقتی به آنجا رسید که کال می

رد، کلئوپاترا نامه را بر زمین انداخت و باز بـه طـرف فرزنـدش    به هوش بیاورد تا در آغوشش جان سپ
رفت و او را در آغوش گرفت و من نامه را که بر زمین افتاده بود برداشتم و باز آن را زیر پیراهن خود 

  .پنهان کردم تا دیگران آن را نخوانند
ا یـک مرتبـه بانـگ    ي دوم جنازه کودك را از مادرش بگیرم و کلئوپـاتر  من جرات نکردم که مرتبه

  »کنید؟ روز کجاست؟ چرا براي دستگیري او اقدام نمی این سارق تیره«: زد
بـه راه  «: بعد، مثل اینکه به خاطر آورد که براي دستگیري کال باید به کاخ سلطنتی برگـردد، گفـت  

  .و در حالی که خود او جنازه را برداشت از خانه خارج شد» بیفتیم و برویم
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  .ز خانه خارج شدم  و با ملکه در تخت روان جا گرفتم و تخت روان به راه افتادمن هم پس از وي ا
وقتی به کاخ رسیدیم و بطلمیوس چهاردهم جسد آن طفل را دید به گریه درآمد و فرمان داد که در 

هاي مصر کال را جستجو کنند و او را دستگیر نمایند و در همـان شـب تمـام     اسکندریه و سایر قسمت
  .که در اسکندریه بودند براي دستگیري کال به راه افتادندسربازانی 

اشراف به کاخ سلطنتی آمدند تا اینکـه  » ي اموات خانه«کار، از  از روز بعد سه نفر از استادان مومیایی
  .جسد طفل را مومیایی نمایند

ي اموات وجـود داشـت کـه یکـی مخصـوص اشـراف و دیگـري مخصـوص          در اسکندریه دو خانه
  .کردند ر بود و جسد روحانیون را نیز در خانه اموات اشراف مومیایی میطبقات دیگ

ي  بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصر موافقت نکرد که جسد طفل او را براي مومیـایی کـردن بـه خانـه    
تمام وسایل را در کاخ سلطنتی فـراهم نماییـد و جسـد    «: ي اشراف باشد ببرند و گفت اموات ولو خانه

  ».نیدطفلم را مومیایی ک
  .نمایند دانستم که در آنجا اجساد را چگونه مومیایی می ي اموات نرفته بودم و نمی من هرگز به خانه

ها را بدون اینکه مومیایی شوند در قبر جا  ها عادت نداشتند که اموات را مومیایی کنند و مرده یونانی
مصریان شدند و در صدد برآمدند ولی بعد از اینکه در مصر به سلطنت رسیدند مطیع عادات . دادند می

  .که اموات خود را مومیایی کنند و بعد دفن نمایند تا اینکه مروز زمان، جسد مرده را از بین نبرد
رسـید،   گذشتم و هر دفعـه بـویی کریـه بـه مشـامم مـی       ي اموات می گاهی در خردسالی از کنار خانه

در طفولیت هر دفعه که بـه  . ي دباغخانه بود هتر از رایح ي من غیر قابل تحمل ي اموات، در شامه رایحه
اینجا کجاسـت کـه یـک چنـین بـوي      «: پرسیدم گذشتم از او می ي اموات می اتفاق مادرم از کنار خانه
  »رسد؟ کریهی از آن به مشام می

کنند،  اینجا، مکانی است که افراد نیک بخت را براي رفتن به دنیاي دیگر آماده می«: گفت مادرم می
بعد از مرگ وارد اینجا نخواهیم شد، زیرا ما کنیز هستیم و جسد کنیز و غالم را بعـد از مـرگ   ولی ما 

  ».کنند مومیایی نمی
  »کنند؟ براي چه جسد کنیز و غالم را بعد از مرگ مومیایی نمی«: پرسیدم از مادرم می

ه رایگـان  مادرم جواب می داد براي این که مومیایی کـردن جسـد خـرج دارد و هـیچ مـرده اي را بـ      



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٢٤١ 

مومیایی نمی کنند و ما چون کنیز هستیم پول نداریم که بعد از مرگ جسد ما را مومیایی کنند و لذا ما 
مثل حیوانات خواهیم مرد و چند روز پس از این کـه جسـد مـا را زیـر خـاك جـاي دادنـد جسـدمان         

  .متالشی می شود و از بین می رود و از ما چیزي باقی نمی ماند
اموات را ندیده بودم، پس از اینکه شنیدم جسد طفل کلئوپاترا را در کـاخ سـلطنتی   ي  من چون خانه

  .کنند، تصمیم گرفتم که طرز مومیایی کردن را ببینم مومیایی می
ي اموات اشراف به کاخ سلطنتی اسکندریه آمدند، سالخورده بودنـد   کار که از خانه استادان مومیایی

هـاي سـفید و    یرمردان دیگر که دنـدان در دهـان ندارنـد دنـدان    و موهاي سفید داشتند، ولی برخالف پ
هـایی   هاي هر سه استاد عاریه است و از دنـدان  زد و من به زودي دانستم که دندان ها برق می زیباي آن

  .کشند است که از دهان اموات بیرون می
کلئوپاترا بودند، گانه در کاخ سلطنتی مشغول مومیایی کردن جسد فرزند  در روزهایی که استادان سه

  .راجع به مومیایی کردن اجساد اطالعات بسیار به دست آوردم
هاي مرده را کشید چـون   از جمله دانستم که براي اینکه جسد به طور کامل مومیایی شود باید دندان

هـا آثـار فسـاد بـه      هاي دنـدان در لثـه   اگر مرده دندان در دهان داشته باشد، بعد از مدتی در محل ریشه
شود و اگر تمام جسد را از بین نبرد، صورت را از بین خواهـد بـرد،    آید و آن گاه مسري می د میوجو

هاي مـرده را   دهند که دندان لذا کسانی که میل دارند امواتشان به طور کامل مومیایی شوند دستور می
  .بیرون بیاورند

گیرنـد، ولـی    ات تحویـل مـی  هاي مرده خود را از کارکنان خانه امـو  بعضی ازصاحبان اموات، دندان
ي  هـا نصـیب کارکنـان خانـه     شوند و لذا دنـدان  بعضی دیگر براي دندان مرده خود قائل به اهمیت نمی

سازها هم با دریافت قیمت گـزاف، بـا آن    فروشند و دندان سازها می ها را به دندان شود و آن اموات می
  .سازند اف باشند دندان میي اشر ها براي زنان و مردان سالخورده که از طبقه دندان

ها دانستم که در وطن ما مصر، همان  کار و صحبت کردن با آن من بعد از دیدن آن سه استاد مومیایی
طور که مومیایی کردن جسد، بعد از مرگ مخصوص پولداران است و ما کنیزان بدون اینکه مومیایی 

از وصول به سن پیري اختصاص به اشـراف  گیریم، استفاده از دندان عاریه هم بعد  شویم در قبر جا می
ها فرو ریخت، بدون دندان  ي پیري رسیدیم و دندان و پولداران دارد و ما کنیزان بعد از این که به دوره
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  .خواهیم ماند
کار مبادرت به مومیایی کردن جسد طفل نمایند، در کاخ سـلطنتی سـه    قبل از اینکه استادان مومیایی
وض اول را پر از آب نمک کردند و حوض دوم را پر از محلول کافور حوض به وجود آوردند که ح

ي مازو و چوب سدر صالیه شده ریختند، آن گاه جسد طفـل را در   نمودند و در حوض سوم، عصاره
حوضی که پر از آب نمک بود قرار دادنـد و بعـد از یـک شـبانه روز، آن را از حـوض مزبـور بیـرون        

یک شـبانه روز هـم کـودك در حـوض محلـول      . افور قرار دادندآوردند و در حوض پر از محلول ک
ي مازو و چـوب سـدر صـالیه شـده منتقـل       کافور بود و سپس جسد را به حوض سوم که پر از عصاره

  .کردند
روز چهارم جسد طفل را از حوض بیرون آوردند و شکافی در شکمش ایجاد کردند و معده و روده 

خارج کردند، به طوري که داخل شـکم و سـینه طفـل خـالی      و قلب و جگر سفید و چیزهاي دیگر را
اش خالی کردند  سپس از راه سوراخ بینی، به وسیله ابزار مخصوص، مغز طفل را از درون جمجمه. شد

و بعد جمجمه را از همان سوراخ پر از روغن کافور نمودند و سوراخ بینی را بستند تا این روغن از راه 
  .بینی خارج نشود

دادند که براي اینکه جسد مومیایی شـود، در هـیچ یـک از     کار براي من توضیح می ومیاییاستادان م
هاي بدن مثل جمجمه و سینه و شکم نباید چیزي وجود داشـته باشـد، زیـرا اگـر چیـزي در آن       محفظه
  .ها بماند تولید فساد خواهد کرد و بدن مرده متالشی خواهد شد محفظه

وغن کافور کردنـد، داخـل سـینه و شـکم را نیـز پـر از همـان روغـن         بعد از اینکه جمجمه را پر از ر
نمودند و شکافی را که به وجود آورده بودند بستند تا این که روغن از سـینه و شـکم خـارج نشـود و     

  .جسد را در حوض پر از آب نمک انداختند
و در جسد طفل بیست روز در آب نمک غلیظ ماند و آن گـاه آن را از آب نمـک بیـرون آوردنـد     

حوض دوم انداختند، ولی این بار حوض دوم پر از روغـن کـافور بـود، بیسـت روز هـم جسـد در آن       
  .ي مازو و چوب سدر صالیه گردید حوض ماند و سپس منتقل به حوض سوم پر از عصاره

ي اموات غذاي خـود   در مدت شصت روز که جسد طفل در آن سه حوض ماند، سه استادکار خانه
رفتنـد، چـون    ي امـوات اشـراف مـی    خوردند، ولـی هـر روز یـک بـار بـه خانـه       را در کاخ سلطنتی می
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  .ي اموات را رهبري نمایند باید کارکنان خانه حضورشان در آنجا ضرورت داشت و می
جسد طفل سیاه شده بود و استادکاران گفتند اینک موقعی است که جسد بعد از شصت روز، رنگ 

  .کنیم را نوار پیچ می
ها نوارهایی را انتخاب کردند که با الیاف شاهدانه بافته شده بود و قبل از اینکه با آن نوارها جسد  آن

کم طفل طفل را بپیچند شکم کودك را باز گشودند و من دیدم که حتی یک قطره از روغن درون ش
ها شکم و سینه را پر از کافور خشک، مازوي صالیه شده و چوب سدر صالیه شده کردند  آن. نیست

  .و آن گاه شروع به پیچیدن جسد نمودند
قبل از اینکه نوارها را اطراف جسد طفل بپیچند، روي هر نوار یک طبقه ضخیم صمغ نباتی مالیدنـد  

دار پیچیدنـد و فرزنـد    ورت کودك را هم با نوار صمغو بعد، جسد طفل را نوار پیچ کردند و حتی ص
دیدم که جسـد آن طفـل را مومیـایی     اي از نوار و اگر من به چشم خود نمی کلئوپاترا مبدل شد به بسته

توانستم بفهمم که جسد مومیـایی شـده یـک طفـل      کردم نمی اند، هر گاه آن بسته را مشاهده می کرده
  .است

جسد را ببرند و دفن کنند، ولی بطلمیوس چهاردهم که یقین داشت پدر باید  موقعی فرا رسید که می
  ».طفل من باید نزد من بماند«: باشد، مانع از دفن جسد گردید و گفت طفل می
اي از درباریان خواستند که پادشاه مصر را از آن فکر منصرف نمایند، ولی بطلمیوس چهـاردهم   عده

خوابـد از طفـل خـود نگهـداري      که وي در اتاقی که آنجا مـی تصمیم خود را تغییر نداد و اظهار کرد 
چـون کلئوپـاترا   . من متوجه بودم که کلئوپاترا از تصمیم شـوهرش ناراحـت شـده اسـت    . خواهد نمود

ي شدید بطلمیوس نسبت به کودك مذبور  دانست که آن طفل فرزند شوهرش نیست و اظهار عالقه می
  .کرد کلئوپاترا را معذب می

یـایی مـزد خـود را گرفتنـد و کـودك مومیـایی شـده دفـن نگردیـد و در اتـاق خــواب           اسـتادان موم 
  .بطلمیوس چهاردهم جاي گرفت

کردم، چون تا وقتی که کودك  ي زیاد بطلمیوس چهاردهم به جسد آن طفل حیرت می من از عالقه
ي  د عالقـه بعد فهمیدم آن چه سبب مزی. زنده بود بطلمیوس چهاردهم آن اندازه به طفل عالقه نداشت

داشته  باشد که چرا در زمان حیات طفل او را زیاد دوست نمی او نسبت به طفل شده پشیمانی از این می
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  .است
ي زندگی دچـار ایـن احسـاس شـدم و بعـد از مـرگ دوسـتانم بسـیار پشـیمان           خود من هم در دوره

  .داشتم گردیدم که چرا تا روزي که او زنده بود، من وي را خیلی دوست نمی
از چند روز که جسد مومیایی شده کودك در اتـاق بطلمیـوس چهـاردهم بـود، یـک روز کـه        پس

  .پادشاه مصر از کاخ سلطنتی بیرون رفته بود کلئوپاترا مرا صدا زد
: ي طفـل را بـه مـن نشـان داد و گفـت      من نزد او رفتم و وي مرا با خود به اتاق شوهرش برد و جنازه

  ».است شرمیون، نگاه کن برادرم چه کرده«
ي سـیاه   پوشانید از صورت جدا گردیـده، و در چهـره   من دیدم که نوارهایی که صورت طفل را می

ها به چه مناسبت ایجـاد   من فهمیدم آن حفره. رنگ طفل مومیایی شده چند حفره به وجود آمده است
نـد  شده و چون صمغ نباتی نوار خشک شده بـود، وقتـی خواسـتند نـوار را از صـورت طفـل دور نمای      

  .هایی از گوشت صورت کنده شده است قسمت
دانست که وقتی یک جسد مومیایی شـده، نبایـد نوارهـاي آن را     برادرم نمی«: کلئوپاترا به من گفت

گشود، زیرا صمغی که روي نوار گسترده شده یک چسب قوي است و بعد از خشک شدن طوري به 
  ».گردد گوشت از الشه جدا می شود که اگر نوار را از روي جسد بردارند گوشت متصل می

ي او را  دیـد، خواسـته اسـت چهـره     ي طفل خود را نمـی  معلوم شد که بطلمیوس چهاردهم که چهره
دانسـتیم چـه بایـد کـرد و خـود بطلمیـوس        مـا نمـی  . ببیند و نوارها را از روي صورت دور کرده اسـت 

دانسـت چـه بایـد     د نیـز نمـی  چهاردهم پادشاه مصر که نوارها را از روي صورت آن طفل عقب زده بو
  .بکند

ي امـوات اشـراف بیاورنـد تـا وي      کـار را از خانـه   کلئوپاترا گفت بروند و یکی از اسـتادان مومیـایی  
  .اي بیندیشد چاره

یکی از آن سه استاد که جسد طفل را مومیایی کرده بودند آمد و وقتی مشاهده کـرد کـه نـوار را از    
  »براي چه این کار را کردید؟«: د و از کلئوپاترا پرسیداند حیرت نمو روي صورت طفل برداشته

من ایـن کـار را نکـردم و بـرادرم نـوار را از روي صـورت فرزنـدم برداشـت کـه          «: ملکه مصر گفت
  ».شکلش را ببیند
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مومیـایی شـده و در   » اسـلوب مرطـوب  «اي خاتون من، فرزنـد تـو مطـابق    «: کار گفت استاد مومیایی
پیچـیم تـا اینکـه گوشـت بـه تـدریج        کنیم و نوار را بر جسد مـی  نمیاسلوب مرطوب، جسد را خشک 

  .خشک شود
ما طبق دستور خود پادشاه مصر فرزند تو را با اسلوب مرطوب مومیایی کردیم، چون به او گفتیم که 
هر گاه گوشت جسد را خشک کنیم، شکل مرده طوري تغییر خواهد کرد که شـناخته نخواهـد شـد،    

شود و اگر بعد از پنج هزار سال نوار را از روي صورت  کل مرده شناخته میولی در اسلوب مرطوب ش
اش وي را بشناسند، اما وقتی یک مرده مطابق اسلوب مرطوب، مومیایی  توانند از قیافه مرده بردارند می

شود نباید نوار را از روي صورت یا قسمتی دیگر از بدنش برداشت، براي اینکـه صـمغی کـه روي     می
پیچیم، آن قدر قوي اسـت کـه هـر گـاه نـوار را از روي       مالیم و آن گاه نوار را بر سر مرده می نوار می

  ».قسمتی از اعضاي مرده بردارند، چون گوشت مرده تازه و مرطوب است، کنده خواهد شد
تـوانی او را بـه    اینک که قسمتی از گوشت صورت فرزندم کنده شده، آیا تـو مـی  «: کلئوپاترا گفت

  »آوري؟شکل اول در
نه خاتون من، زیرا آن قسمت از گوشت که از صورت فرزند تو جدا شده «: کار گفت استاد مومیایی

اي  گیرد و چاره نداریم جز اینکه آن قسمت را بـا صـمغ پـر کنـیم و مرتبـه      دیگر با صورتش پیوند نمی
  ».دیگر روي آن نوار بپیچیم

هاي مقعر صورت طفل را با  کار قسمت ومیاییکلئوپاترا و شوهرش ناگزیر موافقت کردند که استاد م
  .صمغ پر کند و بعد از این کار صورت کودك را با نوار بستند و پوشانیدند

ام، پس از اینکه شنید کـه   رهبان بزرگ معبد دلف، که من در این سرگذشت یک بار از آن نام برده
به اسکندریه آمد و نزد پادشاه پادشاه مصر جنازه مومیایی شده طفلش را دراتاق خواب خویش نهاده، 

  .رفت و به او گفت آن جنازه را از اتاق خود به آرامگاه سالطین مصر منتقل نماید
اي از اجدادت فرزندان عزیز خود را از دست  قبل از تو عده«: رهبان معبد دلف به پادشاه مصر گفت

مومیایی شده فرزنـد را دراتـاق    ي ها جنازه ها را مومیایی کردند، ولی هیچ یک از آن دادند و جسد آن
انـد کـه وقتـی یـک نفـر       قرار ندادند بلکه به آرامگاه بردند و آن جا دفن کردند، چـون خـدایان گفتـه   

کننـد دور نمـود و بـه     زندگی را بدرود گفت باید جسد او را در محلی که زندگان در آن زندگی مـی 
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  .فن گرددجایی برد که با مسکن مردم فاصله داشته باشد و در آنجا د
تو نیز این کار را بکن و جسد فرزندت را از خود دور نما و به آرامگاه سالطین مصر بفرست و بگـو  
که آن را دفن کنند و هر دفعه که به یاد فرزندت افتادي به آرامگاه برو و قبرش را ببین و بدون شـک  

  .تسلی خواهی یافت
دهنده است، تـو اگـر    نمایند که خاك تسلیاند که مرده را در خاك دفن  خدایان از این جهت گفته

جسد طفل خود را مقابل خویش بگذاري هرگز از مرگ او تسلی نخواهی یافت و هر دفعه که نظر بـه  
باشـد،   کنی که در همان لحظه مرده است و مصیبت تو پیوسـته تـازه مـی    اندازي تصور می جسدش می

ر خاك قرار گرفت تسلی خواهی یافت، چون ولی هر گاه جسد او را دفن نمایی پس از اینکه جنازه د
  ».شود آورد و فراموشی، سبب تسلی خاطر می خاك فراموشی می

بطلمیوس چهاردهم اندرز رهبان بزرگ معبد دلف را پذیرفت و موافقت کرد کـه جسـد طفـل را از    
ي  فاجعهکاخ سلطنتی اسکندریه به آرامگاه سالطین مصر ببرند و در آنجا مدفون گردد و بدین ترتیب 

ربودن طفل کلئوپاترا از طرف کال خاتمه یافت و آن افسر جوان و زیبا، براثر لجاجت، هم طفل خـود  
  .از دست داد هم متواري گردید

چون محال بود که آن جوان زیبـا بتوانـد در   . من تردید نداشتم که کال از مصر خارج گردیده است
بـرد، تـا در یکـی از     در خارج از مصـر بـه سـر مـی     من یقین داشتم که کال. مصر بماند و شناخته نشود

اي از مردان جوان را دیدم که رهبان  ها، به اتفاق کلئوپاترا به معبد دلف رفتم و در آن جا عده مسافرت
  .شده بودند

شـود بسـت اسـت و     ها دین قدیم مصریان پرستیده می آن وقت یادم آمد که معابد مصري که در آن
معابد شود و خدمتگزار معبد گردد، یا اینکه در مسلک روحـانیون درآیـد   اگر کسی وارد یکی از آن 

توانسـت خـود را بـه یکـی از معابـد مصـري        تواند او را از معبد خارج نماید و اگر کال مـی  کسی نمی
توانست  فهمید که کال در آن معبد است نمی برساند نجات میافت، چون به فرض اینکه پادشاه مصر می

  .ه خارج نمایداو را از پرستشگا
درست درآمد وبعد از اینکه جسد طفل ) که یک معبد یونانی بود(بینی رهبان بزرگ معبد دلف  پیش

را به آرامگاه سالطین مصر بردند و در آنجا دفن کردند، پادشاه مصر مرگ فرزند را فرامـوش کـرد و   
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  .نمود کلئوپاترا هم یادي از آن طفل نمی
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  ترین کشتی دنیا ترین و مجلل کلئوپاتراي هفتم بزرگ
باشـد و آن   اي را بیان کنم که از وقـایع شـنیدنی دوره سـلطنت کلئوپـاترا مـی      خواهم واقعه اکنون می

  .ي ساختن کشتی است مساله
سـازي اسـکندریه    کلئوپاترا بودم دیدم که چند نفر از استادکاران کشـتی یک روز که من در حضور 

خواهم  ها گفت من می نمود و به آن ها صحبت می آنجا هستند و کلئوپاترا راجع به ساختن کشتی با آن
شما براي من یک کشتی بسازید که از آغاز جهان تا امروز نظیر آن ساخته نشده باشد و بعد از این هم 

  .دنیا کسی نتواند مانند آن را بسازدتا پایان 
  »خواهی؟ خاتون من، تو چه نوع کشتی می«: ها گفت استادکارها نظري به هم انداختند و یکی از آن

  ».خواهم که طول آن چهارصد ذراع باشد من یک کشتی می«: کلئوپاترا گفت
من، آیا گفتـی کـه   خاتون «: مردي که بر استادکاران ریاست داشت بانگی از حیرت برآورد و گفت

  »طول کشتی چهارصد ذراع باید باشد؟
  ».بلی و کشتی من باید سی ذراع ارتفاع داشته باشد«: کلئوپاترا گفت

خاتون من، یک کشتی که چهارصـد ذراع طـول و   «: مردي که نسبت به استادکاران ارشد بود گفت
  ».دي بادبان حرکت کن سی ذراع ارتفاع داشته باشد محال است که به وسیله

  ».ي پارو آن را به حرکت در خواهم آورد من به وسیله«: کلئوپاترا گفت
دانـی یـک کشـتی کـه      خـاتون مـن، آیـا تـو مـی     «: ها گفت استادکاران به فکر فرو رفتند و رئیس آن

  »چهارصد ذراع طول و سی ذراع ارتفاع داشته باشد احتیاج به چقدر عرض دارد؟
باید یک ششم طول آن باشد و لذا عرض کشتی قدري بیش دانم، عرض کشتی  می«: کلئوپاترا گفت

  ».شود از شصت و شش ذراع می
خاتون من، یک کشتی که چهارصـد ذراع طـول و شصـت و شـش ذراع     «: رئیس استادکاران گفت

شود که به سنگینی هرم بزرگ خواهد شد و  عرض و سی ذراع ارتفاع داشته باشد، آن قدر سنگین می
  »ه حرکت در آوردن این کشتی چند پاروزن ضرورت دارد؟دانی که براي ب آیا می
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افزایش شمار پاروزنان در نظر من بدون اهمیت است و آنچه براي من اهمیت دارد «: کلئوپاترا گفت
  ».تر بسازد این است که صاحب یک کشتی شوم که تا پایان جهان کسی نتواند از آن بزرگ

کنی که ساختم ایـن کشـتی چقـدر خـرج خواهـد       یخاتون من، آیا فکر م«: رئیس استادکاران گفت
  »داشت؟

ي ساختمان کشتی هر قـدر بشـود خـواهم     دهم و هزینه من به خرج آن اهمیت نمی«: کلئوپاترا گفت
  »کنید که یک چنین کشتی را براي من بسازید؟ آیا شما تقبل می«: بعد خاتون من گفت» .پرداخت

به ما مهلت بدهی که ما برویم و حساب کنیم که یک خاتون من، تو باید «: رئیس استاد کاران گفت
کشتی به طول چهارصد ذراع و عرض شصت و شش ذراع و ارتفاع و سـی ذراع چقـدر وزن خواهـد    
داشت، چون ممکن است که وقتی کشتی ساخته شد و ما آن را به آب انداختیم، به مناسـبت سـنگینی   

ک چنین کشتی ساخته نشده تا این که مـا بتـوانیم از   از آغاز جهان تا به امروز ی. زیاد در آب فرو برود
ي مـا   ي گذشتگان استفاده کنیم، ولی اگـر مـا بتـوانیم ایـن کشـتی را بسـازیم دیگـران از تجربـه         تجربه

  »شود؟ دانی که حجم این کشتی چقدر می استفاده خواهند کرد و آیا تو می
شود هفتصد و نود و دو هزار  می حجم این کشتی«: کلئوپاترا با سرعت در ذهن حساب کرد و گفت

  ».ذراع مکعب
ي ظرفیت هفتصد و نود و دو  این کشتی آن قدر بزرگ است که به اندازه«: رئیس استاد کاران گفت

  ».هزار صندوق می باشد که هر صندوق نیم ذراع طول و نیم ذراع عرض و نیم ذراع ارتفاع داشته باشد
  ».هستم من از این موضوع با خبر«: کلئوپاترا گفت

خاتون من، تو سه روز به ما مهلت بده تـا مـا بتـوانیم محاسـبه و مشـورت      «: رئیس استاد کاران گفت
کنیم و بفهمیم که آیا ساختن این کشتی امکان دارد یا نه، بعد از سه روز دیگر که ما نـزد تـو خـواهیم    

وانیم راجع به مسائل ت آمد فقط خواهیم گفت که آیا ساختن این کشتی ممکن است یا نیست، ولی نمی
توانیم بگوئیم که خرج سـاختمان ایـن    ما نمی. دیگر که مربوط به ساختمان کشتی است چیزي بگوئیم

توانیم تعیین کنیم که براي به حرکت در آوردن آن چند پاروزن ضرورت  شود و نمی کشتی چقدر می
  ».ها مسائلی است که بعد باید مورد شور قرار گیرد ولی این. دارد

بسیار خوب، شما بروید و شور کنید که آیا ساختمان این ممکن هست یا نه و بعـد  «: کلئوپاترا گفت
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توانید کشـتی   ي شور خود را به من بگوئید و اگر من شنیدم که شما نمی از سه روز دیگر بیاید و نتیجه
  ».دهم مورد نظر را بسازید به بندر صور سفارش ساختمان آن را می

سازي دنیا در اسکندریه است و اگر  خاتون من، بزرگترین کارخانه کشتی«: ن گفترئیس استاد کارا
  ».ما نتوانیم کشتی مطلوب تو را بسازیم هیچ کس قادر به ساختن آن نخواهد بود

استادکاران رفتند و سه روز دیگر بازگشتند  و به ملکه گفتند که نتیجه شورشان این شد که سـاختن  
و بعد از اینکه ساخته شد با اینکه خیلی سنگین خواهـد گردیـد، در آب    آن کشتی بزرگ امکان دارد

رود زیرا مجوف است، معهـذا بعـد از اینکـه کشـتی در آب انداختنـد تـا دوازده ذراع از تنـه         فرو نمی
  .کشتی در آب فرو خواهد رفت و لذا پیوسته دوازده ذراع از کشتی در آب خواهد بود

  »ماند؟ ر باشد، بیش از هیجده ذراع از کشتی من، از آب بیرون نمیپس اگر این طو«: کلئوپاترا گفت
  ».بلی خاتون من«: رئیس استادکاران گفت

  ».من میل دارم که ارتفاع کشتی من سی ذراع باشد«: کلئوپاترا گفت
در آن صورت، ارتفاع کشتی را باید پنجاه ذراع در نظر گرفـت تـا بیسـت    «: رئیس استادکاران گفت

کنم که اگر ارتفاع کشـتی پنجـاه    برود و سی ذراع باالي آب قرار گیرد و من تصور میذراع زیر آب 
تـوانم در ایـن    ام نمـی  ذراع باشد بیش از بیسـت ذراع زیـر آب خواهـد رفـت و چـون حسـاب نکـرده       

  ».ي قطعی را به اطالع خاتون خود برسانم خصوص یک نظریه
طول و عرض و ارتفاع کشتی بحـث کردنـد و   ي مصر مدتی راجع به  در آن روز استادکارها و ملکه

کلئوپاترا موافقت کرد که طول و عرض و ارتفاع کشتی همان باشد که سه روز قبل تعیین کـرده بـود،   
شـود و چنـد    ي ساختمان آن کشتی چقـدر مـی   سپس استادکارها رفتند تا اینکه حساب کنند که هزینه

ي  ارها نزد ملکه مصر آمدند و گفتند که فقط هزینهبعد از سه روز دیگر باز استادک. خواهد پاروزن  می
  .ایجاد کارگاهی که کشتی باید در آن ساخته شود دویست و پنجاه هزار سکه بطلمیوس خواهد شد

سـازي خـواهم پرداخـت و آیـا شـما       من ایـن مبلـغ را بـراي ایجـاد کارگـاه کشـتی      «: کلئوپاترا گفت
  »شود؟ اختمان کشتی چقدر میي س توانید از روي تخمین بگوئید که هزینه نمی

این موضوع موکول به این است که تو بگویی که کشتی به چه شکل باید باشد، «: استادکارها گفتند
  ».هایی بوجود بیاید یعنی درون کشتی چه تاالرها و اتاق
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ها مرتبه دیگـر رفتنـد و قبـل از رفـتن      در آن روز کلئوپاترا یک طرح کلی به استادکارها گفت و آن
ي کشتی مراجعت نمایند و آن را به نظـر ملکـه برسـانند و اگـر      دادند که تا پنج روز دیگر با نقشه قول

  .ملکه آن نقشه را تصویب کرد، شروع به کار کنند
اي که کشیده بودند آمدند و آن را به نظـر کلئوپـاترا رسـانیدند و     بعد از پنج روز استادکارها با نقشه

ي ایجـاد کارگـاه    مان کشتی دو کرور و نیم بطلمیـوس غیـر از هزینـه   ي تخمینی ساخت گفتند که هزینه
شود و کلئوپاترا نقشه را تصویب کرد و گفـت کـه آن مبلـغ را بـه تـدریج بـراي سـاختمان کشـتی          می

  .خواهد پرداخت
توانسـتند کـه در موقـع     کشتی بزرگ کلئوپاترا فقط یک کشتی خصوصی براي تفریح بود، ولی می

ي مصر به دفعات براي  هنگامی که مشغول ساختن آن کشتی بودند، ملکه. نمایندجنگ از آن استفاده 
چون تا آن روز در دنیا یک کشـتی بـه آن عظمـت    . سازي رفت ي وضع کار به کارگاه کشتی مشاهده

بوجود نیامده بود، براي ساختن آن یک کارگاه مخصوص به وجود آوردند به طول پانصد ذراع و در 
  .دو هزار کارگر مشغول ساختن آن کشتی بودندآن کارگاه پیوسته 

آمـد، لـذا از مغـرب سـوریه      ي ملکه را با آن ساخت بدست نمی در خود مصر چوبی که بتوان سفینه
سازي نافع است که هر گاه دو قرن  شد که چوب مزبور به قدري براي کشتی چوب آوردند و گفته می

  .در آب بماند ضایع نخواهد شد
ي کشتی کردند و بعد از اینکه تنـه سـاخته شـد، کـارگران بیشـتري بـراي        ساختن تنهاول مبادرت به 

هاي خارجی کشتی را تزئین  ها به کار مشغول گردیدند و یک عده از کارگران هم قسمت ساختن اتاق
ي آن کشتی با عظمت و زیبا شده بود که من هر چه تماشـا   هاي خارجی تنه طوري قسمت. نمودند می
مدتی فکر کردند که اسم کشتی را چـه بگذارنـد و مـردد    . شدم هم از تماشایش سیر نمی کردم باز می

  .ي مصر کلئوپاترا را بر آن بگذارند یا نه بودند که اسم ملکه
شد این بود که قبل از خاتون من شش شاهزاده خانم به اسم کلئوپاترا در مصـر   آنچه سبب تردید می

ر گاه اسم کلئوپاترا را روي کشتی بگذارند، ممکن اسـت کـه بـا    اندیشیدند که ه اند و می وجود داشته
هاي سابق مشتبه شود، عاقبـت فکـر کردنـد کـه نـام کشـتی را کلئوپـاتراي هفـتم          اسامی شاهزاده خانم

  .بگذارند، که تصور نشود نام شاهزادگان گذشته بوده است
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باالي طبقه دیگر بود، لذا در طرف راست و چپ کشتی سه طبقه تاالر به وجود آوردند که هر طبقه 
از هـر یـک   . سه ردیف تاالر پارو زدن در طرف راست کشتی قرار داشت و سه ردیف در طرف چپ

گردید و چون طبقات فوقانی نسبت به  شد و وارد آب می از تاالرهاي پاروزنی، یکصد پارو خارج می
  .ندآب دریا بیشتر فاصله داشت، پاروي طبقات فوقانی را بلندتر کرده بود

با توجه به اینکه در هر یک از دو طرف کشتی سه تاالر پاروزنی قرار داشت، سیصد پـارو از طـرف   
شد و سیصد پارو از سمت چپ و کشتی کلئوپاتراي هفتم با سیصد جفـت   راست کشتی وارد دریا می

  .آمد پارو به حرکت در می
ینکه روي هم قرار داشـتند همـه   تاالرهاي پاروزنی را در دو طرف کشتی طوري ساخته بودند که با ا

هـایی کـه بـا پـارو حرکـت       کردنـد و آن مرکـز، مثـل تمـام کشـتی      از یک مرکز فرماندهی اطاعت می
  .کرد ي طبل و سوت فرمان حرکت یا توقف و احکام دیگر را صادر می کردند، به وسیله می

ند و هر پـارو را هشـت   نشست ي پاروزنی، هشتصد نفر پشت پاروها می گانه در هر یک از تاالرهاي سه
آوردند و کشتی تفریحـی کلئوپـاترا بـا نیـروي چهـارهزار و هشتصـد پـاروزن بـه          نفر به حرکت در می

  .آمد حرکت در می
زدنـد کـه وقتـی انسـان از خـارج پاروهـا را        این چهارهزار و هشتصد پاروزن طوري با دقت پارو می

آورد و کلئوپـاترا کـه    ه حرکت در مینمود که ششصد پاروي کشتی را یک دست ب دید تصور می می
عقیده داشت براي جلب مسافرین خارجی به اسـکندریه بایـد متوسـل بـه تبلیـغ گردیـد، سـاختمان آن        

  .دانست کشتی عظیم را از وسایل موثر جلب مسافرین خارجی می
ج هاي اسکندریه تهیه کـرده و بـه کشـورهاي خـار     ي مصر قبل از آن تابلوهایی راجع به دیدنی ملکه

ایـن بـار هـم    . فرستاده بود تا اینکه مردم آن کشورها، آن تابلوها را ببینند و به دیـدن اسـکندریه بیاینـد   
اي از نقاشان را مامور کـرد کـه شـکل آن کشـتی را      وقتی کشتی کلئوپاتراي هفتم به اتمام رسید، عده

بـه ممالـک دیگـر فرسـتاده      تصویر نمایند تا آن تابلوها نیز مثل تابلوهاي مربوط به تفریحات اسکندریه
  .شود

یکی از روزهاي فراموش نشدنی عمر من عبارت از روزي است که به اتفـاق کلئوپـاترا بـراي سـوار     
گذشت و تمام  ي کلئوپاتراي هفتم می مدتی از موقع به آب انداختن سفینه. شدن بر کشتی او رفته بودم
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  .ساز و برگ آن تکمیل شده بود
دریه را اختصاص به آن کشتی داده بودند و براي اینکه بیننده بتواند یک طرف بندرگاه بزرگ اسکن

عظمت و زیبایی آن کشتی را با یکی از سفاین معمولی مقایسه نماید، یک کشتی معمـولی را کنـارش   
قرار دادند و آن کشتی مقابل کشتی کلئوپاترا هفتم مانند یک قـایق کنـار یـک کشـتی بـزرگ جلـوه       

  .کرد می
شـد، اسـکله و بنـدرگاه     ي مصر سوار کشتی بـزرگ خـود مـی    راي اولین مرتبه ملکهدر آن روز که ب

  .هاي رنگارنگ افراشتند ها پرچم ها و زورق تمام کشتی. اسکندریه را آذین بسته بودند
من در زورقی بودم که کلئوپاترا سوار بر آن بود و وقتی به کشتی کلئوپاتراي هفتم نزدیک شدیم و 

ي کشـتی دراز   ي آن دیدم، سر را متوجه ابتدا و انتهاي آن کردم، ولی از بـس تنـه   من خود را کنار تنه
مانست کـه قـدم    بود نه ابتداي کشتی را دیدم نه انتهاي آن را، پس از اینکه وارد کشتی شدیم بدان می

  .ام به دنیاي دیگر گذاشته
مرکز تاالرها که از آنجا سـه   ناخداي کشتی بدواً کلئوپاترا را به طرف تاالرهاي پاروزنی برد و ما در

ها پشت پاروهـاي خـود    شود توقف کردیم، پاروزن تاالر طرف راست و سه تاالر طرف چپ دیده می
  .ایستاده بودند و من مشاهده کردم که همه لباس سرخ و کمربند سفید دارند و سرشان تراشیده است

کردم  ک قشون بودند و من فکر میي سربازان ی چهارهزار و هشتصد پاروزن در شش تاالر به اندازه
ي نگهداري آن همه پاروزن براي کلئوپاترا سنگین است، ولی بعـد از سـادگی خـود حیـرت      که هزینه

کردم، زیرا کلئوپاترا ملکه مصر بود و براي ملکه و پادشاه مصر، پـول داراي ارزش نیسـت و هـر قـدر     
رودهاي فرعـی پیوسـته شـط نیـل را پـر از       ها تمام نخواهد شد، زیرا همان گونه که خرج کنند پول آن

دارند، درآمد اسکله اسکندریه و محالت تفریح آن و درآمد مالیـات مصـر، مـانع از ایـن      آب نگاه می
  .ي مصر تهی از پول گردد ي پادشاه و ملکه شود که خزانه می

صر مشغول شـدند  ي م ها هم ایستاده به تماشاي ملکه ها را نگریست و آن کلئوپاترا چند دقیقه پاروزن
هـا   هیچ یک از آن. ها با یک حرکت نشستند انداز شد و پاروزن و بعد، طبلی با صداي مخصوص طنین

زودتر یا دیرتر از دیگري جلوس نکرد و مثل این بود که آن چهـارهزار و هشتصـد نفـر کـه در شـش      
  .تاالر بودند موجودي واحد هستند و بیش از دو دست و پا ندارند
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آن . فرماست خواست به ملکه بفهماند که در آن سفینه انضباط حکم ناخداي کشتی می معلوم بود که
هـایی را کـه بـراي کلئوپـاترا سـاخته و تـزئین کـرده         هاي دیگر برد و اتاق گاه ملکه را به طرف قسمت

  .ها به شکلی مخصوص تزئین شده است دیدم که هر یک از آن اتاق بودند، به وي نشان داد و من می
ها شبیه بود به یکی از معابد قدیم مصر و اتاق دیگر شباهت به یک تاالر ضیافت رومـی   ز اتاقیکی ا

اتاق دیـر را بـه شـکل    . کرد که در کشور روم است گردید تصور می داشت و انسان وقتی وارد آن می
کـه  در آن کشتی استخري هم وجود داشت که کلئوپاترا هر موقع . هاي یونانی تزئین کرده بودند کاخ

  .توانست در آن غوطه بخورد و خود را خشک نماید میل داشت می
هاي مختلف کشتی فراغـت حاصـل کـرد، در صـحنه      ي قسمت ي مصر از مشاهده بعد از اینکه ملکه

  .نشست و من در قفایش ایستادم و از طرف ملکه فرمان داده شد که کشتی راه بیفتد
را به یکـی از صـاحب منصـبان ابـالغ کـرد و آن گـاه       ناخداي کشتی، که پیوسته با ملکه بود، امر او 

صداي یک طبل بزرگ مانند کوس بلند شد و کشتی با عظمت کلئوپـاتراي هفـتم بـا نیـروي ششصـد      
  .آورد به راه افتاد پارو که چهارهزار و هشتصد پاروزن آن را به حرکت در می

ي  شد و صداي برخورد دسته انداز می صداي کوس که هر دو مرتبه براي تنظیم حرکت پاروها طنین
نمود و من که هنوز بـا آن صـداها    آور ایجاد می ششصد پاروي بزرگ با تنه کشتی، صداهایی وحشت

دیدم که گاهی سر را از تنه کشـتی بـه    ولی ملکه وحشت نداشت و می. ترسیدم مانوس نشده بودم، می
  .ببیند کرد تا سه ردیف پارو را که یکی باالي دیگري بود طرف دریا خم می

آوردنـد، مـن    با اینکه چهارهزار و هشتصد پاروزن  پاروهاي بزرگ آن کشتی را به حرکـت در مـی  
مـن از کنـدي حرکـت آن    . ي کلئوپاتراي هفتم آن طور که باید سـرعت نـدارد   متوجه شدم که سفینه
 کردم، زیرا به حرکت درآوردن آن کشتی همان طور که سازندگان آن گفتند مثـل  کشتی حیرت نمی

به حرکت درآوردن هرم بزرگ مصر بود آن کشتی آن قدر عظمت داشت که اگر من بـدون راهنمـا   
  .دانستم که از چه راهی مراجعت نمایم شدم و نمی افتادم، گم می در آن به راه می

ي بندري حرکت کرد، ملکه دستور داد که از بندر خارج شود و  بعد از اینکه کشتی قدري در حوزه
  .حرکت نمایددر دریاي آزاد 

ي  وقتـی مـا از حـوزه   . خواست بفهمد که حرکت آن کشتی در دریـاي آزاد چگونـه اسـت    ملکه می
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کنـد در   بندري خارج شدیم سرعت کشتی زیادتر شد و ناخدا به کلئوپاترا گفت که وي جـرات نمـی  
ک ي بندري اسکندریه براي ی ي بندري کشتی را با سرعت زیاد به حرکت درآورد، چون حوزه حوزه

چنان کشتی بزرگی که چهارصد ذراع طول دارد کوچک اسـت و اگـر بـا سـرعت حرکـت نمایـد بـا        
تواننـد بـدون بـیم از تصـادم، تـا آنجـا کـه         کشتی دیگر تصادم خواهد کرد، ولـی در دریـاي آزاد مـی   

  .داشته باشند بر سرعت بیافزایند پاروزنان توانایی
ي راسـت بـه چـپ     هل گـردش بـود و گـاهی از تنـ    در همان موقع که کلئوپاترا در دریاي آزاد مشغو

خواسـتند   کرد، چند کشتی مـی  رفت و حرکات یکنواخت و منظم پاروهاي بلند را تماشا می کشتی می
هـا، در صـحنه اجتمـاع     کردم که تمام سرنشینان آن کشتی وارد بندر اسکندریه شوند و من مشاهده می

  .نگرند  ي مصر را می کنند و با نظر تعجب کشتی ملکه می
ها را متحیـر   هر چیز آن زفهمیدیم که حرکات منظم و یکنواخت ششصد پاروي طوالنی بیش ا ما می

آن (کشـتی   ي ي پاروها با تنه آور کوس و برخورد دسته د و در داخل کشتی هم صداي وحشتنک می
  .نمود یر میما را متح) نماید ي دیوار تکیه می شود و بر لبه تی خارج میشي پارو از ک جا که دسته

دو هفته بعد از آن روز که ملکه براي اولین بار سوار کشتی خود شـد، ناخـداي کشـتی از پادشـاه و     
هفتم بشوند تا اینکه بتواننـد حرکـت    يي مصر دعوت کرد که هنگام شب سوار کشتی کلئوپاترا ملکه

  .کشتی را در روشنایی فانوس دریایی اسکندریه تماشا کنند
مول با ملکه و پادشاه مصر رفتم و قبل از اینکـه کلئوپـاترا و شـوهرش سـوار     آن شب من هم مثل مع

ما . اي که چراغ دریایی بندر اسکندریه آن جا واقع شده است برویم کشتی شوند به ما گفتند به جزیره
  .دید ببینیم و کسی ما را نمی راتوانستیم که همه جا  آن جا می

یـایی روي  رر چراغ دوهفتم به حرکت درآمد و ن يتراي بندري، کشتی کلئوپا همان وقت در حوزه
  . آن کشتی متمرکز گردید

ي با عظمت به راه افتـاد، مـن از شـدت     وقتی پاروها در دو طرف کشتی آب را شکافتند و آن سفینه
آن کشتی با ششصد پـارو کـه بـه یـک حرکـت، در دو طـرفش تکـان        . حیرت نزدیک بود فریاد بزنم

کـه پاهـاي خـود را یـک      باشـد  پا می الخلقه که داراي ششصد عجیب جانور خورد شبیه بود به یک می
  .مرتبه تکان بدهد
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اي که فانوس دریایی در آن بود دور زد تا همه جاي  هفتم مقابل جزیره يچند مرتبه کشتی کلئوپاترا
از ها  ي آن ي مصر و خدمه گاه توقف نمود و پادشاه و ملکه کشتی در روشنایی چراغ دیده شود و آن

  .شدیم و به طرف کشتی بزرگ رفتیم و قدم بدان نهادیم قجمله من، سوار زور
دري و قدري در خارج از آن و در دریـاي آزاد  ني ب ي مصر قدري در حوزه آن شب پادشاه و ملکه

  .کرد می نگردش کردند و نور چراغ دریایی کشتی بزرگ را روش
هفـتم در   يتم، زیـرا کشـتی کلئوپـاترا   تـر یـاف   گردش آن روز لذت بخـش  ازمن گردش آن شب را 

آن کشـتی در سـنوات بعـد، مثـل محـالت تفـریح       . ایی چراغ دریـایی، از موقـع روز زیبـاتر بـود    نروش
آمدند میـل داشـتند کـه     از منابع درآمد شد، زیرا مسافران خارجی که به اسکندریه می یاسکندریه یک

  .پرداخت ر به فرد مبلغی میآن کشتی را ببینند و هر مسافر براي دیدن آن کشتی منحص
توانند بفهمند که براي ساختن  بینند، نمی امروز کسانی که این کشتی بزرگ را در بندر اسکندریه می

ي کلئوپـاترا هفـتم را    اند و کلئوپاترا چقدر خرج کرد تـا توانسـت سـفینه    آن چه اندازه زحمت کشیده
  .بسازد

ي کشتی که فاسد  ا از بین برده، ولی همان چوب تنهي کشتی ر آفتاب و باد و باران نقوش زیباي تنه
کنم که هرگز در مصر و کشورهاي دیگر، یک کشتی  شود، یک ثروت گرانبهاست و من فکر می نمی

  .هفتم از جهت زیبایی و عظمت برابري نماید يساخته نخواهد شد که بتواند با کشتی کلئوپاترا
هاي  ي کشتی زیر سایبان یا بادبزن رفت و در صحنه روزهایی که کلئوپاترا با آن کشتی به گردش می

ي دنیـا جلـوه    ملکـه  نتـری  زدم، براسـتی بـزرگ   نشست و من آهسته بادش مـی  بزرگ از پر طاووس می
  .ایستادند داد و همه مقابلش به احترام می الشعاع قرار می کرد و عظمت او، همه را تحت می

ها را که کشـتی بـزرگ    ارزانی و فراوانی آن سالي  هرکنم که سرزمین مصر دیگر دو من تصور نمی
د بود که پادشاه و ملکه مصـر  اي تفریح اسکندریه بقدري زی درآمد دو محله. شد ببیند ملکه ساخته می

  .ستند که آن همه پول را چه کنندندا نمی
توانستند محصـول خرمـا را مصـرف     مردم نمی ندادند که چو هاي خرما آن قدر محصول می درخت

ي نیــل  ریختنــد کــه بخوردنــد یــا اینکــه مــازاد محصــول را در رودخانــه  ینــد، آن را مقابــل دام مــنمای
  .ریختند می
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دیدم دامداران گنـدم را   غله نیز به همان نسبت افزایش یافت و طوري بهاي غله ارزان شد که من می
  .کنند ریزند و شکم حیوانات اهلی را با غله سیر می فند میسمقابل گاو و گو

سال متوالی در مصر غالت طوري فراوان بود که بهاي غله کـه هرگـز در مصـر از میزانـی معـین      سه 
. داشتند نمود، به نصف تقلیل یافت، اما زارعین ضرر نکردند براي اینکه خیلی محصول بر می تنزل نمی

  .بالي مزبور عبارت بود از ملخ آن گاه به طرزي غیر منتظره بال نازل شد و
ر کاخ سلطنتی مشغول کارهاي عادي بودم حس کردم که آفتاب کم نور گردید، یک روز که من د

سپس رفته رفته نور آفتاب کمتر شد و من خود را به باغ رسانیدم و فهمیدم که علت کمی نور آفتـاب  
آن گاه موج ملخ طوري متراکم گردید که هوا . نماید این است که موجی از ملخ در آسمان پرواز می

  .ا مجبور شدیم که هنگام روز چراغ بیفروزیمتاریک شد و م
در تاریخ مصر کسی به یاد نداشت که آن قدر ملخ بیاید که در موقع روز، هوا را چون شـب کنـد و   

ا شـب هـوا تاریـک بـود و مـا کـه در اسـکندریه بسـر         تآن روز . مردم مجبور شوند که چراغ بیفروزند
  .گذرد ته است و میدانستیم که در جاهاي دیگر چه گذش بردیم نمی می

ها  آور از اطراف رسید و معلوم شد که افواج ملخ بر مزارع و باغ از عصر همان روز خبرهاي وحشت
  .خورند ها را می ي درخت برند و برگ و شاخه اند و کشتزارها را از بین می ها هجوم آورده خلستاننو 

مزبور بعد از اینکه سـیر شـدند پـرواز    کردم که خطر ملخ موقتی خواهد بود و جانوران  من تصور می
ند کرد، ولی بعد از روز اول، در روزهـاي دیگـر   هخواهند کرد و خواهند رفت و دیگر مراجعت نخوا

ی بودنـد کـه از   یهـا  ها ملخ شد و آن نیز هوا هر روز به مدت چند ساعت بکلی از پرواز ملخ تاریک می
  .رفتند کردند و به سوي دریا می اسکندریه عبور می

هاي سراسـر مصـر ادامـه یافـت و بعـد از       ها و نخلستان مدت پانزده روز هبوط ملخ بر کشتزارها و باغ
  .پانزده روز در تمام مصر، براي نمونه یک مزرعه یا یک باغ و نخلستان باقی نماند

لخ ي م پادشاه و کلئوپاترا سوار بر کشتی شطی شدند و از رود نیل به طرف باال رفتند که ببینند حمله
خـود رفـتم و    نها آسیب وارد آورده است؛ مـن هـم مثـل همیشـه بـا خـاتو       تا چه اندازه به مزارع و باغ

ي نیـل تـا    هاي مصر واقع در دو طرف رودخانه در مواقع عادي جلگه. توانستم که وضع صحرا را ببینم
گشودم  چشم میهر چه  نخلستان بود، ولی در آن موقع منمستور از کشتزار و باغ و  ردک چشم کار می
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  .دیدم که در دو طرف رود نیل اثري از کشتزارها ببینم چیزي نمی
ي درختان  باشد من حتی یک برگ سبز را بر شاخه ي نیل می در سراسر وادي نیل که بستر رود خانه

ها از طرف ملخ خورده شد و  هر چه سبز بود اعم از سبزي کشتزارها و برگ درختان و نخل. دیدم نمی
  .ها باقی مانده بود ي درخت فقط تنه

د و نـ زارعین و باغدارهاي مصري کنار رودخانه زانوهـاي غـم را در بغـل گرفتـه، چمباتمـه زده بود     
  .دانستند چه کنند نمی

در آن . ها چه بگویند و چگونه آنان را تسلی بدهنـد  دانستند که به آن بدبخت پادشاه و ملکه هم نمی
مـن از زارعـین و باغـدارها شـنیدم کـه       ،رفتنـد  مصـر علیـا مـی    ي مصر به سـوي  سفر که پادشاه و ملکه

گفتند در سنوات آینده، وضع مردم از لحاظ خواربار طوري خطرناك خواهد شد که استادکاران و  می
ي اموات باید روز و شب، درب آن خانـه را ببندنـد و مـانع از ورود مـردم شـوند، زیـرا        کارگران خانه

ي اموات هجوم خواهند آورد و اجسادي را که براي مومیایی کردن در  همردم از فرط گرسنگی به خان
  .آن جا گذاشته شده، خواهند خورد

  ترسند؟ من از روستاییان پرسیدم که براي چه آن اندازه نگران هستند و از آینده می
 بـرد و  مـی  نخورد و از بـی  آید همه چیز را می دادند رسم ملخ این است که وقتی می ها جواب می آن

آیند  شوند و به پرواز در می هاي او بعد از چندي مبدل به ملخ می گذارد و تخم در همان حال، تخم می
هـا قسـمت    شـود، ایـن   هاي جوان خورده مـی  و آن وقت اگر چیزي از زمین روییده باشد از طرف ملخ

یـز تخـم   ماننـد و ایـن قسـمت ن    روند و قسـمت دیگـر بـاقی مـی     کنند و می شوند و قسمتی پرواز می می
شود، تا مدت ده سال قحطی حکفرما خواهد شد و بـا هـیچ    گذارند، لذا وقتی چنین بالیی نازل می می

  .توان از قحطی جلوگیري کرد اي نمی وسیله
ملکه کلئوپاترا و برادرش بطلمیوس چهاردهم، براي اینکه با قحطی مبارزه کننـد در صـدد برآمدنـد    

کـه بـه سـوریه و    نهاي مصـر بعـد از ای   وارد کنند، ولی کشتی که از سوریه و سرزمین آسیاي صغیر غله
معلوم شد . آسیاي صغیر رفتند خالی برگشتند، زیرا در آن دو کشور از فروش گندم خودداري نمودند

ملخ بعد از اینکه از مصر به پرواز درآمده از دریا گذشته و خود را به سوریه و آسیاي صغیر رسـانید و  
  .آن دو کشور بود از بین برد هر چه کشتزار و باغ در
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دانسـتند کـه در معـرض قحطـی هسـتند، از       بعد از بالي ملخ می ني سوریه و آسیاي صغیر چو سکنه
فروش گندم به مصر عذر خواستند و گفتند ما اگر موجودي گندم خود را به مصـر بفروشـیم، گرسـنه    

  .خواهیم ماند
خیلـی   در انبارها غله بود، مـردم از حیـث خواربـار   سال اول، بعد از اینکه ملخ آمد، به مناسبت اینکه 

فروختنـد   مضیقه نداشتند، ولی از سال دوم گرسنگی شروع شد و کسـانی کـه غلـه داشـتند آن را نمـی     
ي مصر بود، غلـه یافـت    هدانستند که گرسنه خواهند ماند و در سوریه که پیوسته انبار غل براي اینکه می

روییـد   دادند زیرا همین کـه خرمـا مـی    ت نداشتن برگ ثمر نمیهاي نخل هم به مناسب درخت. شد نمی
  .خوردند هاي درخت خرما را می آورده بودند، برگ هاي جوان که سر بر ملخ

ی گاو و گوسفند مصر در سال بعد از آمدن ملخ از بـین رفـت، بـراي اینکـه مرتـع      نحیوانات اهلی یع
هـا از   دیدنـد حیوانـات آن   ن دام کـه مـی  صـاحبا . وجود نداشت تا گاو گوسـفند در آن تعلیـف نمایـد   

کشتند که بتوانند از گوشت و پوست جانـداران اسـتفاده    ها را می گرسنگی قدرت حرکت ندارند، آن
  .نمایند

توانستند شکم خود را با غله و گوشت جانوران اهلی سیر نمایند، از صبح تا شام در دو  مردم که نمی
آبـی   یـا اسـب  ) تمسـاح (بتوانند ماهی یا مار آبی یـا سوسـمار    کهنکردند تا ای طرف رود نیل ازدحام می

ي نیـل را از تمسـاح خـالی کنـد و در      توانـد رودخانـه   گفتند که جز خدایان هیچ کس نمی می. بگیرند
آبـی از   ي نیل بود را کشـتند و خوردنـد و نسـل اسـب     هسنوات قحطی، مردم هر چه تمساح در رودخان

  .آبی به وجود بیاید ي نیل اسب کنم که بعد از این در رودخانه میي نیل برافتاد و تصور ن رودخانه
گشتم و مشاهده کردم که چنـد نفـر    در سال دوم قحطی یک روز من از خارج به کاخ سلطنتی برمی

ي یـک طفـل    ها بر سر الشـه  زده دریافتم که نزاع آن کنند و وحشت در یک زمین موات با هم نزاع می
  .است

ي آن را از جـاي دیگـر بـه     اند یا الشـه  ي اموات دزدیده طفل مزبور را آیا از خانهدانستم که  من نمی
دستشـان  ه ي آن کودك چگونـه بـ   ها تحقیق نمایم که الشه اند و جرأت نداشتم که از آن دست آورده

ي زارعـین   یاد گفتـه  هوقت ب آن. ترسیدم هر گاه سؤالی بنمایم مرا به قتل برسانند افتاده است، چون می
شوند براي سد جوع،  گفتند قحطی به قدري شدید خواهد شد که مردم مجبور می صري افتادم که میم
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  .نمایند بدزدند ي اموات را از مکانی که در آن جا اجساد را مومیایی می الشه
پس از اینکه از کاخ سلطنتی مراجعت کردم آن واقعه را براي کلئوپاترا حکایـت نمـودم و او گفـت    

توانیم به مردم بگوییم که اجساد را به سرقت نبرید و نخورید که بتوانیم به  رم وقتی میمن و شوه« :که
ي  هتـوانیم بگـوییم بـه خانـ     آیـیم، نمـی   ي سیر کردن مردم بر نمـی  از عهده نها غذا بدهیم، ولی چو آن

  ».اموات دستبرد نزنند
لـف شـدند، حتـی    ت ي مصر از گرسـنگی  در سنوات قحطی که سه سال طول کشید دو سوم از سکنه

شـد   ها زر و سیم داشتند، ولی آذوقه یافت نمـی  آمدند، آن ا هم از فرط گرسنگی از پا در میهثروتمند
  .که خریداري نمایند

پوستان در  پوستان بود، زیرا سیاه ي سیاه اي که آن قحطی به مصر زد خیلی شدیدتر از آثار حمله لطمه
طـور خواربـار را در مصـر     بردنـد، ولـی آن   از بـین مـی   کردنـد و  خط سیر خود همه چیز را ویران مـی 

  .انداختند و آفت ملخ به کلی خواربار را از بین برد برنمی
کرد  قبل از اینکه قحطی در مصر شروع شود، من زنی کم خوراك بودم و چند لقمه غذا مرا سیر می

و حـال آنکـه در    کـردم  و بعضی از روزها چون میل به غذا نداشـتم، از خـوردن طعـام خـودداري مـی     
ولی پس از اینکه قحطی آغاز گردید، من که زنی کم . شد ي سلطنتی بهترین اغذیه پخته می آشپزخانه

  .کردم خوردم باز احساس گرسنگی می خوراك بودم مبتال به جوع شدم و هر چه می
و آن  کـردم  خواستم بخوابم فقط یک فکر می داشتم تا موقعی که می از بامداد که سراز خواب برمی

ي کـاخ سـلطنتی و    من تردید ندارم تمام سـکنه . این بود که بتوانم چیزي براي خوردن به دست بیاورم
ها هم از بام تا شام فکري جـز ایـن نداشـتند کـه چیـزي بـراي        آن. تمام مردم اسکندریه مثل من بودند

  .خوردن به دست بیاورند و بتوانند آتش جوع خود را خاموش کنند
ي قحطی این است که انسان هر قـدر   کردند که یکی از مختصات دوره زنان اظهار میپیرمردان و پیر

  .گردد که احساس سیري کند شود، براي اینکه وحشت گرسنگی مانع از این می غذا بخورد سیر نمی
کرد  اي از مالحان را مأمور نمی کنم که هر گاه کلئوپاترا در سال سوم قحطی مصر عده من تصور می

ي اسکندریه و دلتاي رود  ي تون را صید نمایند، تمام سکنه و در دریا ماهی بزرگ و کم مزهکه بروند 
هر چه کشتی در اسکندریه و بنادر مجـاور بـود از طـرف کلئوپـاترا مـأمور      . مردند نیل از گرسنگی می
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  .صید ماهی تون شد
شـود و   صـید نمـی  قوه است و گوشت آن طعم ندارد، در دریاي روم  ماهی تون چون یک ماهی کم

تـوان گفـت در آن    چون صیادان از ماهی مزبور نفرت دارند، نسل آن در دریاي روم زیاد شـده و مـی  
باشد که وزن  ض مییتون یک ماهی بزرگ و عر. قدر ماهی تون فراوان نیسته دریا، هیچ نوع ماهی ب

و پنجـاه تـا پانصـد     آن به طور متوسط به اندازه ي یک فیل جوان است، لذا یک ماهی تون از دویست
  .نماید و این بسته است به کوچکی و بزرگی ماهی نفر را سیر می

بـه   نمک بیاورنـد و  يدامقادیر زی ،راي مصر استصحکلئوپاترا امر کرد از چند معدن نمک که در 
ها بعد از اینکه ماهی تون را از دریا صید کردند، نمک  هاي صیادي تحویل دهند و آن ناخدایان کشتی

  .بزنند تا ماهی در انبارهاي کشتی فاسد نشود و بتوان از آن براي تغذیه استفاده کرد
افتد، ولی بعد از اینکـه در   صید ماهی تون به مناسبت بزرگی آن جانور آسان است و زود در تور می

به کـار   ي کشتی بیاورند باید جرثقیل تور افتاد، براي اینکه بتوانند آن را از آب خارج کنند و به صحنه
  .نفر براي بیرون کشیدن ماهی از آب کافی نیست ببرند، چون زور یک نفر و دو

ها منتظر نشوند تا اینکه انبارهاي خود را پر از ماهی  کلئوپاترا به ناخدایان سفاین صیادي سپرد که آن
خـالی هـم    ي مصر بـه ناخـدایان اجـازه داد کـه بـا انبارهـاي نیمـه        ملکه. گاه مراجعت نمایند کنند و آن

زده و گرسـنه تقسـیم    توانند برگردند و خود را به اسکندریه برسانند تا اینکه ماهی، بین مردم قحطی می
  .شود

اي کـه آن   دانست که اگر یک روز زودتر خود را به اسکندریه برسـاند، از مـرگ عـده    هر ناخدا می
  .روز یا روز بعد، باید از گرسنگی بمیرند جلوگیري خواهد شد

هـاي مـاهیگیري هـر روز از دریـا بـا انبارهـاي پـر یـا          ینکه صید ماهی تون زیاد شـد و کشـتی  بعد از ا
کردند و موجودي  ماهی شور بیش از میزان مصرف سکنه گردید، مقـداري از   خالی مراجعت می نیمه
ي آن جـا   ي قحطـی زده  کـه بـین سـکنه   ني سفاین شطی به مصر علیا فرستادند تـا ای  ها را به وسیله ماهی
خـوردم و گـر چـه بعـد از خـوردن       من در آغاز ماهی تون را با اینکه شور بود با لذت می. سیم شودتق

. کردم که بهتر از گرسـنگی اسـت   وشیدم، اما فکر مین شدم و زیاد آب می ماهی از عطش ناراحت می
خورد،  ولی بعد از چندین روز، از ماهی شور تون متنفر گردیدم و وقتی بوي ماهی مزبور به مشامم می
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زیرا بعد از فراوان شدن ماهی تون خطر مرگ از گرسنگی از بین رفته بود  ،شدم دچار حالت تهوع می
  .کردم که ماهی شور بخورم و بعد از آن روزي چندین بار آب بیاشامم و لذا من دیگر رغبت نمی

کـه دریافتنـد از   خوردند و همـین   ي اسکندریه هم بعد از فراوانی ماهی شور به اجبار آن را می سکنه
که ماهی بدون استخوان تون را بخورنـد، آن را  نگرسنگی نخواهند مرد، داراي سلیقه شدند و قبل از ای

گذاشتند تا اینکه شوري ماهی از بـین بـرود و سـپس گوشـت مـاهی را روي آتـش        در آب شیرین می
سـت آن را بخـورد بـدون    توان شد و انسان می بدین ترتیب ماهی تون بالنسبه لذیذ می. کردند کباب می

  .اینکه از بوي ماهی و شوري آن معذب گردد
هـاي دیگـر کـه لذیـذ اسـت       رفتند اوقات خود را صـرف گـرفتن مـاهی    صیادان ماهی که به دریا می

هـاي دیگـر اشـکال داشـت و کفـاف سـیر کـردن گرسـنگان را          نمودند، براي اینکه گرفتن مـاهی  نمی
زدگان با برکـت بـود و از ایـن     و از لحاظ سیر کردن قحطیداد، ولی ماهی تون یک ماهی بزرگ  ینم

  .شد گذشته به سهولت گرفته می
ي اسـکندریه   سکنه نهاي تو هاي سال سوم قحطی مصر، ماهی توانم بگویم که در آخرین ماه من می
هـاي مصـر    زارها و باغتخ کشلي دلتاي رود نیل را از مرگ نجات داد، ولی بعد از آن، دیگر م و منطقه

  .توانستند از مزارع محصول بردارند و درختان به تدریج به ثمر رسیدند ا از بین نبرد و زارعین میر
ي سلطنت کلئوپاترا دو بار کشور مصر گرفتار کمی آذوقـه گردیـد، امـا آن     پس از آن هم در دوره

د جزم هاي بع ي مصر را نابود کرد تجدید نگردید و در قحطی کنهسوم از سآور که دو  قحطی وحشت
بینی کلئوپاترا از خطر قحطی کاست، چون کلئوپاترا در سراسر مصر علیا و مصر سفلی انبارهاي  و پیش

ي مصـر را کـه در انبارهـا     ي دو سـال سـکنه   غله ساخت و انبارها پیوسته پر از غله  بود و همواره آذوقه
ستند که غلـه نبایـد زیـاد در    دان گذاشتند چون می ي تازه را به جاي آن می کردند و غله بود، خارج می

  .شود انبار بماند وگرنه فاسد می
شد  اش این بود که اگر خشکسالی می خوردند، ولی فایده ي سال قبل را می ي مصر همواره غله سکنه

خـورد مـردم مصـر از گرسـنگی      آورد و مـزارع را مـی   آمد یا اینکه ملخ هجوم مـی  و آب نیل باال نمی
  .مردند نمی
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  کار سوري در کاخ سلطنتی موزاییکیک جوان 
اي  هاي کاخ سلطنتی باید تغییر کند و چند روز بعد عده قسمتی از موزاییک کهیک روز خبر دادند 

مـن وقتـی کـار    . کاري وارد کاخ سلطنتی گردیدند و شروع بـه کـار کردنـد    بنایی و موزاییک رکارگ
تـر از فـن    تر و جالب توجه آنان را ظریفشدم، چون فن  کاران مشغول می به تماشاي موزاییک منداشت

  .بنایان دیگر بود
کاري بودم، چشمم به یک کارگر جـوان افتـاد و او هـم مـرا      یک روز که مشغول تماشاي موزاییک

هاي سفید و قشـنگش را نمایـان    نگریست و وقتی که من متوجه او شدم تبسم کرد و تبسم او دندان می
  .ا بسیار زیبا و نمکین دیدمکرد و من در آن حال آن پسر جوان ر

کردم که بعد از کال زیبایی هیچ مرد جـوانی در مـن اثـر نمایـد، چـون کسـی کـه بـا          من تصور نمی
کار زیبـایی کـال    پسر جوان موزاییک. تواند متمایل به جوانان زشت شود زیباترین جوان آشنا شد نمی

  .را نداشت، ولی زیبایی او از نوع دیگر بود
از چند لحظه آن جوان را از نظر نگذرانیدم و از وي دور شـدم و فکـر کـردم کـه     روز اول من بیش 

اختیار بـه طـرف آن    اما روز بعد، وقتی براي تماشا آمدم بی. روز بعد، به آن جوان نزدیک نخواهم شد
کار منتظر آمدن من است زیرا همین که مرا دید باز تبسـم   مثل این بود که جوان موزاییک. جوان رفتم

  .هاي سفیدش نمایان شد و دندانکرد 
من با اینکه روز قبل عزم کرده بودم که بـه او نزدیـک نشـوم بـراي اینکـه وي را بهتـر ببیـنم، بـه او          

کرد و من در روزهـاي بعـد فهمیـدم کـه تبسـم       نگریست و تبسم می جوان مزبور مرا می. نزدیک شدم
  .نماید کردن عادت آن جوان است و پیوسته تبسم می

کار را بهتر ببینم و مشاهده کردم که موهاي خرمایی دارد و موهاي  ن روز توانستم موزاییکمن در آ
او که روي دو شانه افتاده چنـد مرتبـه چـین خـورده اسـت و آن جـوان صـورتی باریـک و کشـیده و          

هـایش را   وقتی بـه او نزدیـک شـدم و چشـم    . شت و مژگان بلند داشت و سفید چهره بودرهاي د چشم
داشتم باز سر  اي از او نظر بر می ي دیگر را بنگرم و اگر لحظه توانستم نظر از او بردارم و نقطه دیدم نمی

  .هایش را ببینم گردانیدم که چشم می را به سوي جوان بر
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شـنیده بـودم   ) به اتفاق کلئوپاترا(ي درس خواندن  دوره ها را در هاي یونانی که بعضی از آن در قصه
هـاي مزبـور همـه     علتش این است که سرایندگان قصـه . شد دختران جوان میپیوسته صحبت از زیبایی 

  .اند مرد بودند و لذا همواره زیبایی دختران یونانی را توصیف کرده
اگر یکی از سرایندگان زن بود، به جاي اینکـه از زیبـایی دختـران وصـف نمایـد، از زیبـایی پسـران        

عقیده دارم که زیبایی پسران قشنگ، بیش از زیبایی دختران درخـور توصـیف و    نکرد و م وصف می
خواسـتم از   بـا اینکـه مـی   . باشد م که لطافت پسران بیش از دختران میینما تحسین است و نیز تصور می

آیا تو براي تماشـاي  « :آن پسر جوان دوري کنم، وجب به وجب به او نزدیک گردیدم و جوان گفت
  »اي؟ جا آمدهکار ما به این
  ».کاري شما را تماشا کنم ام که موزاییک آري، آمده« :گفتم

  ».کنم کاري مرا تماشا کن و من هم تو را تماشا می تو موزاییک« :آن جوان گفت
  »کنی؟ براي چه مرا تماشا می« :گفتم

  ».هاي من زیباتر هستی براي اینکه تو از موزاییک« :جوان گفت
دانست و من در تمـام مـدتی    که زیبا هستم و او فقط کلئوپاترا را زیبا میکال هرگز به من نگفته بود 

ي اول کـه   ولی آن جوان از لحظه. که با کال آشنا بودم، یک سخن مقرون به محبت از دهانش نشنیدم
کرد که گـویی از مـن متنفـر اسـت،      کال همواره طوري با من برخورد می. مرا دید، زیبایی مرا پسندید

شـد نشـان    هـاي بلنـد متوجـه مـن مـی      آن پسر جوان و نگاه با محبت او که از وسط مـژه  هاي ولی تبسم
  .داد که نسبت به من محبت دارد می

تـو اهـل کجـا    « :گام فاصله نبود و از وي پرسیدم قدر به او نزدیک شدم که بین ما بیش از نیم من آن
  »هستی؟

  ».من اهل سوریه هستم« :جوان گفت
  ».کار نیستند و این فن در سوریه وجود ندارد اهالی سوریه موزاییکدانم که  من می« :گفتم

کار نیست و مـن ایـن فـن خـود را در روم فـرا       گویی و در سوریه موزاییک راست می« :جوان گفت
  ».گرفتم

  »چه مدت در روم بودي؟« :از وي پرسیدم
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روم رفتم و پنج سال  جا حجاري آموختم، بعد به مدت پنج سال در یونان بودم و در آن« :جواب داد
  ».هم در روم بسر بردم

  .را در یونان فرا گرفته است) زبان مصري(وقت فهمیدم که آن پسر جوان، زبان یونانی  آن
  »نامت چیست؟« :از او سؤال کردم

  ».است» تیه«اسم من « :جواب داد
  »اشد؟ب آیا پدرت در حال حیات می«: پرسیدم

  ».گفته استپدرش زندگی را بدرود « :جوان گفت که
  »آیا مادرت حیات دارد؟« :سؤال کردم
  ».آري، مادرم در حال حیات است« :تیه گفت

  »تیه، آیا تو داراي زن هستی یا خیر؟« :آن وقت از او پرسیدم
  ».نه« :تیه تبسم کنان اظهار کرد

و تـ « :بعـد گفـت   ».تو همه چیز را از من پرسیدي و اینک نوبت من است که از تو بپرسم« :بعد گفت
  »اهل کجا هستی؟
  ».اهل همین جا هستم« :اظهار کردم که
  »اي؟ آیا تو در اسکندریه متولد شده« :جوان پرسید

  ».بلی« :گفتم
  »کنید؟ تو در این کاخ چه می« :جوان گفت

  ».باشم ي مصر می ي ملکه من کنیزم و از خدمه« :گفتم
  »آیا پدر و مادر تو در حال حیات هستند؟« :تیه پرسید
  ».نه« :گفتم

بنمایم براي اینکه کلئوپـاترا یکـی را فرسـتاد و بـراي کـاري مـرا        ندیگر نتوانستم پرسشی از آن جوا
شـدم و دایـم    کار خارج نمـی  وقتی برگشتم، تا روز دیگر از فکر آن پسر جوان موزاییک. احضار کرد

دهـان و تبسـم   هـاي آن جـوان و    خصـوص چشـم  ه کردم قیافه و ب هر کاري می. ي او در نظرم بود قیافه
  .دیدم ملیحش را می
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خواستم بخوابم دچار بیم شدم، چون ممکن بود که کار آن جوان و کـارگران دیگـر    شب وقتی می
کردند به زودي تمام شود و او از کاخ برود و من دیگـر   کاري می موزاییک کاخ سلطنتی مصر در که

از وي خواهم پرسید که کارش در کاخ با خود گفتم که روز بعد وقتی آن جوان را دیدم . وي را نبینم
رود یا اینکه من وي را تا مدتی طوالنی  ه زودي از آن جا میبسلطنتی چقدر طول خواهد کشید و آیا 

  .خواهم دید
او . کارگران بنایی براي کار کردن وارد شدند من خود را بـه آن جـوان رسـانیدم    هروز بعد همین ک

  ».تر بیا و کنارم بایست که من بتوانم بهتر تو را ببینم نزدیک« :تمثل روز قبل با تبسم مرا پذیرفت و گف
  »کشد؟ کار تو در این جا چقدر طول می« :من به آن جوان نزدیک شدم و از وي پرسیدم

کشد، ولی کارگران دیگر تـا یـک مـاه     ه روز دیگر طول میدکار خود من در این جا « :جوان گفت
از ده روز ممکن است از این جـا بـه سـوریه بـروم و در آن جـا      در این جا کار خواهند کرد و من بعد 

  ».مشغول شوم
ماند من امیدوار بـودم کـه او را    اگر تیه بعد از ده روز در اسکندریه می. ازاین حرف اندوهگین شدم

  .کردم رفت دیگر وي را مشاهده نمی ببینم، ولی بعد از اینکه به سوریه می
  »؟هیه رفتی مراجعت خواهی کرد یا نآیا پس از اینکه به سور« :پرسیدم

نماید که بعد از رفتن به سوریه به مصر مراجعـت نمایـد، بـراي اینکـه آنجـا       تصور نمی« :جوان گفت
  ».وطن اوست و در وطن خواهد ماند

خورم که بیش از ده روز تو را نخـواهم دیـد و بعـد از آن تـو بـه سـوریه        تیه، من افسوس می« :گفتم
  ».خواهی رفت
رفتن من به سوریه قطعی نیست و شاید نرفتم و آیا عالقـه داري کـه مـرا    « :کار گفت وزاییکجوان م
  »ببینی؟
من عالقه دارم که تو را ببینم و مایلم که روبروي تو بنشینم و تو براي من حکایـت  . هآري تی« :گفتم
دگی تو در کردي و بعد از آن کجا رفتی و وضع زن که در طفولیت در کجا و چگونه زندگی می کنی

  ».یونان و روم چگونه بود
تـو هـر قـدر مایـل باشـی برایـت حکایـت خـواهم کـرد، زیـرا حـرف زدن مـن مـانع از              « :گفـت  هتی
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ي کـودکی خـود را برایـت خـواهم گفـت و بعـد        مـن بـه تفصـیل وقـایع دوره    . کاري نیست موزاییک
ن یونانی را که زبان شماست گویم چگونه به یونان رفتم و پنج سال در آن جا بودم و در آن جا زبا می

  ».یاد گرفتم و پس از پنج سال عازم روم شدم
  ».کند تیه صحبت کردن تو در این جا و در حال کارکردن مرا راضی نمی« :گفتم

  »براي چه؟« :تیه پرسید
 براي اینکه هر لحظه ممکن است که کلئوپاترا مرا احضار نماید و صحبت ما قطع شود، همان« :گفتم

دیگـر  . دیروز هنگامی که من با تو مشغول صحبت بودم مرا احضار کرد و صحبت ما قطع شدطور که 
اي از  کننـد و وقتـی عـده    کنیم، مکـانی اسـت کـه همـه مـا را نگـاه مـی        که این جا که ما صحبت مینای

  ».برم بیگانگان مشغول نگاه کردن ما هستند من از صحبت تو آن طور که میل دارم لذت نمی
که تو را در یک مکان خلوت ببینم و در آن جا غیر از من و تو کسی نباشد و کلئوپاترا  من میل دارم

 وها  هاي تو را ببینم و چشم مرا احضار نکند و من بتوانم مدتی طوالنی به سخن تو گوش بدهم و تبسم
مکـن  آرزو م نمژگان بلندت را از نظر بگذرانم و در این ده روز که تو در اسکندریه هستی حصول ای

  .نیست
جا بیـایی و بـه طـوري     نمن مایل به دیدار تو هستم، ولی مسکن من جایی نیست که تو آ« :تیه گفت

خـوابم   اي از کارگران جوان در یک اتاق می که هیچ کس نباشد برایت صحبت کنم، چون من با عده
آن جـا بیـایم و   آیا تو مکانی نـداري کـه مـن    . و اگر به تو بگویم که آن جا بیایی ناراحت خواهی شد

  »برایت صحبت کنم؟
مسکن من همین کاخ است و مکانم، اتاقی است نزدیک اتاق ملکه و هر کس که بـه طـرف   « :گفتم

تواند بـدون   خصوص در موقع شب، هیچ کس نمیه ب. شود من بیاید یا از آن جا خارج گردد دیده می
سد باید از چند محل عبـور نمایـد و در   اطالع دیگران وارد اتاقم گردد، چون تا وقتی که با اتاق من بر

  ».تمام آن نقاط او را خواهند دید
  »ها در جاي دیگر بخوابی؟ توانی از همکاران خود جدا شوي و شب تیه، آیا تو نمی« :بعد گفتم
توانم شب ها از همکـاران خـود جـدا شـوم و در جـاي دیگـر        می ،اگر مسکنی پیدا شود« :تیه گفت

  ».ندارم، ولی من مسکن مبخواب
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  ».کنم اگرتو مایل باشی من براي تو مسکن فراهم می« :گفتم
  »کنی؟ آیا در این جا براي من مسکن فراهم می« :جوان گفت

توانی به اتاق من بیایی، ولی در خارج از این جا،  نه و در این جا به طوري که شنیدي تو نمی« :گفتم
آیـم و تـو را    هـا مـن بـه آن جـا مـی      د و شبیعنی در یک مسافرخانه، برایت مسکنی فراهم خواهم کر

  ».خواهم دید
  ».آیم ي مسافرخانه بر نمی ي پرداخت کرایه ولی بدان که من از عهده« :تیه گفت
ي اتاق تو را در آن جا براي مدت ده  ي مسافرخانه را نباید بپردازي و من کرایه تو کرایه« :به او گفتم

ي اتـاق   ي پرداخـت کرایـه   گویی که از عهـده  لی تو میروز که در این شهر هستی خواهم پرداخت، و
ي کـار   بینم که تو هر روز بعد از خاتمه کنی؟ زیرا که من می آیی مزد خود را چه می مسافرخانه برنمی

  ».گیري مزد می
اگـر بـه سـوریه رفـتم بـا      . نمـایم  انداز مـی  بلکه آن را پس ،کنم من مزد خود را خرج نمی« :تیه گفت

در آن جا کارگاهی تأسیس خواهم کرد و شروع به کار خـواهم نمـود و اگـر درمصـر     انداز خود  پس
  ».ماندم، آن کارگاه را در این جا تأسیس خواهم نمود

اندیش هستی و مـزد خـود را بـرخالف اکثـر      فهمم تو یک مرد مآل تیه، من خوشوقتم که می« :گفتم
انـداز داشـته    دانی که هر کارگر، بایـد پـس   نمایی و می شهر خرج نمی نگران در محالت تفریح ایرکا

  ».باشد تا اینکه از آن براي پیشرفت کار خود استفاده کند
صـاحب  . ي صور که روزي مسکن کال بود براي تیه اتـاقی کرایـه کـردم    روز بعد من در مسافرخانه

است  شناخت حیرت نکرد و من به او گفتم یکی از خویشاوندان من که مردي مسافرخانه چون مرا می
کـنم   شناسد من براي او اتاقی کرایـه مـی   جوان از خارج آمده است و چون در اسکندریه کسی را نمی

مـن تـا وقتـی کـه در      ،شناسـد  ها در آن بخوابد و چون تنهاست و در ایـن شـهر کسـی را نمـی     که شب
ت ها به مسافرخانه خواهم آمـد و بـه وي خـواهم پیوسـت و بـا او صـحب       اسکندریه است بعضی از شب

  .خواهم کرد
ي صور کرایه کردم، به کاخ سلطنتی مراجعت کـردم و بـه    بعد از اینکه براي تیه اتاقی در مسافرخانه

اي  امروز وقتی کارت تمام شد به خیابان ارسطو برو و در آن جا مسافرخانه« :کار گفتم جوان موزاییک
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ام تـا اینکـه اتاقـت را در     ه دادهي صور، من نشانی تو را به صاحب مسافرخان است موسوم به مسافرخانه
دسترس تو قرار بدهد، تو نیز نشانی مرا به او بده تا اینکه در هویت تـو تردیـد ننمایـد و مـن امشـب از      

  ».خاتون خود اجازه خواهم گرفت و به تو ملحق خواهم شد
  ».بسیار خوب« :تیه گفت

در موقع شـب، مشـکل بـود و از ایـن جهـت       ،اجازه گرفتن از کلئوپاترا براي خروج از کاخ سلطنتی
من اطمینان داشـتم  . اشکال داشت که من باید براي خروج از کاخ یک علت قابل قبول را به او بگویم

داد و بـه   ج میوي خر شوم کلئوپاترا به من اجازه توانستم بگویم براي چه از کاخ خارج می که اگر می
خواستم از خاتون خـود   اي که من می اجازه. من نشود گفت مانع از خروج و مراجعت افسر نگهبان می

بتـوانم از کـاخ   ) تا زمانی که تیه در اسکندریه است(هاي دیگر هم  باید طوري باشد که شب بگیرم می
  .ي صور برسانم و او را ببینم سلطنتی مصر خارج شوم و خود را با مسافرخانه

ي  ي شـکار کـه گفـتم هریسـه هنرپیشـه      ههـ لیک مرتبه یادم آمد که آن ایام منسوب اسـت بـه دیـان ا   
آن ایام، مردم در اسکندریه و سایر شـهرهاي   کرد و در خوبی بازي میه ي مصري نقش او را ب برجسته

  .کردند رفتند و شمع روشن می مصر که معبد دیان وجود داشت، به معبد مزبور می
که مـدت ده شـب در معبـد دیـان      ام این بود که نزد خاتون خود رفتم و به او گفتم که من نذر کرده

  .خواهم تا ده شب براي روشن کردن شمع از کاخ خارج شوم شمع روشن کنم و از او اجازه می
  »اي؟ شرمیون، چه نذري کرده« :کلئوپاترا پرسید

من « :دانستم که خاتون من آن سؤال را خواهد کرد و جواب آن را آماده نموده بودم و گفتم من می
 ».ي شکار شمع روشن کنم تا تـو داراي فرزنـد شـوي    دت ده شب در معبد دیان الههام که م نذر کرده
دهم کـه از امشـب بـه مـدت ده      من به تو اجازه می« :کلئوپاترا نذر مرا پسندید و گفت که حس کردم

شب از کاخ خارج شوي و به معبد دیان بروي و شمع روشن نمایی، ولی چون معبد دیان تا نیمه شـب  
مـن   ».توانی بعد از اینکه کارهاي مرا به انجام رسانیدي و من خوابیدم از کاخ خارج شوي باز است می
ویم که میل دارم زودتر براي روشن کردن شمع در معبد دیان بـروم، چـون عـذر معقـولی     گنتوانستم ب
  .نداشتم

رفتنـد و   گفت و معبد دیان تا نیمه شب باز بود و مردم تا آن موقع به آن جا می خاتون من درست می
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آن شب ناگزیر آن قدر صبر کردم تا اینکه . دادند کردند و چیزي هم به خادم معبد می شمع روشن می
  .افتادم هکلئوپاترا وارد بستر خود گردید و بعد براي خروج از کاخ سلطنتی اسکندریه به را

ممانعت نکرد ي خروج داده است و از خروجم  ي مصر به من اجازه دانست که ملکه افسر نگهبان می
ي شـکار بـروم راه    و من بعد از بیرون رفتن از کاخ سلطنتی، به جاي اینکـه بـه طـرف معبـد دیـان الهـه      

  .ي صور واقع در خیابان ارسطو را پیش گرفتم مسافرخانه
و مـن وارد مسـافرخانه شـدم و     تاریـک بـود   ي صور مثل همیشه، هنگام شب، نیمه مدخل مسافرخانه

ام  ي دست به من فهمانید جوانی که من براي او اتاق اجاره کـرده  د و با اشارهصاحب مسافرخانه مرا دی
  .ي باالست در طبقه

همـان   رفتم تا اینکه خود را به اتـاق برسـانم، بـه یـاد شـبی افتـادم کـه در        موقعی که از پلکان باال می
زد و حـال   شـب قلـبم مـی   در آن . رفتم تا اینکه خود را به اتاق کال برسـانم  مسافرخانه از پلکان باال می

رفـتم، دچـار تـپش قلـب و      اضطراب داشتم، ولی در شبی که براي ملحق شدن به تیه از پلکان باال مـی 
دانستم که آن شب به مراد خود خواهم  کردم، چون می برعکس احساس خرسندي می. اضطراب نبودم

  .رسید و در اتاقی خلوت با تیه به سر خواهم برد
کار شدم دیدم که چراغ روشن است، ولی تیه خوابیده، در صـورتی   وزاییکوقتی وارد اتاق جوان م

کردم همان انـدازه کـه مـن     من فکر می. که من انتظار داشتم که وي بیدار بماند تا من به او ملحق شوم
اشتیاق دارم تیه را در یک اتاق خلوت ببینم، آن جوان نیز اشتیاق دارد که مرا در اتاقی خلوت مشاهده 

  .منتظر نبودم که وي خواب برودکند و 
کرد و میل دارد  گر چه تیه آن روز کار کرده بود و هر کسی بعد از کار روزانه احساس خستگی می

استراحت نماید، ولی من هم کار کرده بودم و کار من بیش از کار تیه خستگی داشت، چون تیـه بعـد   
کـرد و از کـاخ سـلطنتی خـارج      مـی کشید و مـزد خـود را دریافـت     از غروب آفتاب دست از کار می

  .دار خدمت باشم تا اینکه خاتونم به خواب برود قدر بیدار بمانم و عهده باید آن شد، ولی من می می
من بعـد از ورود بـه اتـاق و    . ي پسر مشغول شدم یک کرسی کنار بستر تیه نهادم و نشستم و به نظاره
صداي پایم او را از خواب بیدار کند، ولی معلوم  پی بردن به این که تیه خواب است، انتظار داشتم که

  .شد که خواب پسر به قدري سنگین است که صداي پاي من او را بیدار نکرده است
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نمـود از نظـر گذرانیـدم و     من روي تیه خم شدم و مژگان بلند او را که در حـال خـواب بلنـدتر مـی    
موهـاي او  . مایی آن جوان گذاشـتم ي سفیدش را تماشا کردم، آن گاه دست را روي موهاي خر چهره

کردم که هر گاه موهاي او  اش ریخته بود و تصور می در حال خواب، مانند موقع بیداري روي دو شانه
  . را نوازش کنم از خواب بیدار خواهد شد
سـپس  . ي بیـداري نیسـت   داد کـه آمـاده   هاي منظم او نشان مـی  ولی تیه همچنان خوابیده بود و نفس

من اولین روز که آن جوان را دیدم میل داشتم که انگشـت خـود   . هاي او گذاشتم لبانگشت را روي 
اش قـرار بـدهم، ولـی وقتـی یـک جـوان        هاي او بگذارم و بعد کـف دسـت را روي شـانه    را روي لب
  .شود دهد، خیلی محظوظ نمی هاي او قرار می زنی که انگشت خود را روي لب ،خوابیده

هاي تیه قرار دادم آن جوان از خواب بیـدار شـود،    ه انگشت را روي لبمن امیدوار بودم بعد از اینک
ي  ي او قرار دادم و آهسته کف دست را روي شانه اما باز بیدار نشد و بعد من کف دست را روي شانه

  .او به حرکت در آوردم
یدش هاي سف این حرکت من سبب بیداري تیه گردید و تا بیدار شد مرا شناخت و تبسم کرد و دندان

  »شرمیون، این تو هستی؟« :نمایان شد و گفت
خواستی که باشد؟ مگر من به تو نگفته بودم که امشب نزد تو خواهم آمد تا اینکه مـدتی   می« :گفتم

  »با هم در یک اتاق خلوت باشیم؟
  ».تو این موضوع را به من گفته بودي« :جوان گفت

  »نکشیدي؟ پس براي چه به خواب رفتی و انتظار آمدن مرا« :گفتم
  ».کردم که آمدن تو آن قدر به تأخیر بیافتد تصور نمی« :تیه گفت
  »خیزي؟ اي براي چه برنمی ام و تو از خواب بیدار شده تیه، اکنون که من آمده« :گفتم

  »آیا تو میل داري که برخیزم و با تو صحبت کنم؟« :تیه گفت
توان کرد و اینک که مـا در   هستی می تیه صحبت را روز که تو در کاخ سلطنتی مشغول کار« :گفتم

  ».اتاق تنها هستیم باید خود را به چیزهاي دیگر مشغول کنیم
تو خود گفتی که میل داري با من در یک اتاق خلوت باشی تا این که صـحبت مـرا   « :تیه اظهار کرد
  ».ي مصر تو را براي کاري احضار نکند خوبی ببینی و هر لحظه ملکهه بشنوي و مرا ب
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ان آوردم درسـت اسـت و میـل دارم کـه در اتـاقی خلـوت       بتیه، آن چه در کاخ سلطنتی بر ز« :گفتم
حتـی در ایـن   . ها به صحبت تو گوش بدهم مشروط بر اینکه فرصت داشته باشیم مانند این اتاق ساعت

  .جا هم فرصت من محدود است چون باید به کاخ سلطنتی برگردم
دانست که من قصد دارم که به تو ملحق شـوم، بـه    ام و اگر می داند که من اینجا آمده خاتون من نمی

کرد که من براي کاري دیگـر کـه مربـوط     او تصور می. داد ي خروج از کاخ سلطنتی را نمی من اجازه
گر چه خاتون من در این موقع خوابیده ولی ممکـن اسـت کـه    . شوم به خود اوست، از کاخ خارج می
  .ام متوجه گردد که من هنوز مراجعت نکردهبعد از دو سه ساعت بیدار شود و 

اگر خاتون من تا صبح هم بخوابد و بیدار نشود، باز هـم تـأخیر زیـاد مـن خـوب نیسـت، زیـرا افسـر         
نگهبان فردا به خاتونم خواهـد گفـت کـه امشـب، مـن مـدتی طـوالنی در خـارج بـودم، او هـم ماننـد            

ام و اطالع دارد که نبایـد غیبـت مـن زیـاد      شدهداند که من براي چه کاري از قصر خارج  کلئوپاترا می
  ».طول بکشد

خـواهی   شرمیون، اگر نمـی « :نگریست و بعد گفت تیه هم چنان روي بستر دراز کشیده بود و مرا می
  ».خوابم که من براي تو صحبت کنم از این جا برو و بخواب و من هم می

خـواهی از آن دسـت بکشـی و از جـا      تیه، آیا خواب براي تـو آن قـدر ارزش دارد کـه نمـی    « :گفتم
خواهی  ام بگذاري؟ آیا تو نمی هاي من و کف دستت را روي شانه برخیزي و انگشت خود را روي لب

  »از این فرصت استفاده کنی و ثابت نمایی که به من عالقمند هستی؟
ات  هـاي تـو و کـف دسـت را روي شـانه      شـرمیون، بـراي چـه مـن انگشـت را روي لـب      « :تیه گفت

  »رم؟بگذا
براي اینکه تو به من فهمانیدي که نسبت به من عالقمند هستی، آیا فراموش کردي که به من « :گفتم

دیـدي تبسـم    هاي تو زیباتر هستم؟ آیا فراموش کردي که هر بار که مرا مـی  گفتی که من از موزاییک
به مـن ابـراز عالقـه    خیزي و نسبت  کردي؟ براي چه اینک که در این اتاق تنها هستیم، از جا بر نمی می
  »نمایی؟ نمی

هاي من زیباتر هستی و هر دفعه که تـو   من از این جهت به تو گفتم که تو از موزاییک« :جوان گفت
  »!کردم که تو  به مادرم شباهت داري دیدم تبسم می را می
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  »آیا من به مادرت شباهت دارم؟« :زده پرسیدم من حیرت
ام، زیرا پنج سال در یونان بودم و پـنج سـال در روم،    ندیده ده سال است که من مادرم را« :تیه گفت

کـار ایـن    وقتی که جوان موزاییک. گاه زنده باشد، اکنون به سن تو است ولی یقین دارم که مادرم هر
  ».حرف را به من زد، مثل این بود که به حال مرگ افتادم
طـور کـه مـن از دیـدن آن پسـر       کردم که همان من تا آن موقع متوجه مرور زمان نبودم و تصور می

  .پسندد برد و مرا می پسندم، او هم از دیدن من لذت می برم و او را می جوان لذت می
مردها در من بیدار  بهي کال عالقه و محبت نسبت  فل ازاین بودم که از وقتی که بر اثر مشاهدهامن غ

عدیـده طـراوت قـدیم را از     گـذرد و مـرور سـنوات    شد، تا آن موقع که تیه را دیدم مـدتی مدیـد مـی   
بیـنم، نسـبت بـه او احسـاس تمایـل       من وقتی یک مرد جوان چون تیـه را مـی  . ام دور کرده است چهره
  .تواند نسبت به من تمایل داشته باشد بیند و لذا نمی کنم، ولی او مرا چون مادرش می می

  .کند قعیت پیدا میاي است که براي همه وا مسأله يدر آن شب براي اولین مرتبه فهمیدم پیر
دیـدم کـه    گفتند فالنی پیر شده است، یـا پیرزنـانی را مـی    شنیدم که می تا آن شب من از دیگران می

کردم که خـود مـن مشـمول مقـررات مـرور       اند، ولی تصور نمی شد در موقع جوانی زیبا بوده گفته می
  .زمان بشوم و روزي بیاید که دیگر جوان و زیبا نباشم

دانسـتم و   هـا مـی   خـود را غیـر از آن   ،یدم که دیگـران جـوان بودنـد و بعـد پیـر شـدند      شن با اینکه می
کـردم کـه    نگریستم اطمینان حاصل مـی  وقتی خود را در آیینه می. اندیشیدم که من پیر نخواهم شد می

  .هرگز جوانی و طراوت من از بین نخواهد رفت
. وارد کـاخ سـلطنتی شـدم و خوابیـدم    ي صور مراجعت کـردم و   هآن شب با اندوه زیاد از مسافرخان

بامداد قبل از اینکه کلئوپاترا از خواب بیدار شود، خود را در آیینه نگریستم تـا بـدانم چـه تغییـري در     
  .ون مادرش دیده استچمن حاصل شده است که تیه مرا  ي قیافه

سـابق هـیچ    و زنخ و صورت، نسبت بـه  نبینی و دهاو موهاي سرم سفید نشده بود و در چشم و ابرو 
من مطمئن بودم که رخسار من همان رخسار روزي است که کال را در حال رانـدن  . دیدم تفاوتی نمی

اي که به چهار شیر بسته بود دیدم، پس براي چه تیه باید مرا چون مادر خود ببینـد نـه ماننـد یـک      ارابه
برد، چون  پیري خود پی نمیي اول فهمیدم که انسان، خود به  دختر جوان و زیبا؟ آن وقت براي مرتبه
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ه بعـدها ایـن حقیقـت را بـ    . کند که همان زن روز قبلی است بیند تصور می هر روز خود را در آیینه می
بیند نه پیري خود را، ولـی در آن روز،   خوبی ادراك کردم و دریافتم که هر کس پیري دیگري را می
  .اند ام که دیگران نکرده شفی کردهچون براي اولین مرتبه به این موضوع پی بردم تصور کردم ک

هـاي   شـدم و از خیابـان   آورم که در گذشته هر زمان که از کاخ سـلطنتی خـارج مـی    من به خاطر می
کردم  نگریستند و بعد از اینکه از کنارشان عبور می کردم، پسران جوان خیره مرا می اسکندریه عبور می

گذرانند، ولی چندي بود که دیگر پسران جوان به مـن   گردانند و مرا از نظر می برمی فهمیدم که رو می
  .ام ها نسبت به من ناشی از این است که مسن شده فهمیدم که عدم توجه آن نمودند و من نمی توجه نمی
ي آن شب تیه مرا از خواب بیدار کرد و متوجه شدم که بعد از آن وقتی من به یک مرد جـوان   گفته

  .اشته باشم که او نیز به من عالقمند شودشوم، نباید انتظار د عالقمند می
آن چه تیه در آن شب به من گفت طـوري مـرا متـأثر و منقلـب کـرد کـه تصـمیم گـرفتم دیگـر بـه           

ام کـه ده شـب از کـاخ     ي صور نروم و تیه را نبینم، ولی یادم آمد که بـه خـاتون خـود گفتـه     مهمانخانه
شمع روشن خواهم کرد تا خاتون مـن داراي  سلطنتی خارج خواهم شد و به معبد دیان خواهم رفت و 

  .فرزند گردد
کـرد کـه بـه نـذر خـود عمـل        رفـتم، خـاتون مـن تصـور مـی      خ سلطنتی بیرون نمیاها از ک اگر شب 
این بود که شب دوم نیـز بعـد از اینکـه کلئوپـاترا خوابیـد، از      . گردید نمایم و سخت خشمگین می نمی

ي صور بهتر آن است که به معبـد   اي رفتن به مسافرخانهکاخ سلطنتی خارج شدم و به خود گفتم به ج
دیان الهه شکار بروم و قدري آن جا بمانم و آن گاه به کاخ سلطنتی برگردم، ولی بعد متوجه شدم که 

 . بیند، گناهکار نیست اگر بر سنوات عمر من افزوده شده و تیه مرا چون مادر خود می

خواستم پیر شوم و مـرور   ناه ندارم، چون من خود نمیمن هم که دیگر یک دختر باطراوت نیستم گ
  .زمان مرا پیر کرد، لذا اگر نزد تیه بروم بهتر است که راه معبد دیان را پیش گیرم

  .یه شدمتي صور به راه افتادم و وارد اتاق  این بود که به سوي مهمانخانه
یقین نداشتم که تو ایـن جـا   شرمیون، من « :کار بر خالف شب قبل بیدار بود و گفت جوان موزاییک

  ».اي بیایی زیرا فهمیدم که تو دیشب از من رنجیده
تیه، من دیشب از این جهت از تو رنجیدم که تو یک حقیقت تلخ را به من آموختی و انسـان  « :گفتم
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هـا   نباید حقایق تلخ را بدون مقدمه به دوستان خود بگویـد بـراي اینکـه سـبب رنجـش یـا ناامیـدي آن       
دانستم، ولی دیشب بـه مـن فهمانیـدي کـه از      تا دیشب خود را یک دختر جوان و زیبا می من. شود می

، به من فهماندي کـه مـن   هتو با این گفت. خورده هستملت یعنی یک زن ساادرلحاظ سن و قیافه مانند م
سایر  باشم و لذا با اندوه از تو جدا شدم و بعد از مراجعت به کاخ سلطنتی نتوانستم مثل زشت می و ریپ

  ».هاي قبل استراحت نمایم شب
مـن بـه   ! باشی گفتم که زشت مینشرمیون، من به تو نگفتم که پیر هستی و همچنین به تو « :تیه گفت

  نمایم چرا این گفته باید سبب کدورت تو شود؟ تو گفتم که تو به مادرم شباهت داري و حیرت می
زنده باشد بر حسب قاعده از حیث قیافه و سال ام و گفتم اگر او  من ده سال است که مادرم را ندیده

گفتم که مادرم پیر یا زشت است، تو حق داشـتی کـه از مـن گلـه نمـایی،       اگر من می. شبیه به تو است
 گفـتم کـه از   دانستم، به تو نمی من اگر مادرم را پیر یا زشت می. ها از دهانم خارج نشد ولی این حرف

  ».دانم دهد که من مادرم را زیبا می اتر هستی و این بیان نشان میبرم زیب هایی که به کار می موزاییک
شرمیون، بیا کنارم بنشین تا براي « :کار گفت اظهارات تیه قدري از اندوهم کاست و جوان موزاییک

  ».ام صحبت کنم تو راجع به جاهایی که دیده
ایت صحبت کنم یـا اینکـه   شرمیون، آیا میل داري که بر« :من برخاستم و کنار او نشستم و تیه گفت

  »هاي تو بگذارم؟ مایلی من انگشت را روي لب
توان کـرد و تـو انگشـت     صحبت را در کاخ سلطنتی هنگام روز که تو مشغول کار هستی می« :گفتم

  ».هاي من بگذار خود را روي لب
دارم  تو چگونه فهمیدي که مـن میـل  « :هاي من نهاد و من از او پرسیدم تیه انگشت خود را روي لب

  »هاي من بگذاري؟ انگشت خود را روي لبتو 
ها، هنگـام   ه من به مصر آمدم، شنیدم که در این کشور مردها و زنکبراي اینکه بعد از این« :تیه گفت

گذارنـد، ولـی در روم ایـن رسـوم وجـود ندارنـد و        هاي یکدیگر می ابراز محبت، انگشت را روي لب
  ».بوسند یکدیگر را میها  هنگام ابراز محبت، مردها و زن

  »بوسند؟ چه طور یکدیگر را می« :گفتم
کنند  هاي خود را به هم متصل می بوسیدن یعنی اینکه در عوض انگشت بر لب نهادن، لب« :تیه گفت
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  ».و این را بوسه خوانند
هـاي خـود را بـه هـم متصـل       تیه، آیا در روم هر زن و مردي که یکـدیگر را بخواهنـد لـب   « :پرسیدم

  »یند؟نما می
  ».بلی شرمیون« :جوان سریانی گفت

  »آیا تو در روم نسبت به زنی عالقمند شده بودي؟« :پرسیدم
  »!نه« :تیه گفت

او از سفرهاي خود بـه یونـان و روم بـراي مـن     . در آن شب من و تیه مدتی دراز به صحبت پرداختیم
ي دیگـر مطالـب جـالبی    هـاي آن و خبرهـا   هـا و تماشـاخانه   ي آداب و رسوم رومی حرف زد و درباره

دادم که متوجه گذشتن سـاعات شـب نبـودم تـا اینکـه       من چنان با عالقه به تیه گوش می. تعریف کرد
  .درب اتاق را کوبیدند 

مـا قصـد   « :ي صور وارد شـد و گفـت   تیه از جا برخاست و درب اتاق را گشود و صاحب مسافرخانه
خوابد، به ما بگوید تا  این زن امشب در این جا می داریم که درب مسافرخانه را ببندیم و بخوابیم، اگر

در را ببندیم و استراحت کنیم و اگر قصد رفتن دارد، هم اکنون برود تا این که مـا اسـتراحت نمـاییم،    
  ».توانیم از بستر برخیزیم و در را به روي او بگشاییم زیرا بعد از اینکه ما به خواب رفتیم نمی

و از جا برخاستم و به  ».توانم شب این جا بمانم براي اینکه منتظرم هستند من باید بروم و نمی« :گفتم
صاحب مسـافرخانه مـرا تـا نزدیـک در     . و از اتاق خارج شدم ».فرداشب نیز خواهم آمد« :تیه گفتم که

آیا دریغت نیامد کـه  « :ي او خارج شوم، آهسته به من گفت مشایعت کرد و قبل از اینکه از مسافرخانه
  »روي؟ گذاري و می را تنها می این جوان
درب  نو از مسافرخانه خـارج شـدم و آن مـرد، بعـد از خـروج مـ       ».من باز او را خواهم دید« :گفتم

  .مسافرخانه را بست و کلون آن را انداخت
خیابـان از نـور   . قدري که در خیابان را پیمودم متوجه شدم که غیر از مـن عـابري در خیابـان نیسـت    

  .ترسیدم ولی من از تنهایی میها روشن بود  چراغ
توانستم بگـویم در معبـد مشـغول نیـایش      من از تأخیر مراجعت به کاخ سلطنتی بیم نداشتم، چون می

کردم که به خاتون ما یک فرزند اعطا کند، اما از عبـور از   بودم و از دیان و خدایان دیگر خواهش می
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  .ترسیدم هاي خلوت می خیابان
  »!اي زن، توقف کن« :ت من برخاست و مردي فریاد زدناگهان بانگی از طرف راس

خیز خود را به من رسانید و دسـتم   ومن به جاي اطاعت از امر او، بر سرعت خود افزودم، ولی او با د
من در نور چراغ او را دیدم . هاي خیابان برد که صورتم را ببیند را گرفت و مرا به طرف یکی از چراغ

تو که هستی و دراین موقع از شـب ایـن جـا    « :هاست و او از من پرسید هو متوجه شدم که یکی از گزم
  »کنی؟ چه می
من امشب به معبد دیان رفته بودم که در آن جا شمع روشن کنم و چون مشغول نیایش بودم، « :گفتم

  ».متوجه گذشتن ساعات شب نشدم
خیابـان مراجعـت   گـویی، چـون اگـر تـو بـه معبـد دیـان رفتـه بـودي از ایـن            دروغ می« :گزمه گفت

تـو در کـدام یـک از    « :آن گـاه از مـن پرسـید   » .کردي، این خیابان تا معبد دیان خیلی فاصله دارد نمی
  »بري؟ محالت تفریح بسر می

  ».اي گزمه، این حرف را نزن و من زنی نیستم که در محالت تفریح بسر ببرم« :گفتم
هـاي   این موقـع از شـب در خیابـان    ،رياگر تو زنی نیستی که در محالت تفریح بسر بب« :گزمه گفت
دانی مجازات زنی کـه در خـارج از محـالت تفـریح اسـکندریه مبـادرت بـه         کنی؟ آیا می شهر چه می

  »خودفروشی نماید چیست؟
  ».من خودفروش نیستم، مرا رها کن، مسکن من کاخ سلطنتی است« :گفتم

قـرار تـو کلئوپـاترا هسـتی کـه در کـاخ       از این ... آه« :گزمه وقتی این حرف را شنید خندید و گفت
  »سلطنتی سکونت داري؟

  ».من کنیز کلئوپاترا هستم و به همین جهت در کاخ سلطنتی سکونت دارم« :گفتم
  »کند؟ کنیز کلئوپاترا این موقع شب این جا چه می« :گزمه پرسید

جـا مشـغول    مگر نشنیدي که من براي روشن کردن شمع به معبـد دیـان رفتـه بـودم و در آن    « :گفتم
نیایش بودم و متوجه نشدم که دیـر شـده اسـت و بعـد از خـروج از معبـد، بـه مناسـبت خلـوت بـودن           

  ».ها راه را گم کردم نخیابا
بعد، مـدتی   ».من اکنون تو را نزد داروغه می برم و او تکلیف تو را معلوم خواهد کرد« :گزمه گفت
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  .راه پیمودیم تا اینکه به محل داروغه رسیدیم
  »اي؟ این زن را براي چه آورده« :ه که مردي نه جوان و نه پیر بود، از گزمه پرسیدداروغ

  »نامت چیست؟« :گزمه چگونگی واقعه را براي داروغه حکایت کرد و داروغه از من پرسید
  ».اسمم شرمیون است« :گفتم

  »ات کجاست؟ خانه« :سؤال کرد
  ».کلئوپاترا هستم ي مصر در کاخ سلطنتی سکونت دارم و کنیز ملکه« :گفتم

تـو  « :کرد قدري از لحن خشن خـود کاسـت و گفـت    داروغه که تا آن موقع با خشونت صحبت می
اي که  هاي محالت تفریح هستی و از آن جا خارج شدي و فکر کرده گویی و تو یکی از زن دروغ می
ي تفـریح   محلـه  ولی در دو ،ها آزاد است در این شهر خودفروشی زن. ها خودفروشی نمایی در خیابان

هاي شهر مبادرت به خودفروشی کند، به  هاي شهر و هر زنی که در خیابان قدیم و جدید، نه در خیابان
زندان خواهد افتاد و سرش را خواهند تراشید و او را به معبد پرهیزکـاران خواهنـد فرسـتاد و تـا پایـان      

  ».باید در آن معبد بماند عمر می
ي خوب پیـدا کـرده بـودم و     وسیله) نه نزد داروغه(ي مصر  نزد ملکهمن براي اثبات بی گناهی خود 

ام، این بود که به داروغه  توانستم به خاتون خود بگویم که راه را گم کرده آن گم کردن راه بود و می
زنی، براي تـو اي داروغـه گـران تمـام خواهـد شـد و اگـر کلئوپـاترا          ها را که تو می این حرف« :گفتم
اي کـه سـرم را خـواهی     اي و بـه مـن گفتـه    مد که تو مرا یـک زن خـودفروش دانسـته   ي مصر بفه ملکه

تراشید و مرا به معبد پرهیزکاران خواهی فرستاد، ممکن است امر کند که تو را به صلیب بکوبنـد اگـر   
ها را بـا مـن تـا     مهزگویم، ممکن است یکی از گ کنی که دروغ می تو قول مرا باور نداري و تصور می

ي  ي تو در آن جا از افسر نگهبان بپرسد که آیا مـن شـرمیون کنیـز ملکـه     نتی بفرستی و گزمهکاخ سلط
  ».مصر هستم یا نه

  ».آیم من خود با تو می« :داروغه بعد از اینکه حرف مرا شنید سکوت کرد و آن گاه گفت
نیـز  راسـتی ک ه فهمـم کـه تـو بـ     اي شرمیون، من اکنـون مـی  « :قدري که از آن خانه دور شدیم گفت

هـاي مخلتـف شـهر     قسـمت  در ي مصر هستی، چون به خاطر آوردم که به دفعات تـو را بـا ملکـه    ملکه
ي تو تردید ندارم و به دو علت از خانه خارج شدم و با تو به طـرف کـاخ    ام، من در صحت گفته دیده
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  . روم سلطنتی می
کنند که هستی و کجا بودي و به ها در راه جلوي تو را نگیرند و از تو تحقیق ن اول این که سایر گزمه

کنم که اظهارات امشب مرا بـه ملکـه نگـویی و از آنچـه      که از تو درخواست مینروي، دوم ای کجا می
  ».دانم نخواهم گفت نظر نمایی، من هم در عوض آن چه می گفتم صرف

  »دانی؟ تو چه می« :از داروغه پرسیدم
هـا اتـاقی کرایـه     پسر زیبا در یکی از مسافرخانهدانم این است که یک  آن چه من می« :داروغه گفت

کرده و دیشب یک زن جوان بـه مالقـات او رفـت و بـه احتمـال قـوي آن زن امشـب هـم آن پسـر را          
  ».مالقات کرده است

  »تو از این موضوع آگاه هستی؟... آه« :گفتم
  ».بلی« :داروغه جواب داد

  »چگونه تو از این موضوع مطلع شدي؟« :پرسیدم
ی که نتمام صاحبان مسافرخانه در این شهر موظف هستند که گزمه را از هویت کسا« :گفتداروغه 

ي خـود   ي صور هـم بـه وظیفـه    نمایند مطلع نمایند و صاحب مسافرخانه ها اتاق کرایه می در مسافرخانه
  ».عمل کرد و این موضوع را به اطالع گزمه رسانید و گزمه هم به من اطالع داد

  »دهند؟ ن مسافرخانه هویت تمام مسافرین و مستأجرین را به داروغه اطالع میآیا صاحبا« :گفتم
ها مکلف هستند که اسم و رسم تمام مستأجرین خود را به گزمه بگویند تـا   بلی و آن« :داروغه گفت

اما بعضی از مسافرین و مستأجرین مورد توجه ما نیستند و ما اسمشـان را  . مه به داروغه برساندزاینکه گ
باشـند و مـا اسمشـان را در     سپاریم، ولی بعضی دیگر به جهـاتی بـراي مـا قابـل توجـه مـی       خاطر نمیبه 

  ».نویسیم تا اینکه فراموش ننماییم طوماري می
  ».اي از این قرار نام مرا هم در طومار خود نوشته« :گفتم

ي صور رفـت   مسافرخانهام که زنی جوان به اسم شرمیون به  من در طومار خود نوشته« :داروغه گفت
باز نوشتم جـوانی  . باید در آن مسافرخانه سکونت نماید یک اتاق کرایه کرد و براي یک جوان که می

ي صور  شود و شرمیون براي دیدارش به مسافرخانه که در آن اتاق سکونت کرد به اسم تیه خوانده می
  »روي؟ ي صور می ه مسافرخانههاي آینده هم براي دیدار آن جوان ب رفت و اینک بگو که آیا شب
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بلی، من تا چند شب دیگر هر شـب بـه آن جـا خـواهم رفـت، ولـی بـرخالف امشـب تـأخیر          « :گفتم
  ».نخواهم کرد و زود مراجعت خواهم نمود که گرفتار گزمه نشوم

ي صـور مزاحمـت    هسپارم که در موقع بازگشت تو از مسافرخان من به افراد گزمه می« :داروغه گفت
  »و تو بتوانی مستقیم به کاخ سلطنتی برگردي و اکنون بگو که آیا از من راضی هستی یا نه؟ننمایند 
  ».آري، از تو راضی هستم« :گفتم

توانی خیلی به من کمـک کنـی و در    می ،ي مصر هستی شرمیون، چون تو کنیز ملکه« :داروغه گفت
  ».مواقع الزم نام مرا نزد ملکه ببر و از من تمجید کن

  ».همین کار را خواهم کرد« :گفتم
سپارم که در موقع شب مزاحم عبور تو از معابر نشـوند   من هم به تمام افراد گزمه می« :داروغه گفت

  ».و هر نوع کمکی که بخواهی به تو بکنند
اي که ممکن بود براي من تولید اشکال نماید، باعث ایجاد مشکل نشـد و مـن آن    بدین ترتیب واقعه
  .ی شدمشب وارد کاخ سلطنت
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  ي مصر خواب عجیب ملکه
هاي دیگر خـاموش و آرام بـود، افسـر نگهبـان کـه گـویی در        شب ندر مدخل کاخ سلطنتی که چو

شرمیون، تا این « :اختیار پرسید انتظار من بود جلو آمد و در حالی که با حیرت به من خیره شده بود بی
  »وقت شب کجا بودي؟ امشب براي چه دیر کردي؟

در معبد مشغول نیایش بودم و متوجه مرور وقت نشدم و یک وقت به خود آمدم و متوجه « :گفتم که
  ».شدم که وقت گذشته و با شتاب خود را به کاخ سلطنتی رسانیدم

  »آیا گزمه در خیابان جلوي تو را نگرفت؟« :افسر نگهبان از من پرسید
  ».و به احترام ملکه مرا رها کردند باشم ي مصر می چرا، ولی من به گزمه گفتم که کنیز ملکه« :گفتم

  ».شرمیون، امشب دو مرتبه ملکه مرا احضار کرد« :افسر نگهبان گفت
  »ام؟ دانست که من براي روشن کردن شمع به معبد دیان رفته مگر او نمی« :گفتم

کرد که شرمیون نباید این قدر تأخیر کند و نیمه شـب درب   ولی ملکه اظهار می« :افسر نگهبان گفت
  ».گردند شود و کسانی که در آن معبد هستند خارج می عبد دیان بسته میم

رفـتم در فکـر بـودم کـه چگونـه       در حالی که من به طرف مسکن خود واقـع در کـاخ سـلطنتی مـی    
گفتم که بعد از خروج از معبد گزمه مرا دسـتگیر   اگر می. ام کلئوپاترا را قانع کنم که من در معبد بوده

کرد و از  درنگ داروغه را احضار می ي مصر بی برد و داروغه مرا معطل نمود، ملکهکرد و نزد داروغه 
کرد معطـل   نمود براي چه کنیز او را که از معبد مراجعت می خواست و بازخواست می وي توضیح می

  .کرده است
چاره نداشـت جـز اینکـه حقیقـت را      ،داروغه هم براي اینکه بگوید کنیز ملکه را معطل نکرده است

ي صور رفته بودم و براي مـن یـک رسـوایی بـزرگ بـه وجـود        بیان کند و بگوید که من به مسافرخانه
  .مدآ می

عاقبت به فکر افتادم که به ملکه بگویم بعد از اینکه درب معبد دیان را بستند من پشت دیوار معبد به 
  .کلئوپاترا را داراي فرزند کنند ، زودترننیایش ادامه دادم تا اینکه خدایا

خادمین معبد دیان براي اینکه بخوابنـد همـین   . سابقه نبود ننیایش مؤمنین پشت درب معبد دیان بدو
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بستند، آن وقـت کسـانی    کردند و درب عبادتگاه را می شد مردم را از معبد خارج می که نیمه شب می
شـدند و   نشستند و به راز و نیـاز مشـغول مـی    بد میتوانستند دل از نیایش بکنند، پشت دیوار مع که نمی

  ».کردند ها تا بامداد پشت دیوار معبد راز و نیاز می بعضی از آن
ترسیدم کـه بـراي سـومین     خوشبختانه من وقتی وارد اتاق خود شدم، کلئوپاترا خوابیده بود و من می

  ».ت کردممرتبه در آن شب مرا احضار کند و بازخواست نماید که چرا دیر مراجع
ي صور با یک جوان زیبا بسر  دانستم که اگر کلئوپاترا بفهمد که من آن شب را در مسافرخانه من می

شود، ولـی از   ام خشمگین نخواهد شد، چون خود او به من گفته بود که از این موضوع متغیر نمی برده
فـرت داشـت و هـر    ي مصر از دروغ و خدعه بسـیار ن  آمد؛ چون ملکه دروغگویی من به غضب در می
رسیدند و بعـد از مجـازات    کردند به مجازات می گفتند یا خدعه می یک از خدمتگزاران که دروغ می

خواستم که خاتونم  دادند و من نمی کردند و دیگر به آن جا راه نمی راج میخها را از کاخ سلطنتی ا آن
  .ک زن دروغگو بداندیمرا 

 :من بیدار بودم و بـه مـن گفـت   . دار شد درب اتاق مرا گشوده بیکصبح روز بعد کلئوپاترا بعد از این
  »شرمیون، تو دیشب چرا دیر آمدي و من دو مرتبه درب اتاق تو را باز کردم و تو اینجا نبودي؟«

من عذري که فراهم کرده بودم به خاتون خود گفتم و او بدون اینکه دچار تردیـد شـود، عـذر مـرا     
پذیرنـد، چـون تصـور     ي انسان کشف نشده هر چه بگوید می خدعهپذیرفت، زیرا تا وقتی که دروغ و 

گوید، ولی اگر یک بار از انسان دروغ بشنوند، نسبت به هر چـه بگویـد ظنـین     نمایند که راست می می
  .کنند که دروغ است شوند و فکر می می

  »من کاري داشتی؟ اخاتون من، آیا ب« :گفتم
  »!لی شرمیون ب«: گفتکلئوپاترا 
  »کارت چه بود؟« :پرسیدم
اي و عقل  در بین تمام کنیزان من فقط تو هستی که سواد داري و کتاب خوانده« :ي مصر گفت ملکه

دار خدمتگزاري من هستند سواد ندارنـد و   هایی که عهده تر است و هیچ یک از زن تو از دیگران قوي
 عي تو را راجـ  حبت کرد و نظریهتوان ص ها در میان بگذارم، ولی با تو می توانم چیزي را با آن من نمی

  ».به بعضی از مسائل شنید
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  »خواهی صحبت کنی؟ خاتون من، راجع به چه می« :گفتم
من دیشب خوابی دیـدم و بعـد از اینکـه از خـواب بیـدار شـدم، درب اتـاق تـو را         « :کلئوپاترا گفت

آن گاه خوابیـدم  . اي گشودم که خواب را برایت حکایت کنم، ولی دیدم که تو هنوز مراجعت نکرده
  ».اي و بعد از یک یا دو ساعت بیدار شدم و باز درب اتاق تو را گشودم و دیدم که برنگشته

  »خاتون من، خواب تو چه بود و آیا میل داري که اینک خواب خود را به من بگویی؟« :گفتم
دانی که  تو می .بلی، به اتاق من بیا تا اینکه شرح خواب خود را برایت حکایت کنم« :کلئوپاترا گفت

شویم و بعضی از روزها براي اینکه پوست بـدنم نـرم و سـفید     من هر روز در وان خود بدن خود را می
  .هاي ماده پر کنند دهم که وان مرا با شیر االغ شود دستور می

ي شست وشوي بدن شیر وان را بین گدایان تقسیم  ما در اسکندریه گدا نداریم تا اینکه بعد از خاتمه
برنــد و بـه جــانورانی کـه احتیــاج بـه نوشــیدن شـیر دارنــد      و لــذا شـیر آن را بــه بـاغ وحــش مـی    کننـد 
  ».خورانند می

  ».دانم خاتون من، این موضوع را می« :گفتم
دیشب من خواب دیدم که در وان خـود کـه پـر از شـیر مـاده االغ اسـت، مشـغول        « :کلئوپاترا گفت

باشـد و مـن در آن    زرگ است که شبیه به استخر مـی باشم، اما وان من بقدري ب شست و شوي بدن می
گویم که در اسکندریه آن قدر االغ ماده هست که با  نمایم و گاهی به خود می راحتی شنا میه استخر ب

هـاي   گویم نه و اگـر شـیر تمـام مـاده االغ     شیر آن بتوان یک چنان استخري را پر کرد؟ بعد به خود می
با آن یک استخر به آن وسعت را پر از شیر نماینـد، مگـر یـک مـاده     توانند  مصر را هم جمع کنند نمی
  نماید؟ دهد؟ و آیا شیر یک ماده االغ از دو پیمانه تجاوز می االغ در روز چقدر شیر می

نمـودم، دیـدم کـه ناگهـان      فکرها را می کردم و در استخر وسیع پر از شیر شـنا مـی   ندر حالی که ای
  .و نیلوفرها در یک لحظه گل دادندسطح استخر مستور از نیلوفر شد 

روییدن نیلوفر و گل دادن آن در استخري که آب ندارد و مملو از شیر است، مرا دچار حیرت نمود، 
آن گاه نظرم به اطراف استخر افتاد و مشاهده نمودم . روید یر هیچ گیاهی نمیشدانستم که در  چون می
زننـد   فریـاد مـی  کنند و  ها را به طرف من دراز می اند و دست ي من اطراف استخر صف بسته که خدمه

که احتیاط کن زیرا نیلوفر به پاهاي تو خواهد پیچید و خفه خواهی شد، ولـی مـن بـه فریادهـاي آنـان      
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  . نمودم کردم و همچنان شنا می اعتنا نمی
یک  رفتم، کردم و بدون بیم از نیلوفر از یک طرف استخر به طرف دیگر می در حالی که من شنا می
آمد از راه رسـید و از اسـب فـرود آمـد و خـود را کنـار اسـتخر رسـانید و          پیک سوار که به تاخت می

  . طوماري را که در دست داشت به طرف من دراز کرد
دانستم در آن  من نمی. من طومار را از دستش گرفتم و خواندم و از خواندن آن بسیار خوشحال شدم

فهمیدم آنچه در طومار نوشته شده مربوط  ا خوشحال کرده، اما میاند که خواندنش مر طومار چه نوشته
  . وقت بودم است به یک لذت و سعادت بزرگ و من از فکر آن سعادت خوش
دیدم  همچنین خدمه خود را نمی. من از فرط مسرت توجه به قاصدي که طومار را آورده بود نداشتم

اي و به من نزدیک  یک تمساح را به دست گرفته بردم تا اینکه تو شرمیون، و در دنیاي خوشی بسر می
تواند یـک تمسـاح را بـه دسـت بگیـرد و راه       کردم که چگونه زنی مثل تو می من حیرت می. شوي می

بیفتد؟ زیرا تو تمساح را در بغل داشتی و به قدري آن جـانور بـراي تـو سـبک بـود کـه پنـداري یـک         
ي یـک   تواننـد جثـه   دو مـرد نیرومنـد هـم نمـی     اي، در صورتی کـه  کودك شیرخوار را در بغل گرفته
من هنوز از استخر پر از شـیر خـارج نشـده بـودم و طومـار را در      . تمساح را بلند کنند و در بغل بگیرند

. کنـد  دست داشتم و مثل این بود که رطوبت شیر در آن طومار اثـر نـدارد و مرکـب آن را زایـل نمـی     
  . استخر آمدي من هم از استخر خارج شدم وقتی تو با سوسماري که در بغل داشتی کنار

توانم بگویم چرا از استخر خارج شدم و شاید به مناسبت اینکه شسـت و شـوي بـدن خاتمـه      من نمی
  . یافته بود از استخر خارج گردیدم

همین که از استخر خارج شدم تو شرمیون، سوسماري را که در بغـل داشـتی بـه طـرف مـن پرتـاب       
همین که تمسـاح بـه طـرف    . طرف من پرتاب شد دهان خود را باز کرده بودکردي و وقتی تمساح به 

ور گردیـد مـرا    تمساح که دهان باز کرده بود بـه مـن حملـه   . من پرید، من از شدت وحشت فریاد زدم
  ! گزید و من از شدت درد فریاد زدم و از فرط وحشت از خواب پریدم

خواهم کـه   هستی با سواد و داراي اطالع می این بود شرح خواب من و اینک از تو شرمیون که زنی
  ».خواب مرا تعبیر نمایی

من قدري سکوت کردم، براي اینکه خوابی که خاتون من دیده بود یک خواب برجسـته محسـوب   
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  . شد می
  » دهی؟ اي و جواب مرا نمی براي چه سکوت کرده«: کلئوپاترا پرسید

ها باید آن را کـه   ي چند تعبیر است و از بین آنکنم، زیرا هر خواب دارا خاتون من، فکر می«: گفتم
  ».باشد بیان کرد بهتر از همه می

  » کنی چیست؟ بهترین تعبیري که تو از خواب من می«: کلئوپاترا گفت
شنا کردن تو در یک استخر بزرگ پر از شیر بدون تردید دلیل بر این است که کشـور تـو از   «: گفتم

  . خواهد داشتحیث ارزاق وضعی بسیار رضایت بخش 
نیلوفرهایی که در سطح استخر دیدي مشکالتی است بسیار کوچک و بـدون اهمیـت کـه بـراي تـو      
پیش خواهد آمد، ولی آن اشکاالت نخواهند توانست که رونق و فراوانی کشور تو را از بین ببرند، اما 

وقـت شـدي    خـوش  آن قاصد که از راه رسید و طوماري به دست تو داد و تو از خواندن طومار مزبور
ي ازدواج است و تو شوهر خواهی کرد و بـر اثـر ازدواج    بدون اینکه بدانی مضمون آن چیست، نشانه

  ».وقت و سعادتمند خواهی شد خوش
  » .باشد ام و شوهر من پادشاه مصر می شرمیون، من شوهر کرده«: کلئوپاتراگفت

ازدواج کنی و ازدواج تو با او اجبـاري  خاتون من، تو خود گفتی که میل نداشتی با شوهرت «: گفتم
بود و براي اینکه به وصیت پدرت عمل کرده باشی، آن هم بعد از اینکه دیگران اصرار کردند، حاضر 

ي تو اختیاري خواهد بود و تو از روي رضا و رغبت با مردي  به این زناشویی شدي، اما زناشویی آینده
اي چـون   ا آنچه سبب خوشوقتی و سعادت ملکـه که دوستش خواهی داشت وصلت خواهی کرد، زیر

  ».شود، چیزي جز ازدواج نیست تو می
. باشد تعبیر کن بسیار خوب، اینک قسمت آخر خواب مرا که مربوط به خودت می«: کلئوپاتراگفت

دهـد و بـراي چـه آن تمسـاح را بـه طـرف مـن         آن تمساح که تو در بغل گرفتـه بـودي چـه معنـی مـی     
  »انداختی؟
ي خوشبختی است و در هـر   دانی که در قاموس تعبیر خواب، تمساح نشانه ون من، تو میخات«: گفتم

خوابی که تمساح دیده شود، باید آن را یک خواب خوب دانست، پس اگر من تمساح را به طرف تو 
باشد و شاید دیـان نـذر مـن را     بختی می ام که نیک پرتاب کردم دلیل بر این است که چیزي به تو داده
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  » .کرده و تو داراي فرزند خواهی شدقبول 
هر قسمت از خواب ملکه مصر را درست تعبیر کردم و آنچه به او گفتم همان بود که از خـواب وي  

. شد، ولی قسمت آخر خواب او را درست تعبیر نکـردم و ترسـیدم کـه حقیقـت را بگـویم      استنباط می
داد که روزي خواهد آمد  د و نشان میانداختن تمساح از سوي من به ملکه مصر، عالمتی خطرناك بو

  . ي مصر یک خطر بزرگ به وجود خواهم آورد و آن خطر، مهلک خواهد بود که من براي ملکه
ي مصر خواب خود را قبل از من به کسی نگفت و تعبیر خواب را از دهان  وقت بودم که ملکه خوش

گفت پرتاب کردن تمسـاح   به او میکرد،  چون اگر یک معبر دیگر خوابش را تعبیر می. دیگري نشنید
باشـد کـه روزي    از طرف شرمیون به سوي او و این تمساح که او را گزیده اسـت، حـاکی از ایـن مـی    

  . شرمیون او را به هالکت خواهد رسانید
کردم روزي خواهد رسید که من خاتون خود را به هالکت خواهم رسـانید، از   هر لحظه که فکر می

ي مصر را بـه قتـل    گفتم محال است که من بتوانم کلئوپاترا ملکه به خود میلرزیدم و  فرط وحشت می
  . برسانم

موقعی که کال با خاتون من آشنا گردید، حسد بر من غلبه کرد که چرا جوانی زیبا که مورد عالقـه  
ي مصر او را به سوي خود جلب کـرده اسـت؟    باید عاشق کلئوپاترا شود و براي چه ملکه من است می

ر آن موقع هم من به فکر نیفتادم که خاتون خود را به قتل برسانم تا اینکـه نتوانـد جـوانی را کـه     ولی د
باشد به خود اختصاص بدهد، در این صورت چگونه ممکن است که من به دسـت   مورد عالقه من می

  خویش، در صدد قتل کلئوپاترا برآیم؟
و اطمینان داشتم یک بالي بزرگ در راه توانستم آرام بگیرم  طوري وحشت بر من غلبه کرد که نمی

فقط به یـک ترتیـب ممکـن    . است و روزي خواهد رسید که من  خاتون خود را به قتل خواهم رسانید
بود که من آن بال را که در راه بود دور کنم و آن اینکه به معبد دلف بروم و در آنجا پنج روز مشغول 

  . از من و کلئوپاترا دور کنند نیایش باشم و از خدایان بخواهم که آن بال را
ي صـور در اتـاق تیـه زیـاد      طوري وحشت بر من غلبه کرد که شب بعد، پس از رفـتن بـه مهمانخانـه   

گردم، اما من بـه   پسر جوان حیرت کرد چرا من به زودي بر می. توقف نکردم و بعد از ساعتی برگشتم
اگـر  . توانم او را در انتظـار بگـذارم   نمی او گفتم که ملکه منتظر مراجعت من است و با من کار دارد و
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ي  توانسـتم بـدون اجـازه    گـرفتم، ولـی نمـی    درنگ راه معبد دلف را پیش مـی  اختیار خود را داشتم بی
خاتون خود به معبد دلف بروم و ناگزیر بودم آن قدر در اسکندریه بمانم که ده شب به اتمام برسد تـا  

عبد دیان رفتم و براي اینکه وي باردار شود، در آنجا شـمع  ملکه مصر بداند که من ده شب متوالی به م
  . روشن کردم

شـدم   ي اینکه در معبد دیان شمع روشن کنم، از کاخ سلطنتی خارج می تا شب دهم هر شب به بهانه
بـردم و آن گـاه بـه کـاخ      رسانیدم و یک یا دو ساعت با تیه بسر مـی  ي صور می و خود را به مهمانخانه

  . شتمگ سلطنتی بر می
اي کـه خـاتون مـن بـراي      من فرداشب نخواهم آمد، براي اینکه مدت اجـازه «: شب آخر به تیه گفتم

  ».توانم از کاخ خارج شوم خروج از کاخ سلطنتی به من داده بود بسر رسید و من دیگر نمی
بـه  ام و تو اولین زنی هستی که مرا مـورد محبـت قـرار دادي و     ولی من به تو عادت کرده«: تیه گفت

  ».همین جهت میل دارم که باز تو را ببینم و ساعات شب را با تو بگذرانم
برد بـدون شـک    تیه، خاتون من مسافرتی در پیش دارد و چون در هر مسافرت مرا با خود می«: گفتم

اگر تو به وطن خود سوریه نرفتی و در مصر ماندي، بعد از مراجعـت از  . این بار مرا با خود خواهد برد
تو را در اسکندریه خواهم دید و اگر مسافرت کردي و به سـوي وطـن خـود رهسـپار شـدي      مسافرت 

  . آمدهاي آینده دیدار من و تو بسته است به پیش
ي اتـاق را تـا هنگـام مراجعـت      اگر تو در اسکندریه ماندي، در همین اتاق سکونت کن و من کرایـه 

عد از مراجعت از سفر، من بتوانم تو را در منظورم این است که ب. پردازم خود به صاحب مسافرخانه می
ترین شهر جهان است و در این شهر اگر انسان از محل  چون اسکندریه بزرگ. این مسافرخانه پیدا کنم

تواند وي را پیدا کند و ممکن است کسانی با هـم دوسـت باشـند و     سکونت یک نفر مطلع نباشد، نمی
  .ینکه بتوانند یکدیگر را ببینندمدت چند سال در این شهر بسر ببرند، بدون ا

هـا   من بعد از مراجعت از سفر، به این مسافرخانه خواهم آمد و اگر دیدم تو اینجا هستی که باز شـب 
را با یکدیگر بسر خواهیم برد و هرگاه تو را ندیدم، هر شب قبل از اینکه خواب بر من غلبه کند تـو را  

آیا تـو هـم بـه مـن وعـده      . هم بود تا اینکه خوابم ببردبه خاطر خواهم آورد و همان طور به یادت خوا
ها گاهی قبل از اینکه خـواب بـر تـو غلبـه کنـد بـه یـاد مـن          دهی که بعد از مراجعت به سوریه شب می
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  باشی؟
دانی  هاي من نگذاشته بود؟ آیا می دانی که قبل از تو، هیچ مردي انگشت خود را روي لب آیا تو می

  »ه کف دست خود را روي شانه من گذاشتی؟که تو اولین جوانی هستی ک
  » .شرمیون، تو اولین زن بودي که با من آشنا شدي«: تیه گفت
تـر هسـتی و    تیه، من انتظار ندارم که تو همه وقت به یاد من باشی، زیرا تو خیلی از من جـوان «: گفتم

آمـد و پـس از    بعد از اینکه به سوریه مراجعت کردي دختران زیباي آن کشور بـه سـوي تـو خواهنـد    
ها را دیدي مرا فراموش خواهی کرد، ولی چوت تو اولین مـردي بـودي کـه بـا مـن آشـنا        اینکه تو آن

  » .ي تو من اولین زنی بودم که با تو آشنا گردیدم، مرا بکلی از خاطر نبر شدي ومن هم  به گفته
من مطمئن بودم که . بدین ترتیب در شب آخر من از تیه جدا شدم و به کاخ سلطنتی مراجعت کردم

امروز هـم  . اگر تیه را نبینم و او به وطن خود سوریه مراجعت نماید هرگز وي را فراموش نخواهم کرد
اي رسیده که ممکن است خدایان عنقریب مرا احضـار نماینـد بـاز تیـه را      که سنوات عمر من به مرحله

  . ام فراموش نکرده
د دلف بروم و مدت پنج روز در آنجا مشغول نیـایش  از صبح روز بعد خود را آماده کردم که به معب

باشم تا اینکه خدایان، قضا و قدر را تغییر بدهند و وضعی به وجود نیاید که مـن مجبـور شـوم خـاتون     
  .را به قتل برسانمخود کلئوپاترا 
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  نیایش در معبد دلف و راز شگفت زندگی من
از اسکندریه تا معبد دلف شـش روز راه بـود و مـدت سـه روز بـا کشـتی بـه طـرف قسـمت علیـاي           

ي تخـت روان یـا االغ راه    رفتند و سه روز دیگر، بعـد از خـروج از کشـتی، بـه وسـیله      رودخانه نیل می
  . شدند پیمودند یا اینکه سوار اسب می می

شغول نیـایش بـودم بـه خـواب رفـتم و در      در آخرین شبی که در معبد دیان م«: به خاتون خود گفتم
خواهی که خاتون تو به زودي باردار و آنگـاه داراي   حالت رویا دلف را دیدم که به من گفت اگر می

فرزند شود به معبد من بیا، بنابراین ملکه باید اجازه بدهد که من به معبد دلف بـروم و پـنج روز در آن   
  » .ر شودمعبد نیایش نمایم تا اینکه خاتونم باردا

کـرد   ولی کلئوپاترا به مناسبت اینکه عادت کرده بود پیوسته مرا در خدمت خود ببیند موافقـت نمـی  
آور کلئوپـاترا آرام نداشـتم هـر روز     من هم که به مناسبت خـواب وحشـت  . که من به معبد دلف بروم

  . کردم لزوم مسافرت خود را در معبد دلف یادآوري می
آنکه در باطن راضی به مسافرت من باشـد، موافقـت    من به تنگ آمد و بی عاقبت کلئوپاترا از اصرار

اي نوشت و به من سپرد که در راه به حکام مصر  کرد که من به معبد دلف بروم و به من پول داد و نامه
ي نقلیه فراهم کنند و در خود معبد دلف از  ها پس از خروج از کشتی براي من وسیله نشان بدهم تا آن

ي مصر هستم و با زائرین دیگر فـرق   وبی پذیرایی نمایند و بدانند که من کنیز مخصوص ملکهمن به خ
  .دارم

اي  ضمن مسافرت با کشتی واقعـه . من از اسکندریه با کشتی به راه افتادم و راه جنوب را پیش گرفتم
شتی قدم بـر  که قابل ذکر باشد روي نداد و بعد از سه روز کشتی ما کنار ساحل توقف کرد و من از ک

  »ي حکمران کجاست؟ خانه«: زمین نهادم و از یکی از سکنه پرسیدم که
ي مصـر را بـه او نشـان     ي ملکـه  آن شخص منزل حکمران را به من نشان داد و من نزد او رفتم و نامه

او همین که دانست که من شرمیون کنیز مقرب ملکه هستم از من خواهش کرد کـه شـب را در   . دادم
هـا اختصـاص بـه     هیکل آوردند که یکی از آن ببرم و روز بعد دو االغ سفید رنگ و قوي اش بسر خانه

  . سواري من داشت و االغ دیگر را غالم حاکم سوار شد
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حاکم به غالم سپرد که مرا به معبد دلف برساند و آن قدر آنجا بماند تا زیارت من خاتمه پیدا کند و 
ي رفـتن و   آیا براي هزینـه «: قبل از حرکت، حاکم از من پرسید .ها مراجعت نماییم گاه با همان االغ آن

  » برگشتن احتیاج به پول دارم یا نه؟
سـپس بـه   . ام و احتیاج به پول نـدارم  نه، زیرا من از اسکندریه بقدر کافی پول با خودم آورده«: گفتم

  ».راه افتادیم
ي  ي سـودان و حـاکم در دوره   کنهپوستی بود از س رفت، سیاه غالم حاکم که با من به معبد دلف می

دانسـت و   غالم سودانی زبان یونانی را می. کودکی او را از سودان به مصر آورده غالم خود کرده بود
پوسـتان از جنـوب مصـر     آیا آن سال را که سیاه«: از وي پرسیدم. کردم بدون اشکال با وي صحبت می

  »داري؟ هجوم آوردند و خود را به اسکندریه رسانیدند به خاطر
بـردم و بعـد از اینکـه     بلی، و در آن سال هم من غالم حاکم بودم و بـا او بسـر مـی   «: غالم سیاه گفت

پوستان هجوم آوردند، حاکم گریخت و خود را به شمال مصر رسانید و من نیز خود را بـه شـمال    سیاه
  ».مصر رسانیدم

  »آیا از زندگی خود نزد حاکم راضی هستی یا نه؟«: گفتم
  »تواند از زندگی خود راضی باشد؟ اي خاتون من، چگونه یک غالم می«: پوست گفت اهمرد سی
  ».باشم من خاتون نیستم بلکه کنیز می«: گفتم

ي مصر هستی و بین کنیزي تو و غالمی  من از حاکم شنیدم که تو کنیز مخصوص ملکه«: غالم گفت
گوینـد در دنیـا زنـی بـه زیبـایی و       یبراي اینکه تو کنیز زنـی هسـتی کـه مـ    . من خیلی فرق وجود دارد

ي مصر تو  شود و دلیلش این است که ملکه سخاوت او وجود ندارد و هر چه بخواهی برایت فراهم می
فرستد ولی من غالم مردي هستم ممسک که هرگز به من غذاي سـیر   را براي زیارت به معبد دلف می

ام و مجبـورم   اش غذاي سیر نخورده ، در خانهام تا امروز دهد و من از روزي که غالم این مرد شده نمی
تـوانم   در فصل رسیدن خرما می. به کنار رودخانه بروم و ماهی بگیرم و شکم خود را با ماهی سیر کنم

  ».مانم با خرما شکم خود را سیر نمایم و در سایر مواقع گرسنه می
  »اندیشی؟ اي نمی تو که پیوسته گرسنه هستی براي چه چاره«: گفتم
رسانند و  کنند و به قتل می توانم بکنم؟ اگر بگریزم مرا دستگیر می اي می چه چاره«: م سیاه گفتغال
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ي حاکم هرگز نخواهم توانسـت   باید پول تهیه نمایم و من در خانه اگر بخواهم خود را آزاد نمایم، می
شـود کـه مـرا از     هیچ کسی هم یافت نمی. آن قدر پول تهیه نمایم که خود را از ارباب خریداري کنم

  ».ي ارباب دیگر، الاقل غذاي سیر بخورم و گرسنه نمانم این ارباب خریداري کند تا اینکه در خانه
ولـی بعـد از اینکـه بـه اسـکندریه      . توانم تو را خریداري نمـایم  چون من یک کنیز هستم نمی«: گفتم

ها خواهم گفـت کـه تـو را     ها خواهم داد و به آن مراجعت کردم، شرح حال تو را به بعضی از درباري
  ».خریداري نمایند تا اینکه داراي ارباب بهتري شوي

  . روز سوم بعد از حرکت از کنار شط نیل به معبد دلف رسیدیم
ي  رهبان بزرگ سابق که گفتم به اسکندریه آمد و شبی را در اتاق من گذرانید تـا اینکـه از مـذاکره   

و یک رهبان جـوان بـه جـاي او بـر معبـد بـزرگ دلـف        کلئوپاترا و برادرش مستحضر شود، مرده بود 
  . کرد ریاست می

آن قدر معبد دلف بزرگ بود که پس از اینکه مـن وارد معبـد مـذکور شـدم، هـیچ کـس از ورودم       
هر قسمت از معبـد داراي  . مستحضر نگردید مگر راهبان آن قسمت از معبد که من وارد آن شده بودم

ام و چند روز در معبد توقف  براي چه آمده«: از من پرسیدیک سرپرست است و سرپرست آن قسمت 
  »خواهم کرد؟

ام از دلف صاحب اصلی این معبد بخواهم که یـک قضـاي بـزرگ را از سـرم رفـع       من آمده«: گفتم
ام که در آن خطر بزرگی را مشاهده کردم، گرچـه آن خطـر بـر خـود مـن وارد       من خوابی دیده. کند
من متوجه شدم . گیرد من بسیار عزیز و محترم است مورد خطر قرار می آید، ولی کسی که در نزد نمی

اي آن خطر را از او دور نمایم مگر اینکه به اینجا بیایم و از صـاحب اصـلی    توانم به هیچ وسیله که نمی
  ».این معبد بخواهم که خطر مزبور را از آن شخص دور نماید
ا به من داد تا در مدت توقف در معبد دلـف  رئیس قسمت دیگر از من توضیحی نخواست و اتاقی ر

در آن بسر ببرم و پس از اینکه فهمید که غالمـی بـا مـن مـی باشـد، دسـتور داد تـا در خـارج از معبـد          
  . ها را سیر کنند هاي ما را در اصطبل معبد ببندند و آن مسکنی به آن غالم بدهند و االغ

باشـد و در روزگـار    ست ستون سنگی مـی معبد دلف داراي یک شبستان بزرگ است که داراي دوی
ي دلف در معبد آن شبستان قرار گرفته و کسانی کـه نـذر    مجسمه. اند تر از آن نساخته شبستانی بزرگ
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باید پنج شب از آغاز شب تا بامداد در آن شبستان حضور بهم  کنند که در معبد دلف بسر ببرند، می می
  . یان ماست بدوزند و تا بامداد در فکر او باشندي دلف که یکی از خدا رسانند و چشم به مجسمه

رساند و حاجتی دارد و امیدوار است کـه دلـف    مرد یا زنی که در شبستان معبد دلف حضور بهم می
  . حاجتش را برآورد، نباید در آنجا در فکر چیزي دیگر باشد

مجـاز  ) ف طعاممثل فکر غذا خوردن در موقع صر(فکر کردن به بعضی از احتیاجات واقعی زندگی 
اگر کسی براي زیارت و رفـع حاجـت بـه معبـد     . است، اما نباید افکار دیگر به مخیله زائر خطور نماید

ي خود فکر نماید حاجتش روا نخواهد شـد و   رود در شبستان آن معبد به امور مربوط به خانه دلف می
  . آنکه منظورش برآورده شود از آن معبد خارج خواهد گردید بی

دهـد مشـروط بـر اینکـه بعـد از ورود بـه        معروف است که از معبد دلف هر چه بخواهند میدر مصر 
براي من اشکال نداشت که به چیزي غیـر  . معبد و بیتوته در شبستان، به چیزي غیر از دلف فکر ننمایند

اره توانستم که دایم در فکر خوابی باشم که کلئوپاترا دیده بود و چون همـو  من می. از دلف فکر نکنم
کردم و آمده بودم که دلف قضا را از من بگرداند و مـن قاتـل کلئوپـاترا نشـوم،      به آن خواب فکر می

الجرم همواره در فکر دلف بودم، همان شب بعد از اینکه اطمینـان حاصـل کـردم کـه غـالم سـیاه در       
بستان بزرگ و هاي ما در اصطبل علوفه خواهند داشت، راه ش خارج از معبد گرسنه نخواهد ماند و االغ
  . دویست ستونی معبد دلف را پیش گرفتم

من تا آن شب موفق نشده بودم که خود دلف را ببینم و آن شب براي اولـین بـار چشـمم بـه خـداي      
ترین شخصی بود کـه   من شخصی را دیدم که از حیث ارتفاع قامت بلندتر از بلند قامت. افتاد مزبور می

تابید و مثل این بود که خورشید از قفـا بـر    عقب، روشنایی به او میتا آن روز مشاهده کرده بودم و از 
  .نماید تابد و او را نورانی می وي می

من در هیچ یک از خدایان شکوه و عظمت دلف را ندیده بودم و وقتی او را مشاهده کردم به خـود  
تواند حاجات مردم را برآورد و از جمله قضاي بزرگ را از من  شک این است خدایی که می گفتم بی
  . برگرداند

اجـت قـدم بـه    اي از اربـاب ح  بعد از اینکه من وارد شبستان شدم و مقابل خداي دلف نشسـتم، عـده  
هـا بیمـار    بعضـی از آن . شبستان گذاشته و مقابل خداي دلف بر زمین نشستند تا از وي حاجت بگیرنـد 
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دانسـتند موقـع    ها معالجه شـود و بعضـی دیگـر مقـروض بودنـد و مـی       خواستند بیماري آن بودند و می
داشـتند کـه    تواننـد در آن موقـع قـرض خـود را ادا نماینـد و بـیم       پرداخت قرض نزدیک شـده و نمـی  

ها را به بازار ببرند و بفروشند تا اینکه بتوانند طلب خود را وصول نمایند و از خداي دلف  طلبکاران آن
  . خواستند که قرضشان ادا شود تا اینکه دچار بردگی نگردند می

هـایی   ها از درخواست کردند و حاجات آن کسانی که در آن معبد حضور داشتند با هم صحبت نمی
ها با صداي بلند حاجات خـود را از خـداي    چون اکثر آن. شد نمودند مفهوم می داي دلف میکه از خ
شود و پیوسته  خواستند و یکی از فواید بلند صدا کردن این است که حواس انسان متفرق نمی دلف می

ایـن بـود کـه    . طلبـد  بـرد و از دلـف حاجـت مـی     به سوي دلف توجـه دارد، بـراي اینکـه نـام او را مـی     
  .اند توانستم بفهمم اکثر افرادي که اطراف من هستند براي چه حاجتی به آن معبد آمده می

هـا کسـانی بودنـد کـه بـراي انجـام        شدند و آن گاهی رهبانان با سرهاي تراشیده در شبستان دیده می
  . رسانیدند وظیفه در شبستان حضور به هم می

ما سرایت کرده و در قـدیم رهبانـان معابـد    تراشیدن سر رسمی است که از کاهنان مصري به رهبانان 
ها وارد مصـر شـدند و سلسـله     بعد از اینکه اسکندر مصر را گرفت و یونانی. تراشیدند یونان سر را نمی

بطالسه که یونانی بودند در مصر سلطنت کردند، به تدریج یک قسـمت از رسـوم معابـد مصـري وارد     
د که مثل کاهنان مصري سر را بتراشـند و روغـن معطـر    از جمله رهبانان عادت کردن. معابد یونانی شد

  . بر سر بمالند
امـا امـروز در   . نماید که بـا زن معاشـر نباشـد    کند، یعنی تعهد می رهبان کسی است که ترك دنیا می

مصر رهبان به معناي کسی که ترك دنیا کرده مفهوم واقعـی نـدارد، زیـرا در معبـد دلـف و هـر معبـد        
ب وجود دارد، تمام چیزهایی کـه در زنـدگی عـادي هسـت مثـل خـوراك و       دیگري که در آنجا راه
رهبانان ما به خصوص در معبد دلف آن طور که من دیدم بهتر از کسانی که . باشد پوشاك موجود می
اند، اما بر  ها دنیا را ترك نکرده پوشند، لذا آن خورند و لباس گرانبها می برند، غذا می در معبد به سر می

ها وجود ندارد و در عمل این طور نیست و مـن خـود از دهـان راهـب      زن در زندگی آن حسب ظاهر،
امـا معاشـرت   . کـرد  هـا معاشـرت مـی    بزرگ معبد دلف که به اسکندریه آمده بود شنیدم که وي با زن

  . کاهد و گناه بندگان مربوط به خدا نیست ها از عظمت خداي دلف نمی راهبان معبد دلف با زن
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خواسـتند سسـت    مدتی از شب گذشت، کسانی که با صداي بلند از دلـف حاجـت مـی    بعد از اینکه
گردیـد، بـه همـین جهـت گـاهی یکـی از راهبـان معبـد بانـگ بـر            ها چیره می شدند زیرا خواب بر آن

اي گروه مستمندان به گوش باشید، خواب شما را نرباید زیرا اگر بخواب روید اجر خویش «: آورد می
  ».داري بخوابد آید نباید در موقع شب زنده داد و کسی که براي نذر به اینجا میرا از دست خواهید 

کردند کـه حاجتشـان را    پس از این گفته ارباب حاجت با صداي بلند از خداي دلف درخواست می
بعضی از اوقـات هـم یکـی از اربـاب     . نمودند که خوابشان نبرد برآورد و از این جهت صدا را بلند می

هـا را بیـدار    داد و آن زدند تکان مـی  خاست و کسانی را که چرت می خیر خواهی بر میحاجت، براي 
کرد که با صداي بلند از دلف درخواست نمایند که حاجتشان را اجابت کنـد،   نمود و وادارشان می می

خـوابی   زدم، براي اینکه در کاخ سلطنتی اسکندریه بـه بـی   برد، حتی چرت هم نمی ولی من خوابم نمی
  . ت کرده بودمعاد

کرد که بعضـی از   خوابیدم، ولی اگر خدمت من ایجاب می گویم که هیچ شبی در آن کاخ نمی نمی
ها هم کلئوپاترا مرا  بعضی از شب. توانستم تا صبح بیدار باشم شدم و می ها بیدار بمانم ناراحت نمی شب

کـه مـن آن شـب بـر خـالف       خواست، این بـود  نمود یا آشامیدنی می کرد و دستور صادر می بیدار می
کردند تا اینکـه خوابشـان نبـرد خـوابم      زدند و زمانی با صداي بلند نیاز می دیگران که گاهی چرت می

  . نبرد
تابیـد خـاموش شـد و همـان      اي که از عقب بر خداي دلف می وقتی صبح دمید، روشنایی درخشنده

داري خاتمـه یافتـه اسـت و بایـد از      ب زندهاي خدا را از نظر ما پنهان کرد و ما دانستیم که ش موقع پرده
  . شبستان خارج شویم

دانستم که در  من از شبستان خارج شدم و به اتاقی که در معبد دلف داشتم رفتم و خوابیدم، چون می
  . داري را تجدید کرد اي ندارم، ولی بعد از اینکه شب فرا رسید باید شب زنده ساعات روز وظیفه

دادم که خـداي دلـف حاجـت     رفتم که بخوابم، به خود مژده می اتاق خود میدر آن بامداد وقتی به 
مرا روا خواهد کرد و قضا و قدر را تغییر خواهد داد و دست من هرگز به خون خاتونم کلئوپاترا آلوده 

  . نخواهد شد
رم درخشید او را در نظ عظمت خداي دلف مرا تحت تاثیر قرار داده بود و نوري که از عقب بر او می
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داد و من مطمئن بودم خدایی که آن قدر بزرگ و نورانی اسـت   اندیشیدم جلوه می بزرگتر از آنچه می
  .  محال است که حاجت یک مستمند را که از روي صدق و اخالص، به سوي او رفته روا نکند

من در شب اول هیچ از فکر خداي دلف فارغ نبودم و تصمیم داشـتم کـه در چهـار شـب دیگـر بـه       
انقطاع در فکر خـواب کلئوپـاترا باشـم تـا اینکـه بتـوانم خـداي دلـف را          ترتیب رفتار نمایم و بی همان

وقتی از خواب بیدار شدم آفتاب به وسط آسمان رسیده بود و من از اتـاق  . همواره حاضر و ناظر بدانم
اما زائرین دیده  .اي کثیر از راهبان بودند در معبد عده. خود خارج گردیدم و معبد را از نظر گذرانیدم

هـا در خـارج از    رسند کـه اکثـر آن   شدند و من فهمیدم از این جهت زوار معبد دلف به چشم نمی نمی
شوند و بامداد به مساکن خـود واقـع در خـارج از     داري وارد معبد می معبد سکونت دارند و شب زنده

  . روند معبد می
پذیرد و از این جهت مـرا   افراد عادي را نمیدهد و  معبد دلف فقط زوار محترم را داخل معبد جا می
  . ي مصر هستم داخل معبد جا دادند که دانستند من، کنیز ملکه

من براي اطالع از وضع زندگی غالمی که با من آمده بود از معبد خارج شدم و او را دیدم که مقابل 
از شـعف بانـگ زد و   باشد و وقتی مـرا دیـد    اي گشوده نشسته است و به غذا خوردن مشغول می سفره

اند و من بـراي اولـین    نگاه کن چقدر غذا به من داده«: برخاست اغذیه سفره را به من نشان داد و گفت
کردي، به من غـذاي   دانم که تو اگر توصیه نمی خورم و می بار پس از اینکه غالم شدم، غذاي سیر می

  ».دادند خوب و فراوان بدهند این همه غذاي لذیذ به من نمی
تا وقتی که ما در این معبد هستیم، هـر روز و هـر شـب تـو از ایـن غـذا خـواهی        «: غالم سیاه گفتم به

خورد و پس از اینکه مراجعت کردیم باز من تو را سیر خواهم کرد تـا اینکـه بـه اربابـت برسـی از آن      
مـایم و  ن تعهدي در مورد غذاي تـو نمـی  . روم شوم و با کشتی به اسکندریه می پس چون از تو جدا می

  »دانم آیا اربابت تو را سیر خواهد کرد یا نه؟ نمی
مطمئن باش که اربابم مرا سیر نخواهد نمود و اگر تو بعد از مراجعت به اسکندریه «: غالم سیاه گفت

کاري نکنی که دیگري مرا خریداري کند و از این ارباب ممسک نجات بدهـد، مـن تـا آخـرین روز     
  ».زندگی گرسنه خواهم ماند

گاه به معبد مراجعت کردم و براي خود من غذا آوردند، زیرا موقع صرف طعام بود ولی بعد از  نو آ
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اینکه کنار سفره نشستم، نتوانستم غذا بخورم؛ در صـورتی کـه اشـتهاي مـن در آن روز خـوب بـود و       
ن درد هیچ جاي م. اشتها ندیدم خوردم و هرگز خود را در مقابل غذا بی کنم که زیاد غذا می تصور می

  . نمودم کرد که تصور نمایم ناخوش هستم و هیچ نوع احساس کسالت دیگري در خود نمی نمی
میل هسـتم در   کنم بی میلی من نسبت به غذا غیر عادي است و من خیال می این بود که فکر کردم بی

طعـم غـذا بـه    اي از غذا برداشتم و به دهان بردم، ولی همین که  لقمه. صورتی که میل زیاد به غذا دارم
  . دهانم رسید، حال تهوع به من دست داد

خـادم بـه مـن    . ام بعد از ساعتی، خادم معبد آمد تا سفره را بر چیند و مشاهده کرد مـن غـذا نخـورده   
  » اي؟ آیا غذاها مطابق سلیقه تو نیست؟ شرمیون، براي چه غذا نخورده«: گفت
خوردم، ولی امـروز یـک حـال     ز این اغذیه میداشتم و تا امروز ا من این غذاها را دوست می«: گفتم

  ».دهد برم حال تهوع به من دست می نمایم و وقتی لقمه را در دهان می غیر عادي در خود احساس می
  »آیا میل داري که پزشک معبد را نزد تو بفرستم؟«: خادم گفت
  »مگر این معبد پزشک دارد؟«: پرسیدم

باشد و در تمام مصر، طبیبـی بـه    بهترین طبیب مصر میمعبد ما داراي پزشکی است که «: خادم گفت
باشـی، بـه رایگـان از طـرف او      حذاقت او نیست و تو چون میهمان معبد هستی و کنیز ملکه مصـر مـی  

  ».مداوا خواهی شد
  ».من مریض نیستم تا او مرا مداوا نماید«: گفتم

کرد و بدون شک تو ناخوش هاست و باید آن را معالجه  نخوردن غذا از بدترین مرض«: خادم گفت
  ». توانی غذا بخوري، ولی از ناخوشی خود اطالعی نداري باشی که نمی می

  »آیا من باید نزد طبیب بروم یا اینکه طبیب نزد من خواهد آمد؟«: گفتم
ي غذا  دهم که نزد تو بیاید و بهتر این است که همین موقع که سفره من به او اطالع می«: خادم گفت
  ».تو را معالجه نماید گسترده است

دانستم و بـراي اینکـه    من میل نداشتم که پزشک معبد دلف مرا معالجه کند، چون خود را بیمار نمی
او رفـت و بـا   . خواست به من خدمتی بکند نشکنم، موافقت کردم که پزشک بیایـد  دل خادم را که می

پزشک وارد اتاق شد نظـري   وقتی. رو مراجعت کرد پزشک که مردي بود رهبان و سالخورده و خنده
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اي زن که از راه دور بـراي زیـارت خـداي دلـف     «: کنان گفت به من و نظري به سفره انداخت و خنده
  »کند؟ شود و کجاي بدنت درد می اي، تو را چه می آمده

  ».کند هیچ قسمت از بدن من درد نمی«: گفتم
  »آیا تو تب داري؟«: پزشک گفت

  ».نه«: گفتم
  ».ود را به من بده تا بفهمم که آیا تب داري یا نهنبض خ«: طبیب گفت

تـو تـب نـداري و    «: من دست خود را به طرف آن راهب دراز کردم و وي نبضم را گرفت و گفـت 
بینم  کند و براي چه از خوردن این غذاهاي لذیذ که من در این سفره می هیچ جاي بدنت هم درد نمی

  »نمایی؟ خودداري می
  ».شوم نمایم دچار حال تهوع می برم و طعم غذا را احساس می ه دهان میوقتی لقمه را ب«: گفتم

  ».بخور«: اي از نان را که با انگبین شیرین شده بود بدست من داد و گفت پزشک قطعه
من نان به دهان بردم و همین که جویدم، طعم شیرین نان را احساس کردم و طوري دچار حال تهوع 

  .ه افتادشدم که لقمه از دهانم روي سفر
مـن  . اي از گوشت را از روي سـفره برداشـت و بـه دسـتم داد کـه تنـاول نمـایم        گاه پزشک قطعه آن

گوشت را به دهان بردم و همین که طعم آن را چشـیدم دچـار تهـوع شـدم و لقمـه را از دهـان بیـرون        
  .آوردم

  ».هاي تو را ببینم اي زن، بیا تا من چشم«: پزشک گفت
اي زن، تو بیمار نیستی بلکه باردار «: دو چشم مرا به دقت نگریست و گفت من به او نزیک شدم و او

هستی و نفرت تو از غذا به مناسبت بارداري اسـت، ولـی ایـن تنفـر مـوقتی مـی باشـد و بعـد از اینکـه          
  ».شکمت بزرگ شد، احساس بارداري خواهی کرد

  ».ممکن نیست که من باردار باشم«: به پزشک گفتم
بد به من گفت که باردار هستم، خادم معبد در اتاق حضور نداشـت و گفـت و   موقعی که پزشک مع

  .شنود من و آن پزشک را در مورد بارداري نشنید
دانـد کـه در وجـود او     هر زنی می«: ام تا اینکه پزشک به من گفت کردم که باردار شده من باور نمی
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ض تکرار نگردنـد، دلیـل بـر ایـن     شوند و هرگاه آن عوار بعضی از عوارض در فواصل معین تکرار می
  »شوند یا نه؟ است که زن باردار شده و آیا در وجود تو آن عوارض تکرار می

  »!نه«: گفتم
کـنم خـداي    گویی که باردار نیسـتی و مـن تصـور مـی     در این صورت چگونه تو می«: پزشک گفت

تـوانی بـه شـوهرت مـژده      مـی دلف حاجت تو را برآورد، زیرا بعد از اینکه از اینجا مراجعت نمـودي،  
باشی و من یقین دارم که این اولین فرزند تو است، چون اگر فرزند اول تو نبود تو  بدهی که باردار می

  ».فهمیدي که باردار هستی و ضرورت نداشت که به یک پزشک مراجعه نمایی می
ام، بـراي اینکـه    شـده  توانم به شوهرم مژده بدهم کـه بـاردار   من بعد از مراجعت از اینجا نمی«: گفتم

  ».شوهر ندارم
  »اي؟ از این قرار تو بدون اینکه شوهر داشته باشی باردار شده«: پزشک گفت

  ».بلی«: گفتم
ترسی که اگر مردم بفهمند طفل تو بـدون پـدر اسـت تـو را مـورد       و البد اکنون می«: پزشک پرسید

  »تحقیر قرار بدهند؟
  ».ترسم ک نفر میمن از مردم بیم ندارم و فقط از ی«: گفتم

وقتی خادم معبد نزد من آمد گفت که تو کنیز ملکه مصر هستی و براي نـذري  «: پزشک اظهار کرد
البـد شخصـی کـه تـو از او     . اي و من این موضوع را فرامـوش کـرده بـودم    که داري به این معبد آمده

  »ترسی ملکه مصر است؟ می
بیم شرمندگی است، چون مناسبات مـن و ملکـه   ولی این وحشت از . ترسم بلی، من از او می«: گفتم

ام مرا مجـازات نخواهـد    مصر طوري است که اگر بفهمد من بدون اینکه شوهر داشته باشم باردار شده
کرد، ولی انتظار ندارد که این واقعه برایم پیش بیاید به همین جهت من بیم دارم که ملکه مصر از ایـن  

  ».واقعه مستحضر شود
خواستم از خداي دلف درخواست نمایم که بالیی را که باید  اینجا آمده بودم و میمن براي رفع بال 

ولی بعد از ورود به اینجا، بالیی دیگر بر من وارد آمده است و اینک . بر من وارد بیاید از من برگرداند
 بایـد در کـاخ   من قدرت مراجعت به اسکندریه را ندارم، چون وقتی بـه اسـکندریه بـروم، نـاگزیر مـی     
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  .سلطنتی کلئوپاترا وضع حمل نمایم و این کار از من ساخته نیست
آیا پدر این طفل که تو در شکم داري حاضر است که ایـن جنـین را از خـود    «: پزشک از من پرسید

  »بداند؟
دانم که  گفت که ممکن است از آنجا برود و من نمی پدر این طفل در اسکندریه بود ولی می«: گفتم

داند کـه مـن بـاردار     ندریه هست یا نه، ولی او از وجود این جنین اطالع ندارد و نمیآیا اکنون در اسک
  ».هستم

توانی به اسکندریه بروي و او را پیدا کنی و به او بگـویی کـه بـاردار هسـتی و      تو می«: پزشک گفت
وهر همین قدر که وي حاضر شود که این جنین را از خود بداند، اشکال رفع خواهد شد و تو داراي ش

  ».خواهی گردید و فرزندت مشروع خواهد گردید
به فرض اینکه پدر این طفل در اسکندریه باشد و حاضر شود که خود را پدر این جنـین کـه   «: گفتم

من در شکم دارم بداند، باز من ناراحت خواهم بود و نخواهم توانست به ملکـه مصـر بگـویم کـه مـن      
  ».توانم شوهر بکنم موافقت کلئوپاترا نمیشوهر دارم، زیرا من کنیز او هستم و بدون 

تواند شوهر کند، ولی چون  راست است و یک کنیز بدون موافقت صاحب خود نمی«: پزشک گفت
  ».تو نزد ملکه تقرب داري ممکن است که او تو را عفو نماید

شـدم و نـزد او تقـرب     اگر من کنیز یک فرد عادي بودم یا کنیـز ملکـه مصـر محسـوب نمـی     «: گفتم
اي فرزند خود را بزایم و بعد از زاییـدن، تصـمیم    توانستم او را ترك کنم و بروم در گوشه اشتم، میند
گرفتم که آیا باید او را بزرگ کنم یا در ظرفی بگذارم و به آب نیل تحویل بدهم و سرنوشت او را  می

ي پیدا شود و طفل خدایان تعیین کنند و سوسمارهاي رود نیل طفل مرا ببلعند یا اینکه شخص نیکوکار
ي خود ببرد و بزرگ نماید، همچنان که صدها نفر از نیکوکاران مصـر ایـن    مرا از آب بگیرد و به خانه

کشـم و   ولـی چـون کنیـز مقـرب ملکـه مصـر هسـتم از او خجالـت مـی         . کننـد  انـد و مـی   کار را کـرده 
  ».ام ي وي شوهر کرده خواهم که او بداند که من بدون اجازه نمی
  »آیا براي تو ممکن نیست که مرا از این خطر نجات بدهی؟«: تمگاه گف آن

  »خواهی و من چه باید بکنم؟ از من چه می«: راهب پرسید
توانند بکنند و از جمله قادرند که  تو مردي هستی پزشک و پزشکان در مصر خیلی کارها می«: گفتم
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توانیـد مثـل خـدایان     ه مـی شما پزشکان مصر طوري در کار خـود بصـیر هسـتید کـ    . سقط جنین نمایند
اعضاي فاسد بدن انسان را بیرون بیاورید و قادر هستید کاسه سر را بشکافید تا ابخره مقبـر کـه در مغـز    

توانیـد یـک چنـین     شـما کـه مـی   . گذارید جمع شده است بیرون برود و آنگاه کاسه را به جاي آن می
تید که جنین مـرا سـاقط کنیـد تـا مـن بتـوانم       اي را به انجام برسانید، به سهولت قادر هس اعمال بر جسته

  ».بدون دغدغه به اسکندریه مراجعه کنم
ساقط کردن جنین کاري است خطرناك و بسیار اتفاق افتاده که زنی که سقط جنین «: پزشک گفت

شاید من حاضر باشم که یـک بیمـار را بـه رایگـان معالجـه کـنم،       . نموده زندگی را بدرود گفته است
ي مصر هستی از دریافت حـق العـالج از تـو صـرف نظـر       وقتی شنیدم که تو کنیز ملکههمان گونه که 

کردم، ولی هرگز جنین یک زن باردار را به رایگان سـاقط نخـواهم کـرد و اول حـق طبابـت خـود را       
  .خواهم گرفت و بعد مبادرت به سقط جنین خواهم کرد

نمایم زنده بماند  اش را ساقط می ه بچهکنم که زنی ک دیگر اینکه در مورد سقط جنین، من تعهد نمی
نمـایم،   پذیرم و طفل تـو را سـاقط نمـی    و ممکن است که بمیرد و به همین جهت درخواست تو را نمی

ي  توانم خشم ملکه زیرا ممکن است بعد از سقط جنین، تو زندگی را بدرود بگویی و آن وقت من نمی
  ».مصر را تحمل نمایم

ام و از تـو   تواند بفهمد که من براي سقط جنین به تـو مراجعـه کـرده    میي مصر از کجا  ملکه«: گفتم
  »ي مرا بیندازي؟ ام که بچه خواسته

این موضوعی نیست که بتوان پنهان نگاه داشت، چون بعد از اینکه خادم معبد نزد من «: راهب گفت
باید او را معالجه  ي مصر که براي نذر به اینجا آمده مریض است و تو آمد و گفت شرمیون کنیز ملکه

دانند که من در منزل  ها اکنون می کنی، چندین نفر که در پیرامون من بودند این حرف را شنیدند و آن
هاي شدید زنانه است و زنی که طفل خود  دیگر اینکه سقط جنین، پیوسته همراه با خونریزي. تو هستم

و اگر تو بمیري، همه خواهنـد فهمیـد    گوید را سقط کرده بر اثر خونریزي و تب زندگی را بدرود می
ي تو اینجا  دانند که من براي معالجه اي و چون می که بر اثر خونریزي زنانه، ناشی از سقط جنین، مرده

  .ام ي تو را ساقط کرده ام، خواهند فهمید که من بچه آمده
و به تـو انـدرز    نمایم ي مصر نمی کنم و خود را گرفتار خشم ملکه در هر صورت من این کار را نمی
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راه عقالیی این است که از این معبد مراجعت نمایی و مردي را کـه پـدر   . دهم که این کار را نکن می
باشد پیدا کنی و به او بگویی که خود را پدر فرزندت بداند، ولی ابراز نکند که پـدر شـده    طفل تو می

زه بگیر و پس از اینکه اجـازه گرفتـی و   گاه نزد ملکه برو و براي ازدواج با آن مرد، از او اجا آن. است
توانی بدون بیم خشم ملکه یا دیگـران فرزنـد خـود را بزایـی، زیـرا مـردم فرامـوش         ازدواج کردي می

دارنـد،   ي بارداري تـو را نگـاه نمـی    کنند که تو در چه تاریخی ازدواج کردي و حساب دقیق دوره می
از حمل وضع تو صورت زننده نخواهد داشـت و  حتی اگر کسانی باشند که آن حساب را نگاه دارند ب

  ».بینند که تو داراي شوهر هستی سبب بدنامی تو نخواهد گردید زیرا مردم می
گوید و راه حل عقالیی همان است که من به اسکندریه برگردم و  حس کردم مرد راهب درست می

  . از ملکه مصر براي ازدواج اجازه بگیرم
مورد بود، زیـرا کسـی کـه در معبـد دلـف بیتوتـه        فایده و همچنین بی ادامه توقف من در آن معبد بی

نماید، شب تا صبح فقط باید در فکر خداي دلف باشد و اگر فکرش متوجه چیـز   کند و عبادت می می
توانسـتم حتـی یـک لحظـه فکـر خـود را از        دیگر شود حاجتش برآورده نخواهد شد، لیکن مـن نمـی  

م و در فکر خداي دلف باشم، این بود که عزم کردم که روز دیگر ي بارداري خود منصرف نمای مساله
  .از آن معبد به اسکندریه مراجعت نمایم

صـبح  . معلوم است که آن شب من به شبستان خداي دلف نرفتم، چون رفتن به آنجـا مـورد نداشـت   
 محسـوب ) کـه مـن در آن بـودم   (روز بعد، براي خداحافظی نزد مردي که رئیس آن قسـمت از معبـد   

  ».ام و قصد دارم مراجعت نمایم براي وداع آمده« : شد رفتم و به او گفتم که می
  »مگر حاجت تو روا شد و دیگر احتیاجی به خداي دلف نداري؟«: او پرسید
حاجت من روا نشد بلکه یک بدبختی جدیـد نیـز بـر مـن وارد آمـد و مـن اکنـون دچـار دو         «: گفتم

  ».ام بدبختی بزرگ شده
خواهی بروي و براي چـه از خـداي ایـن معبـد      اگر این طور است پس چرا می« :رییس قسمت گفت

  »خواهی که دو بدبختی تو را رفع نماید؟ نمی
  ».باشد، ولی یک تقاضا از تو دارم نه اي مرد نیکو فطرت و از تو کار ساخته نمی«: گفتم

  »تقاضاي تو چیست؟«: آن مرد پرسید
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داري کردم، بگـو   دند که من چند شب در این معبد شب زندهبعد از رفتن من اگر از تو پرسی«: گفتم
  ».ام پنج شب و منظورم این است که به گوش خاتون من نرسانند که من پنج شب در این معبد نبوده

اي  آسوده خاطر باشد و هر کسی از من بپرسد که تو چند شب در این معبد بسر برده«: آن مرد گفت
  ».بوديمن خواهم گفت که پنج شب اینجا 

بعد از خداحافظی با رییس قسمت از معبد خارج شدم تا به غالم سیاه بگـویم بـراي عزیمـت آمـاده     
وقتی غالم شنید که ما همان روز از معبد دلف مراجعت خواهیم کرد از فرط اندوه بـه گریـه در   . باشد

ز و هـر شـب   کردم که چند روز در اینجا توقف خواهیم کرد و من هر رو من تصور می«: آمد و گفت
شنوم که بایـد مراجعـت نمـایم و بـاز گرفتـار       غذاي سیر خواهم خورد، ولی اکنون با نهایت تاسف می

  .ارباب ممسک خود شوم و پیوسته گرسنه بمانم
خواستم که به جاي پنج شب، مدت پنجاه شب تو را در این معبد نگاه دارد تا  من از خداي دلف می

ذاي سیر بخورم و بدنم فربه شود و شکمم باال بیاید تا اینکه در بدن اینکه من بتوانم روزها و شب ها غ
اساس بود و باید  فهمم که امیدواري من بی اي براي ایام گرسنگی نگاه دارم، اما اکنون می خود ذخیره

خورند، دوري کنم و من امـروز را   هاي خدایان در آنجا غذاي سیر می از این معبد پر از نعمت که بنده
  ».دانم ین ایام زندگی خود میاز بدتر
پوست گریه نکن، زیرا بعد از اینکه ما از این معبد به راه افتادیم، هـر روز و هـر    اي غالم سیاه«: گفتم

خـورانم کـه خـود تصـدیق نمـایی کـه سـیر         شب تا وقتی که تو با من هستی من آن قدر غذا به تو مـی 
ه رسیدم، در اولین فرصت راجع به تو بـا بعضـی از   اي و بعد از اینکه از تو جدا شدم و به اسکندری شده

بزرگان صحبت خواهم کرد تا اینکه تو را از اربابت خریداري کنند و به اسکندریه ببرنـد یـا در جـاي    
  ».دیگر نگاه دارند و همواره غذاي فراوان به تو بخورانند

گـاه   باز ایسـتاد، آن ها را پاك کرد و از گریستن  پوست اشک چشم گفته من سبب شد که غالم سیاه
  .دو االغ را براي سواري من و خودش آماده نمود و ما به راه افتادیم

کـردم و نـه گرسـنگی، چـون      پیمودیم و من نه احساس خستگی می روز راه می ما تا مدتی بعد از نیم
گذاشت، ولـی در آن   فکرم طوري مشوش بود که مجالی براي احساس خستگی و گرسنگی باقی نمی

ها خسته و  دانی چقدر از روز گذشته است و االغ ي مصر، آیا می اي کنیز ملکه«: م سیاه گفتموقع غال
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ها یک گرسنه دیگـر نیـز هسـت     پیمایی کنند؟ عالوه بر آن توانند بیش از این راه اند و نمی گرسنه شده
سی به یـک غـالم   نمایند ولی ک ها رحم می باشد، زیرا در مصر به االغ ها قابل ترحم می که بیش از االغ

  ».کند رحم نمی
ي کوچـک کـه سـر     من بعد از اینکه شکایت غالم را شنیدم دستور توقف دادم و ما در یـک واحـه  

  . راهمان قرار گرفته بود، توقف نمودیم
شد و من براي غالم سیاه پنج گـرده نـان و سـه شـماره      در آن واحه نان و تخم مرغ و عسل یافت می

ها را پخت و با دو گـرده   و نیم وطل عسل خریداري کردم و او تخم مرغ انگشتان دست و پا تخم مرغ
چرا نان و عسل «: به او گفتم. نان و مقداري عسل خورد و سه گرده نان و نیمی بیشتر از عسل باقی ماند

  »خوري؟ را نمی
را بـا   توانم بخورم، ولی امشب ایـن نـان و عسـل    ام و نمی براي اینکه سیر شده«: غالم سیاه جواب داد

  ».چیز هاي دیگر که تو برایم خواهی خرید خواهم خورد
خود من غذا نخوردم براي اینکه میل به غذا نداشتم و در آن واحه هم غیر از نان و تخم مرغ و عسل 

شد و من هنگام شب براي غالم سیاه نان و تخم مرغ خریداري کردم و او با اشتها غذا  چیزي یافت نمی
  .خورد

هایی که از شط نیل کشیده بودند  رد اراضی شدیم که آبادتر بود براي اینکه آب کانالاز روز بعد وا
  .کرد ها را مشروب می آن زمین

کردم و دقت داشتم آن قـدر غـذا    ي گوناگون خریداري می من در آن مناطق براي غالم سیاه اغذیه
پوسـت   هاي مـرد سـیاه   چشم در موقع غذا خوردن، از. برایش خریداري نمایم که نتواند همه را بخورد

دیدم که در زندگی آن غـالم،   خوردم، زیرا می بختی او حسرت می آثار وجد نمایان بود و من بر نیک
هیچ آرزویی وجود ندارد جز خوردن و همین که بتواند آن قدر غذا بخورد تا اینکه سیر شود خود ر ا 

  .نماید ترین مرد جهان تصور می نیک بخت
ها به  اي رسیدیم که بسیار سبز بود و صداي صفیر چلچله ب آفتاب ما به منطقهروز سوم نزدیک غرو

آینـد کـه رود    ها زمانی می گوشم رسید و دانستم که موقع طغیان رود نیل فرا رسیده است، زیرا چلچله
  . دهند کند و بشارت طغیان را به ما می نیل طغیان می
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پوسـت   خرین غذاي فراوان را بـه غـالم سـیاه   ي روستایی توقف کردیم و من آ آن شب در یک خانه
باید از هم جدا شویم و او به اربابش ملحق گردد و مـن   دانستیم که روز بعد، می من و او می. خورانیدم

  . با کشتی راه اسکندریه را در پیش بگیرم
 صبح روز بعد وقتی از خواب برخاستم، طغیان نیل طوري توسعه بهم رسانیده بود که آب تا نزدیک

کـرد و راجـع بـه طغیـان رود نیـل تجربـه        خانه روستایی رسید و غالم که پیوسته کنار نیل زنـدگی مـی  
توانیم خود را به منزل حاکم برسانیم و باید صبر کنیم تا  ما نمی«: وقت شد و گفت داشت، خیلی خوش

  ».انیمگاه خود را به منزل حاکم برس اینکه طغیان نیل تخفیف پیدا کند و آب فرو بکشد و آن
توانستم آن قدر صبر کنم تا آب فرو بکشد، براي اینکه بعد از طغیان نیـل مـدتی وقـت     ولی من نمی

  .  الزم است تا اینکه آب پایین برود
غالم سیاه از این جهت از طغیان رود نیل و عـدم دسترسـی مـا بـه منـزل حـاکم خوشـوقت بـود کـه          

توانسـتم   فراوان خواهد خورد ، لـیکن مـن نمـی   دانست مدتی با من خواهد بود و روز و شب غذاي  می
که باید زورقی کرایه کرد و ما خود و «: بازگشت خود را به اسکندریه به تاخیر بیندازم و به غالم گفتم

  ».رسانیم گذارانیم و به منزل حاکم می ي زورق از آب می ها را به وسیله االغ
ي زورق و قـایق از نقـاطی    حل نیل به وسـیله ي دو سا دانست که در موقع طغیان، سکنه غالم سیاه می

ولی این موضوع را به من نگفت تا مـرا وادار بـه توقـف در    . نمایند که مستور از آب گردیده عبور می
نمود که من از این موضوع اطالع ندارم، ولی وقتی فهمید که من  ي روستایی کند و تصور می آن خانه

باشم، مجبور شد که برود و زورقـی   موقع طغیان آگاه میي سواحل رود نیل در  از رسم زندگی سکنه
  .کرایه کند و بیاورد تا اینکه ما به وسیله زورق از آب عبور کنیم

گاه ما سوار شدیم و راننده زورق  غالم بعد از اینکه زورق آورد، چهارپایان را وارد زورق کرد و آن
طـرز بـه راه انـداختن زورق ایـن بـود کـه       . با چوبی بلند که در دست داشت، زورق را به راه انـداخت 

امـا وقتـی بـه    . رفـت  آورد و زورق پیش مـی  داد و فشار می چوب را به قعر آب، یعنی به زمین تکیه می
ي چوب آن را براند، بلکه  ي زورق به وسیله وسط رودخانه رسیدیم، دیگر ضرورت نداشت که راننده

  .برد جریان آب ما را به سوي شمال می
ي حاکم رسیدیم، دیدیم از آب محاط است، ولی منزل حاکم را مثل تمام سواحل نیل،  نهوقتی به خا
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هـا را ویـران    هایی عمودي بنا کرده بودند به طوري که در موقع طغیان رود نیـل، آب خانـه   روي ستون
  .کرد نمی

  .حاکم محل به من گفت صبر کنم تا اینکه آب نیل فروکش نماید و بعد عازم اسکندریه شوم
کـنم، طغیـان آب    من باید زودتر خود را به اسکندریه برسانم و چون بـا کشـتی حرکـت مـی    «: فتمگ

  ».مسافرت را دچار اشکال نخواهد کرد
ترسـم   مـی «: گفـت  گریست و می شدم که به اسکندریه بروم، غالم سیاه می وقتی من سوار کشتی می

  ».که مرا فراموش نمایی
واهم کرد و بعد از ورود به اسکندریه راجـع بـه تـو بـا بزرگـان      تو را فراموش نخ«: من به او گفتم که

  ».مذاکره خواهم کرد تا تو را خریداري نمایند
ي نیل، به طرف شـمال   گاه به راه افتادم و کشتی ما بدون اشکال به تبعیت از جریان آب رودخانه آن
داشت،  نا گردیده وجود نمیهاي عمودي ب هایی که روي ستون ها و خانه ها و باغ اگر نخلستان. رفت می

انـداختم   کردم که در دریا مشغول کشتیرانی هستم، براي اینکه به هر طرف کـه نظـر مـی    من تصور می
هاي شـطی کـه روي نیـل حرکـت      ها و کشتی ها و زورق ها و خانه ولی وجود درخت. دیدم آب را می

  ».ل راهپیمایی هستمداد که من در یک رودخانه مشغو ها نشان می کردند و صداي چلچله می
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  ي اموات بازگشت به اسکندریه و اقامت در خانه
کشتی ما بعد از دو روز و نیم مسافرت به اسکندریه رسید، چون کسانی که در شط نیل به تبعیـت از  

کننـد بـه مقصـد     نمایند، زودتر از کسانی که برخالف جریان آب حرکت مـی  جریان آب مسافرت می
از کشتی پیاده شدم، قبل از اینکه به کاخ سلطنتی بـروم و مراجعـت خـود را بـه     بعد از اینکه . رسند می

. کار آنجا هست یا نـه  ي صور رفتم که بدانم آیا جوان موزاییک اطالع ملکه مصر برسانم به مسافرخانه
. کنـد  وقتی به مسافرخانه رسیدم مشاهده کردم که یکی از افراد گزمه با صاحب مسافرخانه صحبت می

ي صـور مراجعـت    ي آن مرد را شناختم و دانستم همان است که آن شب که من از مسـافرخانه من فور
کردم تا به کاخ سلطنتی بروم، مرا در خیابان گرفت و نزد داروغه برد، اما در آن روز مرد گزمه که  می

شناخت، تبسم کرد و من هم تبسم نمودم و بعد آن شخص رفـت و مـن از صـاحب مسـافرخانه      مرا می
ي او را نیز  آیا به خاطر داري که من در اینجا براي یک پسر جوان اتاقی کرایه کردم و کرایه«: سیدمپر

  »پرداختم؟
  ».بلی، این موضوع را به خاطر دارم«: وي گفت

  ».ام که آن جوان را ببینم زیرا کاري فوري با او دارم من آمده«: گفتم
  ».یست که تو او را ببینی و مسافرت کردمتاسفانه آن جوان اینجا ن«: صاحب مسافرخانه گفت

  »رود؟ آیا به تو نگفت که به کجا می«: گفتم
او به من گفت که اهل سوریه است ومدتی است کـه از وطـن   ... چرا«: صاحب مسافرخانه اظهار کرد

  ».رود که به خویشاوندان خود ملحق گردد دور مانده و می
  »من به وسیله تو نفرستاد؟آیا قبل از این که برود پیغامی براي «: گفتم

  ».نه«: صاحب مسافرخانه گفت
  »آیا به وسیله تو هم از من خداحافظی نکرد؟«: پرسیدم

  .صاحب مسافرخانه جواب منفی داد
من میل دارم که چند روز در این مسافرخانه سکونت نمایم و آیا ممکن است که اتاقی به من «: گفتم

  »اجاره بدهی؟
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  »آیا میل داري همان اتاق را که تیه در آن بود به تو بدهم؟«: صاحب مسافرخانه گفت
خواستم بگویم بلی، ولی متوجه شدم که من بعد از سـکونت در آن اتـاق بسـیار انـدوهگین خـواهم      

نه، من آن اتاق «: گفتم. ي آن پسر زیبا و جوان مقابل نظرم مصور خواهد بود شد، براي اینکه دایم قیافه
  ».اق دیگر به من اجاره بدهخواهم و یک ات را نمی

  »پسندي؟ آیا اینجا را می«: صاحب مسافرخانه اتاقی دیگر را به من نشان داد و گفت
  ».بلی، این اتاق خوب است«: گفتم

من منتظر بودم که صاحب مسافرخانه بعد از اینکه اتاق را به من نشان داد برود، ولی او توقف کرد و 
ي خاتون، چون تو مشتري من هستی و از من اتاق اجـاره کـردي و   ا«: نماید و گفت دیدم که تبسم می

  ».آمدي میل دارم خدمتی به تو بکنم قبل از اجاره کردن اتاق مدتی به اینجا می
  »خواهی به من بکنی چیست؟ خدمتی که می«: گفتم

کـه   دانم که هر مرتبه که تو به این مسافرخانه آمدي براي این بـود  من می«: صاحب مسافرخانه گفت
خواستی مردهاي جوان را مالقات نمایی، ولی اینک تنها هستی و مونسی نداري و در صـورتی کـه    می

توانم که یک مرد جوان را با تو آشنا کنم تا اینکه از تنهـایی   بخواهی داراي هم صحبت شوي، من می
  ».کسل نشویی

حتیـاج بـه مـونس و    خـواهی خـدمتی بـه مـن بکنـی متشـکرم، ولـی مـن اکنـون ا          از اینکه می«: گفتم
  ».ام تا استراحت کنم صحبت ندارم و اینجا آمده هم

من مطیع تمایل تو هستم و هر طور که میل داشته باشی رفتار خواهم کرد «: صاحب مسافرخانه گفت
  ».و اگر در روزهاي دیگر از تنهایی کسل شدي به من بگو تا براي تو یک هم صحبت پیدا کنم

بـا  . ي تیه در نظرم مجسـم گردیـد   نه از اتاق بیرون رفت، بالفاصله قیافهبعد از اینکه صاحب مسافرخا
  خود گفتم آیا آن پسر جوان که از اسکندریه رفت و براي من پیامی نفرستاد گناهکار است یا نه؟

بعد از قدري تفکر تصدیق کردم که تیه گناه ندارد، براي اینکه جوان مزبـور بـه مـن گفتـه بـود کـه       
اسکندریه شاید بیش از ده روز طول نکشد و بعـد از آن، بـراي دیـدار خویشـاوندان بـه      توقف وي در 

  .سوریه خواهد رفت و شاید از آنجا مراجعت نماید
بینـی کنـد کـه مـن بـاردار       توانست پـیش  نه او می. مند باشم تیه به من دروغ نگفت که من از وي گله
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  .بینی نمایم توانستم این موضوع را پیش خواهم شد و نه خود من می
توانستم فراموش کنم که او پدر طفـل مـن    توانستم تیه را مورد نکوهش قرار بدهم، ولی نمی من نمی

کـردم و کلئوپـاترا گرچـه     اگر آن جوان در اسکندریه بود من او را شـوهر خـود معرفـی مـی    . باشد می
قعیـت را در نظـر   ام، ولـی چـون زنـی بـود کـه وا      شد که چرا بدون اجازه او شوهر کـرده  خشمگین می

باید شوهر کند و  فهمید که یک زن ولو یک کنیز، می او می. داد گرفت مرا مورد شکنجه قرار نمی می
  .لذا اگر یک زن مردي را به شوهري انتخاب نماید مرتکب گناه بزرگی نشده است

ام  اج کردهاش، ازدو گرفت و آن این بود که چرا من بدون اجازه کلئوپاترا فقط از یک چیز ایراد می
توانستم که طفل خود را  داد، اما چون شوهر نداشتم نمی و از این گذشته مرا مورد بازخواست قرار نمی

پرسید که شوهرت کیسـت   گفتم شوهر دارم کلئوپاترا از من می مشروع جلوه بدهم، زیرا همین که می
  .ام و چرا من او را ندیده

توانستم عاشقی چون کـال را در   شدم، می محسوب می من اگر یک کنیز نبودم و زنی از طبقه ممتاز
آمـدم   باشد، ولی چون کنیز به شمار می خانه بپذیرم و بعد هم بگویم که فرزند من از پشت شوهرم می

توانستم فرزند نامشروع داشته باشم، چون بزرگان مجازند کـه هـر کـه را میـل دارنـد بـراي عشـق         نمی
  .لی این اجازه به بردگان داده نشده استبپذیرند و فرزند نامشروع بزایند، و

کـردم کـه چگونـه بـه      نگریستم و فکر مـی  در حالی که در اتاق خود نشسته بودم و شعله چراغ را می
کلئوپاترا بگویم که من باردار هستم، صداي پا از پلکان شنیده شد و فهمیدم مردي به طرف اتـاق مـن   

خواهد که  که البد یکی از مسافرین مهمانخانه است و می در باال چند اتاق بود و به خود گفتم. آید می
توانم وارد اتاقت  اي شرمیون، آیا می«: به اتاق خود برود ولی صداي پا به اتاق من رسید و مردي گفت

  »شوم؟
توانی  آري می«: توانستم بفهمم از کیست، معهذا گفتم صداي مزبور در گوش من آشنا بود ولی نمی

. کرد وارد اتاق گردیـد  اي که آن شب با من صحبت می اي دیگر داروغه و لحظه ».وارد اتاق من شوي
من از ورود داروغه به اتاق خود خیلی حیرت نکردم، براي اینکه از خود او شنیده بودم کـه راجـع بـه    

نمایـد و آمـده اسـت تـا اینکـه از صـاحب        ها تحقیـق مـی   ها از صاحبان آن هویت مستاجرین مسافرخانه
بعد از . صور تحقیق کند و چون شنیده که من در آن مهمانخانه هستم آمده است تا مرا ببیندمسافرخانه 
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دانستم  شرمیون چه شد که تو در این مهمانخانه منزل کردي؟ زیرا من می«: اینکه داروغه نشست گفت
افرخانه آیی، ولی اینک عاشق تو در این مس که تو در اینجا یک عاشق داري و براي دیدار او اینجا می

  »اي؟ نیست و تو که کنیز ملکه مصر هستی براي چه در این مسافرخانه سکونت کرده
این وضوع علتی دارد که مربوط است به من و تو نباید از من بپرسی که من براي چه در ایـن  «: گفتم

ي اگر در پایان شب در خیابان مرا دیدي دستگیرم کن و سرم را بـه طـور  . ام مسافرخانه سکونت کرده
توانی از من باز خواست کنی که بـراي   که گفتی بتراش و مرا به معبد پرهیزکاران بفرست، ولی تو نمی

  ».برم چه من در این مسافرخانه بسر می
توانم از تو بازخواست کنم که براي چـه در ایـن مسـافرخانه منـزل      من نمی«: داروغه خندید و گفت

که کنیز او در یک مسـافرخانه منـزل نمـوده، مگـر اینکـه      توانم به ملکه اطالع بدهم  اي، ولی می کرده
. توانی هر جا کـه میـل داري سـکونت کنـی     ي مصر تو را آزاد کرده باشد که در این صورت می ملکه

  »ي مصر تو را آزاد کرده است؟ آیا ملکه
  ».نه و من همچنان کنیز ملکه هستم«: گفتم

  »اي؟ که تو در این مسافرخانه منزل کردهآیا میل داري که من به ملکه بگویم «: داروغه گفت
  ».داند که من اینجا هستم اگر این موضوع را به او نگویی بهتر است، زیرا خاتون من نمی«: گفتم

  »آیا تو در اینجا منتظر آن جوان هستی که برگردد؟«: داروغه پرسید
دلف رفته بـودم و قبـل از   نه، من در انتظار مراجعت او نیستم، ولی من براي یک نذر به معبد «: گفتم

ایـن بـود کـه فکـر کـردم      . ام و ملکه در این موقع منتظر مراجعت من نیست مدت مقرر مراجعت کرده
  ».چند روز در این مسافرخانه بمانم تا اینکه موقع مقرر برسد و بعد به کاخ سلطنتی نزد ملکه بروم

گفتی در این مهمانخانه سکونت  براي من محسوس است که تو به علتی غیر از اینکه«: داروغه گفت
اي و جا گرفتن تو در این مهمانخانه، مربوط است به همان جوان که در گذشته اینجا بود و اینک  کرده

آیا آن جوان تو را فریب داد و به تو دروغ گفـت یـا اینکـه وعـده داده     . به سوریه رفته و تیه نام داشت
دد؟ تو اگر آنچـه در دل داري بـه مـن بگـویی مـن      است که مراجعت نماید و تو منتظري که وي برگر

چون من یک فرد عـادي  . حاضرم که به تو کمک کنم و از دست من کمک نسبت به تو ساخته است
باشـم و یـک داروغـه     نیستم که نتوانم از عهده کمک کـردن بـه اشـخاص بـرآیم، بلـک داروغـه مـی       
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  ».ي همه ساخته نیست تواند کارهایی بکند که از عهده می
کنی؟ تو اگر بیمار هستی به  شرمیون، چرا گریه می«: از فرط اندوه به گریه افتادم و داروغه گفت من

اي و بـر اثـر آن تقصـیر از کـاخ      اگـر خطـایی کـرده   . ي درمان تو را فراهم کنم من بگو تا اینکه وسیله
باشی و ملکه فرمان سلطنتی گریختی، باز به من بگو تا اینکه تو را راهنمایی کنم، چون اگر تو خطاکار 

دستگیري تو را صادر کند من چاره ندارم جز اینکه تو را دستگیر نمایم و نزد ملکه یا به هر جـا کـه او   
اما اگر به من بگویی که خطاي تو چیست، من ممکن است تو را راهنمـایی کـنم کـه    . کند ببرم امر می

  ».چگونه مشمول عفو ملکه قرار بگیري
ام و آنجا نبودم تا اینکه از کـاخ   کنی و من از کاخ سلطنتی نگریخته شتباه میاي داروغه، تو ا«: گفتم

ام بدون اینکه ملکه از آن مستحضـر باشـد و    کلئوپاترا بگریزم، ولی باید بگویم که من یک خطا کرده
  »تو باید به من بگویی که آیا حاضري به من کمک کنی یا نه؟

  ».وط بر اینکه خطاي تو قابل جبران یا عفو باشدمن به تو کمک خواهم کرد مشر«: داروغه گفت
اي داروغه، این جوان که تو در این مهمانخانه دیدي محبوب من بود و اهل سوریه به شـمار  «: گفتم
آمد و از اینجا به سوریه رفت تا به والدین خود ملحق شود و من از این جوان باردار شدم، ولـی نـه    می

ناصحین به من گفتنـد  . د من و در معبد دلف به این موضوع پی بردماو از این موضوع مطلع بود نه خو
که به اسکندریه برگردم و آن جوان را پیدا کنم و به او بگـویم کـه شـوهر مـن شـود تـا اینکـه بتـوانم         

اگر بـه  . دانم چه کنم فرزندم را بزایم، ولی آن جوان به وطن خود رفت و اینجا نیست و من اکنون نمی
آیـد و مـرا    به زودي کلئوپاترا خواهد فهمید که من باردار هستم و به خشـم در مـی   کاخ سلطنتی بروم

مجازات خواهد کرد و اگر به کاخ سلطنتی نروم یک کنیز فراري محسوب خواهم شد و کلئوپاترا مرا 
لـذا مـن خـود را دچـار     . جست و جو خواهد کرد و خواهد یافت و مـورد مجـازات قـرار خواهـد داد    

بینم و آیا براي تو امکان دارد که مرا از این وضع برهانی و کاري بکنی که این  ار میوضعی بسیار دشو
  ».مشکل رفع شود
توانم کاري بکـنم کـه تـو بچـه خـود را       این کار براي من بسیار آسان است و من می«: داروغه گفت

  »بیندازي و آیا حاضر به بچه انداختن هستی یا نه؟
  ».آري، حاضرم«: گفتم
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  ».توانم تو را براي انداختن بچه ببرم تو اگر میل داشته باشی من هم اکنون می«: تداروغه گف
  »بري؟ آیا در این موقع شب مرا براي انداختن بچه می«: گفتم
  ».بلی«: گفت
توان با این سرعت بچه مرا انداخت و کدام پزشک است که در ایـن موقـع شـب     در کجا می«: گفتم

  »ر را ساقط کند؟حاضر باشد که بچه یک زن باردا
در این موقع شب هیچ پزشکی حاضر نیست که طفل یـک زن زائـو را سـاقط نمایـد     «: داروغه گفت

  .کنند مضاف بر این که اطباي مصر، جنین را ساقط نمی
ها بعد از اینکه وارد ایـن   کنند و یونانی کردند ولی امروز نمی در قدیم اطباي مصر جنین را ساقط می

امروز پزشکی که از . رسوم ما را تغییر دادند که یکی هم رسم بچه انداختن بود  کشور شدند، خیلی از
شود تا اینکه طبابت کند، باید مطابق روشی که بقراط یونانی وضع کرده سوگند یـاد   مدرسه خارج می

این است که . هاي باردار را مبادرت به سقط جنین نکند و اسرار بیماران خود را بروز ندهد کند که زن
شود که مبادرت به سقط جنین نماید، لیکن خوشبختانه استادانی هستند  امروز در مصر طبیبی یافت نمی

کنند و حاضرند که طفل یک زن باردار را بیندازند و آیا تو براي پرداخـت مـزد آن    که این کار را می
  »پول داري؟
  »ها پرداخت؟ چقدر باید به آن«: پرسیدم

  ».یوسالاقل ده بطلم«: داروغه گفت
  ».من در حال حاضر بیش از پنج بطلمیوس ندارم«: گفتم

  ».ها را راضی کنم و برخیز برویم کنم که با همین مبلغ آن من سعی می«: داروغه گفت
  »توان فردا مراجعه کرد؟ آیا نمی«: پرسیدم

توانی فردا مراجعه کنی، ولی من در فردا خواب خـواهم بـود زیـرا کسـی کـه       تو می«: داروغه گفت
  ».شب تا صبح بیدار است، هنگام روز باید بخوابد تا اینکه بتواند در شب به کارهاي خود برسد

پرسم که آیا غیـر   برویم، ولی قبل از اینکه از مسافرخانه خارج شویم از تو می... بسیار خوب«: گفتم 
  »از پزشک کسی هست که بتواند یک جنین را سقط کند؟

  ».کنند تر از اطباء جنین را سقط میبلی هست و خیلی به«: داروغه گفت
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  »ها را نشنیده بودم؟ پس چرا تا این موقع من اسم آن«: گفتم
  ».اي، برخیز برویم ها را نشنیده در مصر خیلی چیزها وجود دارد که تو نام آن«: داروغه گفت

  .من برخاستم و به اتفاق داروغه از مسافرخانه خارج شدم
ترسـیدم و در   دیدم مـی  چشم من به دیواري افتاد که هر بار آن را می بعد از مدتی راهپیمایی، ناگهان

  .زه درآمدم و توقف کردمربود، به ل» ي اموات خانه«آن شب از مشاهده دیوار مزبور که 
  »چرا توقف کردي؟«: داروغه پرسید

  »اي؟ براي چه مرا اینجا آورده«: پرسیدم
  ».ت را سقط کنیا ام که بچه تو را به اینجا آورده«: داروغه گفت

  ».ي اموات است اینجا که خانه«: گفتم
کنند و پزشک واقعی استادانی هستند که در  ي اموات بچه را سقط می در همین خانه«: داروغه گفت
داشتند و مثل محصـلین مدرسـه طـب مـدتی در آن مدرسـه       ها سواد می اگر آن. کنند این خانه کار می

ولـی چـون   . شـدند  گردیدند، سرآمد اطباي جهان مـی  طلع میخواندند و از خواص گیاهان م درس می
هـا قایـل بـه ارزش     اند، دانشمندان و اطباي ما، بـراي آن  استادان این خانه سواد ندارند و درس نخوانده

  ».باشند نمی
اي داروغه، دست از من بردار و بگذار من به مسـافر خانـه مراجعـت کـنم و آنجـا بخـوابم و       «: گفتم

  ».راهی براي نجات من پیدا شودشاید فردا صبح 
هیچ راهی براي نجات تو پیدا نخواهـد شـد و یگانـه راه نجـات ایـن اسـت کـه وارد        «: داروغه گفت

کار این خانه بسـپاري تـا بـه سـرعت و      ي اموات شوي و خود را به دست یکی از استادان مومیایی خانه
  . بصیرت طفل تو را ساقط نماید
پذیرنـد مگـر بـه یکـی از ایـن دو       ها را براي سقط جنین نمی ي اموات زن این را هم بدان که در خانه

دوم اینکـه  . کـار وادارنـد کـه طفلشـان را سـاقط کننـد       اول آنکه با پول فراوان استادان مومیـایی : شرط
کار بگویـد کـه    داروغه شهر، یا شخصی که از حیث منصب باالتر از داروغه باشد، به استادان مومیایی

ام و  بنابراین امشب یک موهبت نصیب تو شـده کـه مـن بـه کمکـت آمـده      . ا بیندازندي یک زن ر بچه
خواهی کـه از بـدبختی و ننـگ رهـایی      چون تو را شناختم، خواستم که خدمتی به تو بکنم و اگر نمی
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  ».توانم تو را به مسافرخانه برگردانم یابی، من می
که به طور حتم آسوده خواهم شد، حاضـرم   ترسم، معهذا اگر بدانم من از این خانه خیلی می«: گفتم

  ».که وارد این خانه شوم
گـاه چکـش درب خانـه امـوات را بـه       آن. آري، تو به طور حتم آسوده خواهی شـد «: داروغه گفت

  »در باز شد و مردي پرسید کیست؟. دست گرفت و نواخت
  .فرت ضعف کنموقتی در باز گردید، طوري بوي کریه به مشامم رسید که نزدیک بود از فرط ن

  .گاه در بسته شد ي اموات شدیم و آن داروغه خود را معرفی کرد و ما وارد خانه
  »آیا استاد ارتب مومیاکار اینجا هست یا نه؟« :داروغه پرسید

   ».بلی، او اینجا هست« :مردي که در را به روي ما باز کرده بود گفت
  ».کار واجب دارممن با او   به او بگو نزد من بیاید،« :داروغه گفت

 ».این استاد ارتب است« :مراجعت کرد و گفت اي آن مرد رفت و بعد از چند دقیقه با مرد سالخورده
امـوات بـه کـاخ سـلطنتی      ي من با تعجب مشاهده کردم که ارتب یکی از اسـتادانی اسـت کـه از خانـه    

  .را که مرده بود مومیایی کنند امدند تا اینکه طفل کلئوپاتراآاسکندریه 
من در آن موقع اسم استاد مزبور را نپرسیده بودم و به همین جهت وقتی آن شـب بـه اتفـاق داروغـه     

  .نظورش از ارتب همان مرد استمي اموات شدیم، ندانستم که  وارد خانه
  »دانم نامش چیست؟ ام، ولی نمی من این زن را در کاخ سلطنتی دیده« :ارتب مرا شناخت و گفت

اش را سـقط   ام تا تـو بچـه   سم او کار نداشته باش و من این زن را نزد تو آوردهتو به ا« :داروغه گفت
  ».کنی

اجـازه داشـتند     دانی که ما مجاز نیستیم که مبادرت به این عمل کنیم و فقط اطبا تو می« :ارتب گفت
  ».کنند یها هم اکنون این کار را نم که طفلی را که در شکم مادر است ساقط نمایند و آن

تو باید این کار را بکنی و طفل این زن را ساقط نمایی ، زیرا پدر طفل مرده اسـت و  « :گفت داروغه
  ».این زن توانایی ندارد که طفل خود را بزرگ کند

  ».نماید نتواند طفلی را بزرگ کند یکنم کسی که در کاخ زندگی م تصور نمی« :ارتب گفت
هـا افـراد    نـد ثروتمنـد نیسـتند و در بـین آن    نمای تمام کسانی که در کاخ زنـدگی مـی  « :داروغه گفت
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کنم طفل این زن را  درخواست می اي استاد ارتب، بضاعت هم وجود دارند و در هر حال من از تو، بی
  ».بیندازي و او را از دغدغه آسوده کنی

اي داروغه، تو براي من ده جسد بیاور تا برایت به رایگان مومیایی کنم، ولی این کـار  « :ارتب گفت
ي اموات مبادرت به اعمـال جراحـی نماینـد و     از من ساخته نیست، چون قدغن شده که کارکنان خانه

  ».باشم من مردي هستم که مطیع مقررات می
ي  ي اموات را مبـدل بـه یـک خانـه     ها خانه تو که مطیع مقررات هستی براي چه شب« :داروغه گفت
دهی؟ من اگر هم اکنون در این خانه تفتیش  یجا راه م هاي خودفروش را به این کنی و زن عمومی می

اند و سـاعتی دیگـر یـا     جا آمده نمایم، الاقل پنج زن را خواهم یافت که بعد از فرود آمدن شب به این
مناسبت وجود اموات  دهد تو اینجا را که به هنگام صبح از اینجا خواهند رفت و آیا مقررات اجازه می

  »می نمایی؟ي عمو مقدس است، مبدل به یک خانه
 یتـوان  یکنی که مـ  آیا تو تصور می« :وقتی ارتب این حرف را شنید ، به لرزه درآمد و داروغه گفت

خواهـد در خـارج از    یها در این شـهر هـر کـس کـه مـ      ؟ شبیاعمال ناپسند خود را از داروغه بپوشان
و در را به رویشان  آورد یاموات م ي ها را به خانه خودفروش آمیزش کند آن يها محالت تفریح با زن

گشایند و من یقین دارم که امشب دربان این خانه وقتی مرا با یک زن دید و نام مـرا شـنید، تصـور     یم
ام و لـذا در را بـه رویـم گشـود و مـرا وارد       کرد که من هم براي همین منظور با یک زن به اینجا آمده

  ».خانه کرد
  ».رسانم یو تو هر چه بگویی برایت به انجام م ها ضرورت ندارد داروغه، این حرف يا« :ارتب گفت
تواند به تو مـزد گـزاف    یباردار است و بضاعت هم ندارد و نم یبین یاین زن را که م« :داروغه گفت

و او در عوض، پنج بطلمیوس بـه تـو    یبپردازد و من انتظار دارم که تو فرزند او را بدون درد سقط کن
ر موقع سقط جنین نباید متحمـل درد شـود و پـس از آن بایـد     مواظب باش این زن د. خواهد پرداخت

  ».زنده بماند
من بعد از اینکه طفل این زن را ساقط کردم او باید چند روز بخوابد تـا اینکـه معالجـه    « :ارتب گفت

  »او را که خواهد داد؟ يغذا ،شود و در آن چند روز که او در اینجا خوابیده
از افـراد گزمـه را بـا     یکـ ین نگران مباش و من هر روز یک بار این ز يغذا يتو برا« :داروغه گفت
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فرستم تا این زن، گرسنه و تشنه نماند و اینک بگو چه موقع طفل او را  یغذا و آبجو به اینجا م يمقدار
  »؟یکن یسقط م

کـه   یدانـ  یکم است، آیا تو مـ  یخواهد به من بدهد خیل یپنج بطلمیوس که این زن م« :ارتب گفت
  »را گرم کنم؟ یچقدر ذغال بسوزانم تا اینکه بتوانم آالت جراحمن باید 

  »؟یقرار بده یمرا مورد عمل جراح یخواه یمگر تو م« :من وحشت زده پرسیدم
فرزنـدت از شـکم تـو خـارج      یغیر از عمـل جراحـ   يا که به وسیله يآیا تو انتظار دار« :ارتب گفت

  »شود؟
  ».را تحمل نمایم و درد آن غیر قابل تحمل است یتوانم عمل جراح یمن نم« :گفتم

کنـد کـه تـو درد را     یمـ  يکـار  قرار بدهـد،  یاو قبل از اینکه تو را مورد عمل جراح« :داروغه گفت
  ».ییاحساس ننما

  »بکند که من درد را احساس ننمایم؟ يتواند کار یاو چگونه م« :گفتم
 خـورانم کـه درد را   یبـه تـو مـ    یـی دارو کـنم،  یقبل از اینکه مبادرت بـه عمـل جراحـ   « :ارتب گفت
  ».یاحساس نکن
  »آیا این دارو وجود دارد؟« :پرسیدم

  ».یبل« :ارتب گفت
خواسـت بزایـد و از دردهـاي شـدید      صر باردار بود و میم ي که کلئوپاترا ملکه یچرا هنگام« :گفتم
این که در موقع وضع حمل هیچ برد به او ندادید تا  یترسید ، از آن دارو که درد را از بین م یزایمان م
  »را احساس نکند؟ ينوع درد

است و اگر درد وضع حمل را از بین  یزن، درد وضع حمل غیر از درد عمل جراح يا« :ارتب گفت
وضع حمل احساس درد ننماید، طفل بـه دنیـا    تاگر زائو در وق. ببرند ، زن قادر به زایمان نخواهد بود

مخصوص از بین ببرند طفل او در شکم مادر  يدارو ي ئو را به وسیلهگاه درد زن زا نخواهد آمد و هر
هوش کرد و بـدون   یتوان یک نفر را ب یم یدر اعمال جراح یول. شود یخواهد مرد و زائو هم تلف م

  ».قرار داد یاینکه احساس درد کند او را مورد عمل جراح
  »نظورت از این حرف چه بود؟مو  یرا گرم کن یادوات جراح یخواه یکه م یارتب تو گفت« :گفتم
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بریم نباید در مورد اشـخاص   یکردن جسد اموات به کار م ییمومیا يکه ما برا یادوات« :ارتب گفت
تش ذغال قرار دادند و خوب گرم کردند، بـراي اینکـه   آزنده به کار بیفتد مگر بعد از اینکه آن را در 

از بعـد  امـا  . رسـاند  یها را به هالکت مـ  د و آنشو یروح اموات با آن ادوات وارد بدن اشخاص زنده م
بـا آن   ید و وقتـ نـ کن یمـ  يریـ گ هـا کنـاره   از آن ، روح امـوات ياینکه ادوات کار را در آتش قرار داد

  ».ها نخواهند مرد کردند آن یادوات افراد زنده را جراح
  »؟یده یقرار م یکه چگونه مرا مورد عمل جراح ییبگو تآیا ممکن اس« :پرسیدم

جـا خـارج    شـکافم و طفـل را از آن   ی، تهیگاه تو را ممهوشت کرد ه بیکمن بعد از این« :ب گفتارت
  ».کنم یم

  »کرد؟ یخواه یوقع تو مبادرت به عمل جراحمچه « :از ارتب پرسیدم
خـورانم   یقرار بدهم، به تو دارو م یدو ساعت قبل از اینکه من تو را مورد عمل جراح« :ارتب گفت

وقت تو را عمل ن شود و آ یشکار خواهد مآ، زیرا اثر کامل دارو، بعد از دو ساعت يهوش شو یکه ب
  ».خواهم کرد
  »چیست؟ یخوران یکه به من م ییآیا ممکن است بدانم دارو« :پرسیدم

دهـد کـه    یکنـد نشـان مـ    یکـه مـ   یآیا این زن با سواد است؟ زیـرا سـؤاالت  « :ارتب از داروغه پرسید
  ».سواد نیست یب

  ».کنم که سواد دارد یتصور م« :فتداروغه گ
رسـد   یخورانم حلول کوکنار است و از مشرق زمین به مصر م یکه من به تو م ییدارو« :ارتب گفت

 یهـوش خـواه   یباشد و بعد از دو ساعت، تو چنان بـ  یهوش کننده م یب يترین داروها ياز قو یو یک
  ».کرد یرا هیچ احساس نخواه یشد که درد عمل جراح

که از مـادر جـدا شـده باشـد، وحشـت       یجا خارج شود من مثل کودک داروغه خواست از آن یوقت
. اموات بمانم و خواستم بـا داروغـه خـارج شـوم     ي در خانه ییتوانم به تنها ینمودم نم یکردم و فکر م

بایـد  ؟ مرده غیر از زنده است و این این اندرز را از من بشنو کـه  یترس یاز چه م« :داروغه از من پرسید
  ».از افراد زنده ترسید نه از اموات

 ي قرار دادند در کجا خـواهم خوابیـد، زیـرا اینجـا خانـه      یبعد از اینکه مرا مورد عمل جراح« :گفتم
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  ».اموات است و محلی براي زندگان ندارد
شود و هم از زندگان و در یکی از آن نقاط که  اموات پذیرایی میاز در این خانه هم « :داروغه گفت

خوابانند و بعد از اینکه بهبود یـافتی تـو را از ایـن خانـه      گیرند تو را می ورد پذیرایی قرار میمیهمانان م
خارج خواهند کرد و تو به کاخ سلطنتی مراجعت خواهی نمود و بـه کلئوپـاترا خـواهی گفـت کـه از      

  ».نمایی یعت مجمعبد دلف مرا
یه عـالوه بـر   ردر اسـکند   مومیایی کردن اجساد بود،ي اموات در قدیم فقط محل  معلوم شد که خانه

  .این، جاي دیدار دوستان و مریضخانه نیز هست
ي اموات یک مکان مقـدس بـود و در    ها به مصر نیامده بودند، خانه ي قدیم که هنوز یونانی در ازمنه

بـزرگ  من چون با کلئوپاترا  .ي مصر باشد گرفت که بر خالف معتقدات سکنه آن عملی صورت نمی
هاي امـوات در   ي مصر، خانه ي فراعنه دانم در دوره از تاریخ اطالع دارم و می مبه طوري که گفت مشد

  .افتاد تمام بالد این کشور مقدس بود و این اعمال در آن اتفاق نمی
ن گفت که مارتب به  توق تنها گذاشت و آن اج ي اموات رفت و مرا در آن گاه داروغه از خانه آن

اي بـرد کـه دور از منـازل دیگـر بـه نظـر        او بروم و مرا از وسط چند خانه عبور داد و بـه خانـه  به اتفاق 
ي اموات دور افتاده بود، من همچنان  هاي دیگر خانه ي مزبور نسبت به خانه رسید، ولی با اینکه خانه می

  .کردم بوي کریه دباغخانه را در آنجا استشمام می
  »هستی؟آیا تو گرسنه « :ارتب به من گفت

دهـد و   یمـ من گرسنه نیستم و هرگاه کسی گرسنه باشد و وارد اینجا شود اشتها را از دسـت  « :گفتم
  ».این بوي تند و کریه مانع از این است که انسان غذا بخورد

آورم، ولـی غـذاي مـا در اینجـا بـه خـوبی        اگر تو گرسنه هستی من براي تـو غـذا مـی   « :ارتب گفت
  ».ي کاخ سلطنتی نیست اغذیه
  ».گرسنه نیستم و اشتهاي غذا خوردن ندارم« :مگفت

  ».پس بخواب و موقعی که باید دارو بخوري من تو را بیدار خواهم کرد« :ارتب گفت
اي از آن  اي که مـن وارد آن شـده بـودم، یـک خوابگـاه داشـت و یـک کـوزه آب در گوشـه          خانه

اي از آب بنوشـم و   خواسـتم جرعـه  . دش گذاشته بودند و غیر از این دو، چیز دیگري در آن دیده نمی



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٧١ 

  .دهد حس کردم که آن نیز بوي دباغخانه می ،پس از اینکه آب وارد دهانم شد
گاه روي خوابگاه دراز کشیدم و با اینکه فضا از بوي مکـروه پـر    آب را از دهانم بیرون ریختم و آن

وقتی ارتب من را از . برومخواب ه بود، من توانستم بخوابم و شاید خستگی زیاد سبب گردید که من ب
  .خواب بیدار کرد و دیده گشودم، دیدم هوا روشن شده است

ها دارویی است که بعـد از اینکـه    در یکی از ظرف« :ارتب دو ظرف در دست داشت و به من گفت
شوي، ولی این دارو بسیار تلخ است و به همین جهت مـن بـراي تـو در ایـن      آن را نوشیدي بیهوش می

ن را بنوشـی و طعـم تلـخ دارو در     ام که بعد از نوشـیدن داروي بیهوشـی، آ   گبین آوردهظرف شربت ان
  ».دهانت از بین برود
  »بعد از اینکه من داروي تلخ را نوشیدم چه خواهد شد؟« :از ارتب پرسیدم

شوي و به زودي  اینکه دارو را نوشیدي مایل به خوابیدن می پس از« :استاد مومیایی کردن جواب داد
  ».روي و در موقع خواب تو را مورد عمل قرار خواهم داد یک خواب شیرین فرو میدر 

  »آیا بعد از اینکه مبادرت به عمل کردي من از خواب بیدار نخواهم شد؟« :از ارتب پرسیدم
مه یافته و مـن زخـم   تشوي که عمل جراحی خا نه، هنگامی تو از خواب بیدار می« :ارتب جواب داد

  ».ام تو را بسته
  ».طور است پس داروي بیهوشی را بده تا بنوشم اگر این« :فتمگ

هـاي کوچـک درصـدد     ولی تو این دارو را باید الجرعه بنوشی، چـون اگـر بـا جرعـه    « :ارتب گفت
هـا را   چشم. نوشیدن آن برآیی طعم تلخ دارو مانع از این خواهد شد که تمام آن از گلویت پایین برود

تشمام کنی با یک جرعه آن را بنوش و من پس از آن این شربت انگبـین  ببند و بدون اینکه دارو را اس
  ».دهم تا بنوشی را به تو می

وقتی دارو . من ظرف دارو را از دست ارتب گرفتم و بدون آنکه استشمام کنم با یک جرعه نوشیدم
در تمام . دنسوزان به اتمام رسید، طوري دهان من تلخ شد که از فرط تلخی مثل این بود که دهان را می

گونه تلخ باشد و ارتب کـه متوجـه گردیـد مـن از تلخـی دارو بسـیار        عمر چیزي نخورده بودم که آن
جرعه جرعه بنوش تا این طعم شرین انگبین، طعم « :دستم داد و گفته ام، ظرف دوم را ب ناراحت شده

  ».تلخ دارو را از بین ببرد
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نوشـیدم، پـس از    شیدم و با این کـه بـه تـانی مـی    من شربت انگبین را از وي گرفتم و جرعه جرعه نو
  .کردم اینکه شربت به اتمام رسید، هنوز طعم تلخ دارو را در دهان خود احساس می

  ».اینک روي همین خوابگاه دراز بکش و طولی نخواهد کشید که خوابت خواهد برد« :ارتب گفت
تمایل به خوابیدن در  .خواب دارم من باالي خوابگاه دراز کشیدم و طولی نکشید که دریافتم میل به

هـا را   کردم که پلک چشم من بدواً کم بود، ولی به زودي طوري مایل به خوابیدن شدم که هر چه می
  .شدم دارم موفق نمی باز نگاه
چه بر مـن گذشـت، تـا وقتـی کـه از فـرط درد بیـدار شـدم و          مکلی از حال رفتم و ندانسته گاه ب آن

طـوري   .مشـناخت  ها ارتب است و دیگـري را نمـی   کنارم هستند و یکی از آنردم دو نفر در کمشاهده 
طور  مردم آن یمدرد و سوزش بر من غلبه کرده بود که یقین داشت از مرگ شدیدتر است و اگر من 

  .شدم کشیدم، گرفتار درد نمی که در آن موقع رنج می
راي اینکـه مـرا بسـته بودنـد، مـن      خواستم دست و پاي خود را تکان بدهم و بگریزم، ولی نتوانستم ب

ن خانـه، غیــر از امـوات کسـانی حضــور داشـتند از فـرط خــوف      آزدم کــه اگـر در   طـوري فریـاد مـی   
  .گریختند می

خوراند که درد  گفت دارویی به من می تابی و فریاد زدن متوجه شدم که ارتب که می در آن حال بی
و گرچه مرا خوابانید ولی درد را از بین نبـرد و  گفت و آن دار برد، دروغ می عمل جراحی را از بین می

  .همین که عمل جراحی را آغاز کرد من از خواب بیدار شدم
هـا را   آن گویند و قبل از عمل جراحی بعد از آن تجربه فهمیدم که تمام جراحان به بیماران دروغ می

هر گونه درد را از بین  ها ند نمود و داروي بیهوشی آنهکنند که درد را احساس نخوا میآسوده خاطر 
  .فهمد که فریب خورده است اما بعد از اینکه عمل جراحی آغاز گردید، بیمار می  برد، می

صـور  تجـراح   .من عقیده دارم که عمل جراحی یعنی اعمـال جراحـی بـزرگ از مـرگ بـدتر اسـت      
از مرگـی کـه   رهانـد، غافـل از اینکـه عمـل او      نماید که با یک عمل جراحی بیمار را از مـرگ مـی   می
باشد و همان بهتر که بگذارد بیمار بمیرد و گرفتار عمـل جراحـی    خواهد از بیمار دور کند بدتر می می

  .او نشود
عمل جراحی تـو فقـط مـدت سـه دقیقـه طـول کشـید و         ارتب بعد از اینکه من بهبود یافتم گفت که
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کـه تهیگـاه مـرا شـکافت و     اي  کـرد از لحظـه   ارتب اظهار می. ي اوقات صرف بخیه زدن زخم شد بقیه
فقط سه دقیقه گذشت و در لحظات اول  ،ي زهدان بیرون آورد جنین را آشکار کرد و آن را از محفظه

کردم که عمل جراحی مـن   گاه از شدت درد بیدار شدم، ولی آن روز تصور می من خواب بودم و آن
  .از آغاز دنیا شروع گردیده و تا پایان دنیا ادامه خواهد یافت

بیـرون آوردنـد چـه     مـن تابی و شکنجه ندانستم که جنین را پس از اینکه از شکم  در آن حال بیمن 
  .کردند و پس از چند روز که توانستم به فکر جنین بیفتم ارتب گفت که آن را در چاه انداختیم

 ي اموات چند چاه عمیق بود که هنگام مومیایی کردن اجساد، امعاء و چیزهـاي دیگـر را در   در خانه
  .ها انداخته شد جنین من نیز در یکی ار آن چاه انداختند، و آن می

کردم که درد خاتمه خواهـد یافـت، ولـی بعـد از اینکـه       ي عمل جراحی من تصور می پس از خاتمه
  .کردم و از فرط درد، دچار تب شدم زخم مرا بخیه زدند باز احساس درد شدید می
  .افتادم گردید و دیدم که باز دو ظرف در دست دارد ارتب وارد اتاقی که من در آن روي خوابگاه

  »اي که باز مرا فریب بدهی و داروي تلخ خود را به من بخورانی؟ دهماارتب، آیا آ« :گفت
و وقتی مبادرت بـه عمـل جراحـی کـردم تـو چنـان بـه         ماي شرمیون، من تو را فریب نداد« :او گفت

بر اثر درد از خواب بیدار شدي، ولی هر چه شد هوش هستی، ولی بعد  خواب رفته بودي که گویی بی
  ».گذشته است و اینک از این دارو بخور تا اینکه تب تو از بین برود و بتوانی بخوابی

  »داروي تو چیست؟« :پرسیدم
  ».ي گل گاوزبان و کوکنار مخلوطی از عصاره« :او گفت
  ».نیستدانم که سودمند  من داروي تو را نخواهم خورد زیرا می« :گفتم

سـبب خواهـد شـد کـه تـو       .باشـد  ارو سـودمند مـی  ددهم که این  به تو اطمینان می نم«: رتب گفتا
  ».بخوابی و بر اثر خوابیدن درد را احساس نخواهی نمود و تب تو قطع خواهد گردید

ابیدم، وکردم ارتب مردي راستگو نیست، چون در بامداد بر اثر خوردن داروي او خ با اینکه فکر می
. دارو را از وي گرفتم و با یک جرعه سر کشیدم و بعد از آن، ظرف شربت انگبـین را نوشـیدم   ظرف

  .خواب رفتمه هاي من از خواب سنگین شد و ب باز کوکنار اثر بخشید و پلک چشم
  .سوزد وقتی از خواب بیدار شدم مشاهده کردم شب فرا رسیده و چراغی در اتاق من می
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ها زن است و دیگري  شنود دو نفر را شنید و فهمیدم که یکی از آنگوش فرا دادم و صداي گفت و 
  .مرد

هـا نشـان    هـاي آن  از صداي گفت و شنود آن دو دریافتم در اتاقی هستند مجـاور اتـاق مـن و حـرف    
ها و مردهایی هستند که پس از  جزو زن منمایند و متوجه شد داد راجع به مسایل جدي صحبت نمی می

  .آیند و شب قبل هم داروغه آن موضوع را به ارتب گفت ي اموات می فرود آمدن شب به خانه
مــا مومیاکــاري از قــدیم یکــی از مشــاغل پــر درآمــد و کــم رقیــب بــوده و امــروز هــم  در مملکــت

کاران مصري درآمد زیادي دارند، معهـذا ارتـب و همکـاران او بـه درآمـد زیـاد خـود اکتفـا          مومیایی
ي تفـریح   خواسـتند در دو محلـه   ینمـ یعـاد کسـانی کـرده بودنـد کـه      مي امـوات را   نمودند و خانه نمی

  .ح کنندریدانستند که در جاي دیگر تف یه ساعتی را بگذرانند و بهتر آن میراسکند
شدت روز قبل نیست و مـدتی بیـدار   ه متوجه گردیدم که درد زخم من ب ممن بعد از اینکه بیدار شد

  »ا گرسنه هستی یا نه؟آی« :بودم تا اینکه ارتب آمد و به من گفت
  ».میل دارم که مقداري آب بنوشم .نه، ولی تشنه هستم« :گفتم

که چند لقمه غذا بخـوري تـا اینکـه    ت فرستم و بهتر این اس من براي تو آب و غذا می« :ارتب گفت
  ».بتوانی باز بخوابی

ا را داروغـه  ایـن آبجـو و غـذ   « :او رفت و یکی از شاگردانش برایم آب و آبجو و غذا آورد و گفت
  ».برایت فرستاده است

گـاه بـه کـاخ     ي امـوات نخـواهم خوابیـد و آن    کردم که بـیش از دو سـه روز در خانـه    من تصور می
جا بانم تـا اینکـه زخـم     باید مدت پانزده روز در آن افل از اینکه میغسلطنتی اسکندریه خواهم رفت، 

حتمـال زیـاد داروغـه هـم از ایـن مسـاله       ارتب از این موضوع اطـالع داشـت و بـه ا   . بهبود حاصل کند
تا این کـه   ي اموات بسر ببرم مستحضر بود، ولی آن دو به من نگفتند که مدت پانزده روز باید در خانه

  .معالجه شوم
فرستاد و خود ارتب هم روزي یـک مرتبـه، نـزد     اي که داده بود براي من غذا می داروغه طبق وعده

توانسـتم راه بـروم، ولـی در آخـرین      در روزهاي آخر من مـی . هادن آمد و زخم من را مرهم می من می
  .ي اموات از بوي مکروه آن جا مثل روزهاي اول ناراحت نبودم روزهاي توقف خود در خانه
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ي امـوات   هـاي مختلـف خانـه    توانستم در آن ایام از اقامتگاه خـود خـارج شـوم و در قسـمت     من می
مسکن خود خارج نشوم، زیرا یک قسمت از شاگردان کـه  گردش نمایم، اما ارتب به من گفت که از 

تربیت هستند و ممکن است من را مورد توهین قرار بدهند، و  کنند افرادي بی ي اموات کار می در خانه
من بعد از اینکه توانستم از جا برخیزم و به راه بیفتم متوجه . باشند ها افرادي کثیف می نیز گفت که آن

هـا بـراي    هـایی اسـت کـه یونـانی     ي اموات کثیف هستند و کثافت هـم ارمغـان   شدم که شاگردان خانه
  .ها کثیف شدند اند و از زمانی که اسکندر قدم به مصر گذاشت مصري ها آورده مصري

ي فراعنه روزي دو مرتبه بدن را با  ملت مصر در قدیم تمیزترین ملل جهان بود و هر مصري در دوره
شد و شستن بدن هر روز اشکال داشت، باز در هر روز یک  رد میشست و در فصلی که هوا س آب می

ها اختـراع کردنـد و جهانیـان     صابون را مصري. شست مرتبه سر و صورت و دست و پا را با صابون می
هـا وقتـی وارد مصـر شـدند، عـادت       یونـانی . اسم صابون و بـه کـار بـردن آن را از مصـریان آموختنـد     

  .د و مصریان را از لحاظ جسمی و روحی کثیف کردندي خود را به مصر آوردن نکوهیده
شـدند، همـه محصـلین     ي اموات به عنوان شاگردي مشغول بـه کـار مـی    در قدیم کسانی که در خانه

ي امــوات زیــر دســت اســتادهاي   دانشــگاه طــب و جراحــی بودنــد و بــراي تحصــیل تجربــه در خانــه  
کنند،  ي اموات به سمت شاگردي کار می خانهشدند، ولی امروز کسانی که در  کار مشغول می مومیایی

اند یا اینکه هنگام ورود بـه ایـن    بیگانگانی هستند که بعد از ورود به مصر دارایی خود را از دست داده
توانند در هیچ جا به  آنان بعد از اینکه وارد مصر شدند، متوجه گردیدند که نمی. کشور چیزي نداشتند

ي  اموات و با مزدي کـم شـاگردي در آن خانـه را پذیرفتنـد و خانـه      ي کار مشغول شوند مگر در خانه
  .اموات را که در قدیم مقدس بود مبدل به یکی از اماکن فساد کردند
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  ازدواج با تیه جوان سوري
ي امـوات بـروم    تـوانم از خانـه   ام و مـی  باالخره روزي فرا رسید که ارتب به من گفـت معالجـه شـده   

  .ي خود را فراموش ننمایم ق الزحمهي ح مشروط بر اینکه تتمه
  .اش را فراموش نخواهم کرد و به وي خواهم پرداخت ي حق الزحمه من به او گفتم که تتمه
کـردم و   ي اموات، تا مدتی بوي کریه آن خانه را در پیرامون خود احساس مـی  بعد از خروج از خانه

  .اهد گردیدمثل این بود که بوي آن خانه به لباس من چسبیده و زایل نخو
ي اموات  قبل از اینکه به کاخ سلطنتی بروم، به محل داروغه رفتم تا به او اطالع بدهم که من از خانه

ام و دیگر براي من به آنجا غذا و آبجو نفرستد، ولی داروغه در محل کار خـود نبـود و بـه     خارج شده
  .خوابد ي خود می من گفتند که چون او شب تا صبح بیدار است روزها در خانه

کردند، براي داروغه پیغام فرستادم که پس از  ي یکی از کسانی که در آن محل کار می من به وسیله
ي صور به راه افتـادم   گاه به طرف مسافرخانه آن از فرستادن غذا و آبجو براي من خودداري کند و آن

  .ي اتاقی را که در آنجا کرایه کرده بودم فسخ نمایم تا اجاره
ي اتاق مزبور، راه کاخ سلطنتی را در پیش گرفتم و ورود خود را به اطـالع ملکـه    اجاره بعد از فسخ

اي شـرمیون، نـذر تـو در معبـد دیـان      «: ملکه از دیدن من خوشحال گردید و گفت. کلئوپاترا رسانیدم
طوري من بر اثر وقایعی که براي پیش آمد دچار فراموشی شـده بـودم کـه نفهمیـدم ملکـه      » .قبول شد
  .چه گفت و از او پرسیدم که منظورش چیست مصر

رفتی و در آن جا شـمع روشـن    آیا فراموش کردي که تو هر شب به معبد دیان می«: کلئوپاترا گفت
  »نمودي که من باردار شوم؟ می

 ».ام نه، این موضوع را فراموش نکرده«: گفتم
تو براي رفتن به معبـد دلـف   دیان شکارچی نذر تو را پذیرفت و من باردار شدم و اگر «: ملکه گفت

  ».توانستم به تو اطالع بدهم که باردار هستم کردي من می تاخیرمی
اي خاتون من، بسیار خوشحال هستم که نذر من قبول شد و تـو بـه آرزوي خـود رسـیدي و     «: گفتم

  ».باردار شدي
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کرده است و شرمیون، مسافرت تو به معبد دلف تو را خیلی الغر «: ملکه قدري مرا نگریست و گفت
  ».اي کند که مدتی بیمار بوده بیند تصور می هر که تو را می

بایـد کـه شـب تـا      رود مـی  الغري من ناشی از بیداري است، چون کسی که به معبد دلف می«: گفتم
صبح در شبستان آن بیدار باشد و به چیزي جز خداي دلف فکر ننماید، به همین جهـت مـن در مـدت    

  ».ام شدهتوقف در معبد دلف الغر 
دانی بعد از اینکه من متوجه شدم نذر تو از طرف دیـان شـکارچی    شرمیون، آیا می«: کلئوپاترا گفت

  »ام به چه فکري افتادم؟ پذیرفته شده و من باردار گردیده
  ».نه خاتون من«: گفتم

تـو  من فکر کردم که به پاس خدمات تو و هم به مناسبت اینکه نذرت پذیرفته شد «: کلئوپاترا گفت
کـردم کـه هـر گـاه      خواستم که زودتر از این تو را شوهر بدهم، ولـی فکـر مـی    من می. را شوهر بدهم

شوهر بکنی دیگر مرا دوست نخواهی داشت، چون نسـوان بـیش از یـک دل نـدارد و وقتـی آن را در      
ولـی اینـک متوجـه    . تواند در گروي محبت خـاتون خـود بگـذارد    گروي محبت شوهر گذاشت، نمی

که اگر ازدواج تو بیش از این به تاخیر بیفتد، مبدل بـه دختـري ترشـیده خـواهی شـد و بـراي       شوم  می
گذارم که هر کس را که میل داري  خواهم ازدواجت اجباري باشد، تو را آزاد می اینکه بدانی که نمی

  ».براي شوهري خود انتخاب کن مشروط بر این که او هم خواهان تو باشد
توانم فکر کـنم کـه روزي از تـو جـدا خـواهم       دري به تو عالقه دارم که نمیخاتون من، به ق«: گفتم
  ».گردید

زن باید شوهر بکند و اگـر تـو امـروز شـوهر نکنـی موقـع شـوهر کردنـت خواهـد          «: کلئوپاترا گفت
آیا خود تو براي ازدواج مردي را در نظر داري یـا اینکـه مـن یـک نفـر را بـراي تـو در نظـر         . گذشت
  »بگیرم؟
اي از کارگران بنایی و حجاري در این کاخ مشغول کار  اي خاتون من، چندي پیش که عده«: گفتم

شد که اهل سوریه بود و او نشان داد که خواهان ازدواج با مـن   ها یافت می کردن بودند جوانی بین آن
  ».است

  »داشتی یا نه؟ آیا تو هم او را دوست می«: کلئوپاترا پرسید
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  ».داشتم، ولی بعد آن جوان به سوریه مسافرت کرد او را دوست می بلی اي خاتون و من«: گفتم
  »آیا مراجعت خواهد نمود یا نه؟«: کلئوپاترا پرسید

ي یـک نامـه    دانم که آیا مراجعت خواهد نمود یا نه، ولی ممکن است که به وسیله هنوز نمی«: گفتم
  ».این موضوع را از او بپرسم

  »مسکن او کجاست؟دانی  آیا می«: کلئوپاترا پرسید
شناسـند و   اش را مـی  او در شهر صیدا واقع در سوریه سکونت دارد و در آن جا، همه خانواده«: گفتم

  ».پدرش زندگی را بدرود گفته ولی مادرش زنده است
  »گذرد؟ چند سال از عمرش می«: کلئوپاترا پرسید

  .همسن من استباشد و جواب دادم که  تر می ترسیدم بگویم که وي از من خیلی کوچک
ي چاپـار دولتـی کـه فـردا صـبح بـا        اي براي او بنویس و به من بده تا به وسـیله  نامه«: کلئوپاترا گفت

دهم چاپار توقف کند و جواب  کند، برایش بفرستم و من دستور می کشتی به طرف سوریه حرکت می
  ».را از او بگیرد و بیاورد

ي  شبختی من ناشی از این بود کـه فهمیـدم ملکـه   خو. من از آن واقعه هم خوشوقت و هم ملول شدم
گفـت، مـن    اگر کلئوپاترا تصمیم خود را زودتر به من می. مصر به فکر افتاده است که مرا شوهر بدهد

گـرفتم و از ایـن    رفتم و به دست ارتب مورد جراحی قرار نمـی  ي اموات نمی براي بچه انداختن به خانه
به تیه بنویسم و از او بپرسم که آیا مایل است با من ازدواج کند یا اي  باید نامه جهت ملول بودم که می

  نه؟
ي مصر به من اجازه داده است که شوهر کنم و اگـر مایـل بـه از     من در آن نامه به تیه گفتم که ملکه

در ضمن مزایاي ازدواج با خود را نیز به اطالع تیـه رسـانیدم و   . باشد به اسکندریه بیاید دواج با من می
شتم که بعد از اینکه با من ازدواج کند، از طرف ملکه در اسکندریه به او شـغل داده خواهـد شـد و    نو

ي مصر موافقت نماید که در دربار  وي از حیث معاش نگران نخواهد بود و حتی ممکن است که ملکه
ا از شکم دیگرننوشتم که من از وي باردار شدم و با عمل جراحی جنین ر. اسکندریه شغلی به او بدهند

  .خود خارج نمودم
ي مصـر دادم کـه وي بـا چاپـار دولتـی از راه دریـا بـه         ي خود را بعد از نوشتن به ملکه چون من نامه
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ي مـن، آن   ي مصر بعد از دریافت نامه سوریه بفرستد و در صیدا به دست تیه برسد، بعید نبود که ملکه
ام و بـه   فهمیـد بـه او دروغ گفتـه    تم ملکه مینوش را بخواند و هرگاه من سرگذشت خود را براي تیه می

ي اموات اسکندریه به سـر بـردم و در آن جـا مـرا مـورد عمـل        جاي اینکه در معبد دلف باشم در خانه
  .جراحی قرار دادند و طفلم را از شکم بیرون آوردند و در چاه انداختند

تیه جواب مساعد بدهد، چون آن ي مصر دادم، امیدوار نبودم که  وقتی نامه را نوشتم و به دست ملکه
خود تیـه  . آمد جوان به وطن خود رفته بود و در سوریه براي جوانی چون تیه همسري زیبا به دست می

اش نسبت به من ناشی از شباهتی است که به مادرش دارم و بر حسب قاعده، مردهـا   به من گفت عالقه
گفـت شـباهت مـن بـه      هر چند تیه به مـن مـی   کنند که شبیه به مادرشان نباشد، همسرانی را انتخاب می

از ایـن دو گذشـته، مـن از حیـث سـن بزرگتـر از تیـه بـودم و         . باشد ي او به من می مادرش مزید عالقه
  .آیند ها به شمار می تر از آن نمایند که کوچک مردها، همسرانی را انتخاب می

زیرا من آن جوان . با قلبم روشن کنمبا این وصف آن نامه را براي تیه نوشتم تا اینکه تکلیف خود را 
توانستم همسر دیگري انتخاب نمـایم مگـر اینکـه بـدانم تیـه راضـی        داشتم و نمی سوري را دوست می

توانستم بـا مـردي دیگـر، مشـروط بـر اینکـه زیبـایی داشـته باشـد           نیست که شوهرم شود، آن وقت می
  .تگیر کرده بودندازدواج کنم، براي اینکه کال و تیه در انتخاب مرد مرا سخ

ي چاپار دولتی از راه دریا به طرف سوریه رفت و من در کاخ سلطنتی به  ي من به وسیله روز بعد نامه
  .کارهایی که قبل از آن مشغول بودم سرگرم شدم

  .کلئوپاترا همچنان مرا در جوار اتاق خود مسکن داد که هر موقع از شب بتواند مرا احضار نماید
ي نامه را فراموش کردم، ولـی نـه بـدان     از رفتن چاپار دولتی گذشت، من مساله پس از چند روز که

مناسبت که به تیه عالقه نداشتم بلکه از آن جهت که مطمئن بودم که تیـه جـواب منفـی خواهـد داد و     
وطن و خویشاوندانش را رها نخواهد کرد و به مصر نخواهد آمد تا با زنی چون مـن کـه بزرگتـر از او    

مـردي  «: ولی وقتی چاپار دولتی از سوریه آمد، کلئوپاترا مرا احضار کـرد و گفـت  . واج کندهستم ازد
نامه را از مـن بگیـر و بخـوان و بگـو چـه نوشـته       . خواهی با او ازدواج کنی جواب داده است که تو می
  »است؟

ه سوریه من طومار را از دست ملکه گرفتم و گشودم و دیدم که تیه نوشته است که بعد از مراجعت ب
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مطلع شد که مادرش زندگی را بدرود گفته و این موضوع خیلی او را غمگین نموده، ولی نامه ي مـن  
ي مصر به من اجازه ازدواج داده باعث خوشحالی او شـد و تـا سـه روز دیگـر بـا       حاکی از اینکه ملکه

واج خواهـد  کشتی از صیدا حرکت خواهد کرد و خود را بـه اسـکندریه خواهـد رسـانید و بـا مـن ازد      
  .نمود

ي مـا   اي به مناسبات گذشته ي خود اشاره ي تیه مرا خرسند کرد، چون آن جوان در نامه مضامین نامه
زد ممکـن اسـت    ي صور با هم بسر بردیم نکرد و مثل این بود که حدس می و مدتی که در مسافرخانه

طوري باشـد کـه بـراي مـن تولیـد      نویسد به دست ملکه بیفتد و مضامین نامه نباید  اي که به من می نامه
  .زحمت نماید

  »آیا نامه را خواندي و از جواب آن مرد مطلع شدي؟«: ي مصر از من پرسید ملکه
بعد از از اینکه آن جوان آمد و با تو ازدواج کرد، من «: من نامه را به دست کلئوپاترا دادم و او گفت

نرود تا اینکه تو پیوسته در خدمت من باشی و از دهم که مقیم اسکندریه شود و از اینجا  شغلی به او می
  ».داند اش پیداست که زبان ما را می نوشته
  ».داند بلی اي خاتون من و او زبان ما را می«: گفتم

من در حالی که به فکر خود بودم، از فکر آن غالم سودانی که در معبـد دلـف خـادم مـن بـود و از      
رصت مناسب بودم که او را به اسـکندریه بیـاورم و یکـی از    نالید، غفلت نکردم و منتظر ف گرسنگی می

بزرگان را وادارم که او را خریداري نماید و به اسکندریه بیاورد و غالم سودانی کـه در دنیـا آرزویـی    
  .جز غذا خوردن نداشت، غذاي سیر بخورد

د، قصـد دارد  یک روز در دربار شنیدم که آرسینوهه خواهر کلئوپاترا که یکی از غالمانش مرده بـو 
اي خاتون من، اگر تـو قصـد داري یـک    «: درنگ نزد او رفتم و گفتم یک غالم خریداري نماید و بی

غالم خریداري کنی من حاضرم براي تو غالمـی خریـداري نمـایم کـه بهتـر از او در بـازار ایـن شـهر         
  ».نخواهی یافت

  »او اهل کجاست؟«: آرسینوهه پرسید
بلند قامت و داراي رنگ خرمایی سیر و هر موقع که تـو خواهـان    اهل سودان و جوانی است«: گفتم

  ».خریدش باشی بعد از شش روز نزد تو خواهد بود
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  »مگر آن غالم در اسکندریه نیست؟«: آرسینوهه گفت
برد که شط نیـل بـه چنـد     نه خاتون من و او در این شهر حضور ندارد، بلکه در جایی بسر می«: گفتم

  ».گردد لتاي نیل از آنجا آغاز میشود و د شاخه تقسیم می
  »بهاي آن غالم چقدر است؟«: آرسینوهه گفت

هرگـاه کسـی   «: قبل از اینکه من از غالم سودانی جدا بشوم بهاي او را پرسیده بـودم و او گفـت کـه   
  ».دویست بطلمیوس به صاحبم بپردازد وي مرا خواهد فروخت

  ».یوس باشد خوب استاگر قیمت غالم سودانی دویست بطلم«: آرسینوهه گفت
باشـد، بـه خصـوص     خاتون من، در والیات بهاي غالم کمتر از قیمت برده در اسکندریه مـی «: گفتم

  ».غالمانی که پرخور باشند
  »خواهی براي من خریداري کنی پرخور است؟ مگر غالمی که تو می«: آرسینوهه گفت

اش وسـعت   که زنـدگانی ) آن هم یک حاکم ممسک(او در نظر یک حاکم کوچک محلی «: گفتم
نماید که او بالي آسمانی است، ولی همـان غـالم در    کند و موالیش تصور می ندارد، پرخور جلوه می

شـود، زیـرا هـر روز در اینجـا      دار یک خدمت بزرگ می دربار تو و خواهرت، با پرخوري خود عهده
ي نیل بریزند و ایـن کـار باعـث     برند و مجبورند که در رودخانه مازاد غذا را از کاخ سلطنتی بیرون می

دار  شود، ولی هرگاه تو آن غالم سودانی را خریداري کنی، عـالوه بـر اینکـه عهـده     زحمت خدمه می
خورد و به همـان نسـبت زحمـت خدمـه      ي سلطنتی را می شود، قسمتی از غذاي آشپزخانه خدمات می

  ».شود یبراي حمل مازاد غذا از کاخ سلطنتی و ریختن آن به شط نیل کمتر م
گویی خوب باشـد در اینجـا کسـی از پرخـوري او      اگر غالمی که تو می«: آرسینوهه خندید و گفت

  .گاه دویست بطلمیوس به من داد تا اینکه غالم سودانی را برایش خریداري کنم آن» .ترسد نمی
سـکندریه  من به فکر افتادم که پول را براي حاکم بفرستم و از او بخواهم کـه غـالم سـودانی را بـه ا    

بفرستد، ولی متوجه شدم ممکن است که از فرسـتادن غـالم سـودانی خـودداري نمایـد و چـون خـود        
توانستم از اسکندریه بروم ، با موافقت آرسینوهه خواهر کلئوپاترا، یکی از نوکران کاخ سلطنتی را  نمی

واست کردم که غالم اي هم به حکمران نوشتم و از وي درخ با آن وجه به مقر حکمران فرستادم و نامه
  .را بفروشد تا اینکه به اتفاق حامل نامه به اسکندریه بیاید
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آن شخص با نامه از اسکندریه رفت و بعد از هفت روز مراجعت کرد و بیش از یک روز نزد حاکم 
نماند و پول را پرداخت و غالم سودانی را با خود به اسکندریه آورد و آرسـینوهه بعـد از اینکـه غـالم     

گفتـی   آن غالم برخالف آنچه تو مـی «: ی را دید، وي را پسندید و پس از چند روز به من گفتسودان
  ».پرخور نیست

خـورد و پیوسـته    پرخوري او ناشی از این بود که در منزل ارباب سابق خود هرگـز سـیر نمـی   «: گفتم
زیرا وقتـی   نمود، کرد که شکم خود را سیر نماید، به همین جهت دایم احساس گرسنگی می آرزو می

ولی در اینجا همه نوع اطعمه . انسان را از چیزي محروم نمایند، دایم در صدد به دست آوردن آن است
داند که کسی ممانعت نخواهد کرد و  تواند بخورد و می در دسترس او هست و هر قدر که بخواهد می

پرسـت ایـن اسـت     شکمزند و بهترین وسیله براي درمان افراد  به همین جهت براي خوردن حرص نمی
خواهند بخورند و همین که احساس کردند که کسـی جلـوي    ها را آزاد بگذارند که هر چه می که آن
  ».رود حرص آنان براي خودن غذا از بین می گیرد،  ها را نمی آن

ي تیه به من رسید، خود او وارد اسکندریه شد، ولی به کاخ سلطنتی مراجعه  ده روز پس از اینکه نامه
ي صور سکونت نمود و از آنجا، مستخدم مسـافرخانه را بـه کـاخ سـلطنتی      د و رفت در مسافرخانهنکر

  .فرستاد و ورود خود را اطالع داد
من متوجه شدم که تیه شرم کرد خود به کاخ سلطنتی بیاید یا این که تصور نمود که ممکن است از 

  .ورودش به کاخ ممانعت کنند
ي صور بروم و بهتر آن است که تیه بـه کـاخ سـلطنتی     افرخانهمن حس کردم که خوب نیست به مس
اي بـراي او نوشـتم و بـه     این بود کـه نامـه  . ي صور او را ببینم بیاید یا اینکه در مکانی غیر از مسافرخانه

ي صـور   ي کاخ سلطنتی برایش فرستادم و در آن نامـه گفـتم تـو از مسـافرخانه     ي یکی از خدمه وسیله
ي خانـه برآیـی مـن     ي پرداخت اجاره توانی از عهده در شهر اجاره کن و اگر نمی اي خارج شو و خانه

  .ي صور مالقات کنم ي آن را خواهم پرداخت، زیرا پسندیده نیست که من تو را در مسافرخانه اجاره
ي همان شخص که نامه برده بود، شفاهی پیغام فرستاد که طبق دستور من عمـل خواهـد    تیه به وسیله

  .ي صور خارج خواهد شد اي اجاره نموده و از مسافرخانه خانهکرد و 
اي اجـاري   ي صور به خانـه  دو روز دیگر از طرف تیه پیغامی رسید حاکی از اینکه وي از مسافرخانه
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  .ي تیه را به من نشان خواهد داد منتقل گردیده و حامل پیغام گفت که هرگاه با او بروم خانه
م که دو ساعت غیبت کنم و به اتفاق آن مرد به راه افتـادم و یـک وقـت    من از کلئوپاترا اجازه گرفت

اي گردیدم و رهنما  گاه وارد کوچه ام که در نظرم آشنا است و آن مشاهده کردم که وارد خیابانی شده
اي توقف کرد و وقتی درب خانه گشوده شد، دانستم که آن خانـه همـان اسـت کـه روزي      مقابل خانه

هـایی کـه بـیش از دو نفـر      ي مزبور وسعت نداشت، فقط مردان مجـرد یـا آن   خانه چون. منزل کال بود
  .کردند و به همین جهت خالی ماند نبودند آن را اجاره می

وقتی وارد خانه گردیدم و تیه را مشاهده کردم، دیدم که وي مثل گذشته زیبا اسـت و از وجـاهتش   
تفصیل براي تیه صحبت کنم و بگویم که بعد در آن موقع من فرصت نداشتم که به . کاسته نشده است

  .ام از رفتن وي از اسکندریه من به سوي معبد دلف رفتم و در آنجا دانستم که باردار شده
ي مصر  همین قدر گفتم که خاتون من کلئوپاترا با ازدواج ما موافقت کرده و براي اینکه من از ملکه

کندریه یا در دربار به کار مشغول شوي و تو در این جدا نشوم ، به تو شغلی داده خواهد شد که در اس
  .خانه باش تا این که اطالع ثانوي من به تو برسد

باید شوهر من شود از  پس از اینکه از منزل تیه مراجعت نمودم، به کلئوپاترا اطالع دادم مردي که می
  .سوریه آمده است
ار نمایم به او اطالع بده که فردا بیاید تا من چون در نظر دارم که کاري به او واگذ«: کلئوپاترا گفت
  ».من وي را ببینم

: روز بعد، تیه به کاخ سلطنتی آمد و من او را نزد کلئوپاترا بردم و او تیه را نگریست و به مـن گفـت  
کردم شوهرت این قدر جوان باشد و من با میل حاضـرم کـه در ایـن کـاخ بـه او       شرمیون، تصور نمی«

  ».شغل بدهم
  »داري؟ توانی بکنی و چه شغلی را دوست می تو چه کار می«: تیه پرسیدسپس از 

  ».کار هستم و در شغل مهارت دارم من موزاییک«: شوهرم گفت
کـنم و هـر موقـع کـه      کـار کـاخ سـلطنتی انتخـاب مـی      من تو را به سمت موزاییک«: کلئوپاترا گفت

تعمیر یا تجدید خواهی کـرد، در سـایر   ها را  هاي کاخ سلطنتی احتیاج به تعمیر داشت تو آن موزاییک
  ».ایام اوقات خود را به فراغت خواهی گذرانید
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توانم بیکـار بمـانم و مـایلم در     ام که کار کنم و نمی اي خاتون بزرگوار، من عادت کرده«: تیه گفت
  ».کاري نیستم، کاري به من داده شود که بیکار نمانم روزهایی که مشغول موزاییک

  »دانی؟ کاري چه می تو عالوه بر موزاییک«: کلئوپاترا پرسید
 ».دانم ام و زبان رومی را می من مدت پنج سال در روم بوده«: تیه گفت

  »توانی به زبان رومی صحبت کنی و بنویسی و بخوانی؟ آیا می«: کلئوپاترا گفت
شتن تسـلط  خوانم، ولی در نو نمایم و می اي خاتون من، زبان رومی را به خوبی تکلم می«: تیه گفت
  ».کنم بنویسم توانم آن طور که صحبت می ندارم و نمی

تـو زبـان رومـی را خـوب     «: دانست قدري با تیه صـحبت کـرد و گفـت    کلئوپاترا که زبان رومی می
ي کـاخ کـافی اسـت، چـون      کنی و همین اندازه تسلط در زبان رومـی بـراي تعلـیم خدمـه     صحبت می

و بتواننـد الفبـاي آن را بخواننـد و بنویسـند و تـو هـم بـا         کودکان فقط باید مقـدمات رومـی را بداننـد   
  ».ها بیاموزي توانی مقدمات آن زبان را به آن اطالعاتی که در زبان رومی داري، می
ي مصر دستور داد که در کاخ سلطنتی مسـکن مخصـوص بـه مـا      روز بعد، تیه شوهر من شد و ملکه

ا شـوم و نـزد ملکـه بـروم و در روز آن منـزل      دادند مشروط بر اینکـه هنگـام روز مـن از شـوهرم جـد     
  .ي دربار مصر اي شود براي تعلیم زبان رومی به خدمه مدرسه

بعد از ازدواج، من وقایع گذشته را براي تیه حکایـت کـردم و بـه او گفـتم چگونـه بعـد از رفـتن او        
ختم، چـون اگـر آن   ي اموات اندا ي خود را در خانه مجبور گردیدم که بچه بیندازم، اما نگفتم که بچه

  .شد آوردم سبب نفرت تیه می موضوع را بر زبان می
اگـر بـه مـن    «: ام، متاثر گردید و گفـت  تیه وقتی مطلع شد که من طفلی را که از پشت او بود انداخته

  ».پیوست دادي این واقعه به وقوع نمی اطالع می
  »و باردار هستم؟توانستم به تو اطالع بدهم که من از ت من چگونه می«: به او گفتم
توانستی کـه بـراي مـن نامـه بنویسـی و       دانستی که من ساکن شهر صیدا هستم و می تو می«: او گفت

آمـدم و بـا تـو     افتادم و بـه اینجـا مـی    درنگ از سوریه به راه می بگویی که از من باردار هستی و من بی
  ».شدي طفل خود را بیندازي کردم و آن وقت تو مجبور نمی ازدواج می
اي به تو بنویسم تو از سوریه به مصر بیایی و با من ازدواج  تیه، من اطمینان نداشتم که اگر نامه«: گفتم
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خواهد به وطن خود برود، زنی  کنی، چون آزموده شده که وقتی یک مرد جوان، آن هم مردي که می
اعتنـایی   شـده، بـی  را بدون ازدواج باردار نماید و سپس عازم وطن شود، اگر بفهمد که آن زن آبستن 

  .خواهد کرد
کند، حاضر نخواهد شـد کـه    ي او نیست باردار می حتی در شهر ما وقتی مردي یک زن را که زوجه

مسئولیت پدري را بر عهده بگیرد، براي اینکه اگر مسئولیت پدري را به عهده بگیرد، باید نان طفـل را  
حتـی پـدران مشـروع اطفـال از زیـر آن       بدهد و او را بزرگ نماید و این کاري است که گاهی اوقات

  .کنند شانه خالی می
کـردم تـو حاضـر نخـواهی شـد       این بود که ترسیدم به تو نامه بنویسم، چون عالوه بر اینکه فکـر مـی  

  ».شد ي من مستحضر می مسئولیت پدري فرزند مرا برعهده بگیري، کلئوپاترا از نامه
  »ي تو مستحضر شود؟ ي مصر از نامه چگونه ممکن بود که ملکه«: تیه حیرت زده پرسید

گـردد   هایی کـه از اسـکندریه خـارج مـی     گویم که نامه اگر به کسی ابراز نکنی، من به تو می«: گفتم
شود، یا از طرف مامورین حکومت مصـر مـورد رسـیدگی قـرار      یعنی به کشورهاي  بیگانه فرستاده می

  ».ناخدایان اهل مصر باشندها، در صورتی که  گیرد یا از طرف ناخدایان کشتی می
هـایی کـه از    من از این موضوع مطلع نبـودم و آیـا در ایـن کشـور همـواره نامـه      «: تیه با تعجب گفت
  »خواندند؟ شد می اسکندریه خارج می

هـایی را کـه خـارج     ي مصر شد دستور داده است که نامـه  نه، ولی از وقتی که کلئوپاترا ملکه«: گفتم
  ».رسد را بخوانند یی که از خارج به مصر میها شود و همچنین نامه می

  ».شود اگر این طور باشد کلئوپاترا از اسرار زندگی تمام مردم مستحضر می«: تیه گفت
خاتون من توجهی به اسرار زندگی مردم ندارد و عالقمنـد نیسـت بدانـد کـه فـالن بازرگـان       «: گفتم

است، او فقط عالقه دارد بدان کسانی که  چقدر استفاده کرده یا فالن عاشق به معشوق خود چه نوشته
هـا   هـاي خـارج چـه ارتبـاطی دارنـد، کـه هسـتند و نـوع ارتبـاط آن          باشند با حکومت در اسکندریه می

  ».چیست
بایـد بـه    گفتی از من باردار هستی و مـن مـی   نوشتی و می در این صورت اگر تو به من می«: تیه گفت

گرفت براي  فرزندت را بزایی، مورد توجه کلئوپاترا قرار نمی اسکندریه بیایم و شوهر تو شوم تا بتوانی
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  ».اینکه موضوعی بود خصوصی
فهمیـد   تیه، این موضوعی خصوصی غیر از مسایل خصوصی دیگر است و کلئوپاترا وقتی می«: گفتم

دربار داد و اگر از  ام، مرا مورد خشم قرار می ي او با تو معاشرت کرده و باردار شده که من بدون اجازه
بینـی، مـن کنیـز     ولی امروز بـه طـوري کـه مـی    . آمدم راند باري، دیگر کنیز مقرب او به شمار نمی نمی

مقرب او هستم و نه موافقت کرد که من شوهر نمایم، بلکه به تو شغل داد تا اینکه از اسکندریه خارج 
  .نشوي و من بتوانم هر روز نزد ملکه بروم

تـوانم از او جـدا    ام و نمـی  شته، من از کودکی با ملکه بزرگ شدهي لزوم تامین زندگی گذ از مساله
کنم ممکن است روزي بیایـد کـه مـن از ملکـه جـدا       شوم مگر براي مدتی محدود و هر وقت فکر می

  ».کنم و میل دارم پیوسته با او باشم تابی می گردم، احساس بی
ي مـنظم گردیـد و هـر     یع یک برنامهاز آن روز به بعد زندگی ما یعنی من و تیه در کاخ سلطنتی، مط

آمـد، خـود او مـرا     رفـتم و بعـد از اینکـه شـب فـرود مـی       شدم و نزد ملکه می بامداد من از تیه جدا می
  .اي و شب باید نزد شوهرت برگردي گفت شرمیون، تو داراي شوهر شده کرد و می مرخص می

شنیدم که بعضـی از کودکـان    میداد و من  تیه روزها در مسکن ما به فرزندان خدمه درس رومی می
  .توانستند به زبان رومی چند کلمه حرف بزنند می

قسـمتی از  «: یک روز کلئوپاترا تیه را احضار کـرد و در حـالی کـه مـن حضـور داشـتم بـه او گفـت        
موزاییک کوشک خراب شده و تو از فردا به کوشک من بیا و آن را مرمت کن و تا مدتی که تـو در  

  ».شود ت موزاییک خواهی بود، درس رومی اطفال تعطیل میکوشک من مشغول مرم
  .روز بعد تیه با مسرت به کوشک کلئوپاترا رفت و مشغول کار شد

هایش ریختـه بـود و    من گفتم که تیه جوانی بود باریک اندام و داراي موهاي خرمایی که روي شانه
دایمـی آن جـوان تولیـد     هاي درشت و مژگـان بلنـد و تبسـم    صورت باریک و کشیده و سفید و چشم

  .نمود محبت می
کرد، در قسمتی از کوشک بود که من کـاري نداشـتم وارد آنجـا     محلی که شوهر من آنجا کار می

  .داد که به آنجا بروم ي مصر دستور می شوم مگر هنگامی که ملکه
: اي بــه مــن داد و گفــت کلئوپــاترا نامــه  آن روز، وقتــی شــوهرم وارد آن قســمت از کوشــک شــد، 
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ي کاخ را با خود ببر که جلودارت باشد و این نامه  شرمیون، هم اکنون سوار االغ شو و یکی از خدمه«
  ».گاه مراجعت کن را به رییس بندر بده و آن

ي مصـر   هر وقت که ملکه. ي کلئوپاترا را براي رییس بندر برده بودم باید بگویم که من چند بار نامه
اي از او بـراي ریـیس بنـدر     من نامـه ) که شرح آن گذشت( خواست سوار کشتی بزرگ خود شود می
ي چـراغ   اي از او بـراي فرمانـده   خواست برود و چراغ دریـایی را ببینـد نامـه    بردم و هر زمان که می می

لذا بردن نامه از طرف من براي رییس بندر تازگی نداشت، ولی آن روز حس کـردم  . بردم دریایی می
  .کاخ سلطنتی دور کندي مصر قصد دارد مرا از  ملکه

وقتـی برگشـتم،   . نامه را بردم و به رییس بندر تسلیم کردم و جواب نامه را گرفتم و مراجعت نمـودم 
تیه در کوشک کلئوپاترا مشـغول کـار بـود و مـن او را ندیـدم مگـر بعـد از اینکـه شـب فـرود آمـد و            

دم، قبل از اینکه تیه لـب بـه   همین که وارد ش. کلئوپاترا مرا مرخص کرد و من به مسکن خودمان رفتم
تیه، براي چه در «: اي تازه اتفاق افتاده است و از او پرسیدم سخن بگشاید، از وضع او دریافتم که واقعه

  »اي؟ فکر فرو رفته
براي اینکه امروز بعد از اینکه وارد کوشک کلئوپاترا شدم و شروع به کار کـردم، دیـدم   «: تیه گفت

گـاه وارد   دیـد و قـدري از کارهـاي مربـوط بـه موزاییـک پرسـید و آن       ي مصر به من نزدیک گر ملکه
  ».مسایل دیگر شد و از من سؤال کرد مناسبات من با تو چگونه است

  »تو چه جواب دادي؟«: من از تیه پرسیدم
بعـد او گفـت تـو بـراي     . من به او جواب دادم که مناسبات من بـا شـرمیون خـوب اسـت    «: تیه گفت

گفـتم بلـی اي خـاتون مـن و مـن کـوچکتر از       . را سن تو کمتـر از اوسـت  شرمیون کوچک هستی، زی
کلئوپاترا گفت عـالوه بـر اینکـه تـو کـوچکتر از شـرمیون هسـتی بـراي او بسـیار زیبـا           . شرمیون هستم

  ».بایست با مردي ازدواج کند که به زیبایی تو نباشد باشی و او می می
منظـور کلئوپـاترا از   «: راحت شدم و از تیه پرسیدممن بعد از اینکه آن حرف را از تیه شنیدم خیلی نا

  »این حرف چه بود؟ آیا به تو گفت که باید از من جدا شوي؟
خواست که ما از هم جدا شویم و برعکس اظهار کرد که باید بـا هـم زنـدگی     نه، او نمی«: تیه گفت

  ».نماییم تا اینکه وي بتواند مرا ببیند
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  »بعد چه گفت؟«: پرسیدم
کرد که مایل است هر روز مرا در کوشک خود ببیند مشروط بـر   کلئوپاترا اظهار می«: دادتیه جواب 

کرد و به معبد دلـف   اي دیگر نذر می اینکه شرمیون حضور نداشته باشد و خوب بود که شرمیون مرتبه
نمـود کـه در آن صـورت مـانعی بـراي دیـدار مـا وجـود          رفت و نصف ماه یا یـک مـاه غیبـت مـی     می
  ».داشت نمی

ام، ولی بدون اینکه  ي مصر فهمیده بود که من به کال عالقمند شده چند سال قبل از آن تاریخ، ملکه
ولی آن مرتبه بـراي  . ي مرا بکند کال را به کاخ سلطنتی اسکندریه آورد و از او باردار گردید مالحظه

یـه شـوهر مـن اسـت در     دانسـت کـه ت   کرد، براي اینکه می اینکه تیه را با خود دوست نماید احتیاط می
ي مصر شوم،  من نسبت به کال حقی نداشتم که بتوانم مانع از اقدام ملکه. صورتی که کال شوهرم نبود

بـه همـین جهـت    . ي مصـر بیفتـد   خواسـتم کـه او در دام ملکـه    ولی نسبت به تیه ذي حـق بـودم و نمـی   
  .یه دور شومکرد و به تیه گفت که بهتر است که من از اسکندر احتیاط می کلئوپاترا

گـذارد و اگـر    زنی است با اراده و هر تصمیمی که بگیرد بـه موقـع اجـرا مـی     کلئوپاترا«: به تیه گفتم
خواهد مرا از اینجا دور کند، به طور حتم خواهد کرد، خواه به معبد دلف بفرسـتد خـواه بـه جـاي      می
  ».دیگر

  »خواهی رفت یا نه؟ ي مصر به تو گفت که به معبد دلف بروي آیا اگر ملکه«: تیه گفت
من چاره ندارم که به ظاهر امر از او اطاعت کنم و بـه معبـد دلـف بـروم و در عمـل اطاعـت       «: گفتم

  ».نخواهم کرد و از این شهر خارج نخواهم شد
  »روي؟ به کجا می«: تیه از من پرسید

در آن خانـه  ي صور خارج شدي، یک خانه کرایه کردي و من  تو بعد از اینکه از مسافرخانه«: گفتم
مـرا در کـاخ سـلطنتی     کلئوپـاترا سکونت خواهم کرد و تو نگو که مـن در اسـکندریه هسـتم و چـون     

 ».ام بیند تصور خواهد نمود که من از این شهر خارج شده نمی
بسیار خوب، من به او نخواهم گفت که تو کجا هستی، اما اگر کلئوپاترا از من تقاضـایی  «: تیه گفت

داد چه کنم؟ زیرا وي یک زن عادي نیسـت کـه    یک شوهر نسبت به زن وفق نمیکرد که با وفاداري 
باشد و اگر از من ناراضی شود، نه فقط مـن بلکـه    ي مصر می من بتوانم به او جواب منفی بدهم و ملکه
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  ».تو را هم از کاخ سلطنتی اخراج خواهد کرد
کلئوپـاترا از شـوهر مـن    اگـر  . گویـد  از این حرف وحشت کردم زیرا متوجـه شـدم تیـه درسـت مـی     

توانسـت از انجـام درخواسـت     داد، تیـه نمـی   کرد که با وفاداري او نسبت به من وفـق نمـی   تقاضایی می
توانست که تیه را به زندان بیندازد، یا این که بـه   ي مصر خودداري نماید، زیرا اقتدار داشت و می ملکه

  .قتل برساند
ي مصـر نبـود کـه     رسـانید، اولـین ملکـه    خت یـا بـه قتـل مـی    اندا اگر کلئوپاترا شوهرم را به زندان می

هاي مصر، این کار را کرده بودند و هر مرد را  اي از ملکه در گذشته، عده. کرد مبادرت به این کار می
  .رسانیدند انداختند یا به قتل می کرد، به زندان می که در مقابلشان پایداري می

گرفت از طـرف   را هر مردي که مورد توجه من قرار میمن از سرنوشت خود بسیار ناراضی بودم، زی
  .خواست شوهرم را برباید ي دوم می ي اول او کال را از من ربود و مرتبه مرتبه. شد کلئوپاترا ضبط می

. در آن روز طوري نسبت به خاتون خود احساس کینه کردم که به یاد خوابی که دیـده بـودم افتـادم   
شـود و مـن اندیشـیدم کـه اگـر آن زن       لئوپاترا به دست من کشته مـی تعبیر خواب مزبور این بود که ک

  .شوهرم را ضبط نماید، بعید نیست من کمر به قتلش ببندم
روز بعد، پس از اینکه من نزد ملکه رفتم، انتظار داشتم که از طرف او کاري به من مراجعه شود کـه  

که چون من بر اثر نذر تو در معبد دیـان  ممکن بود که ملکه به من بگوید . مرا از اسکندریه دور نماید
شکارچی باردار شدم، اینک نذري دیگر بکن و به معبد دلف برو و مـدت پـنج شـب در شبسـتان آن     

  .معبد بیتوته نما تا اینکه من به راحتی فارغ گردم
باید شش روز در راه باشم و شش روز دیگر مراجعت کنم و پـنج   من براي رسیدن به معبد دلف می

ر آن معبد بمانم و در آن هفده روز، کلئوپاترا وقت کافی داشت که تیه را متعلق به خود نماید و روز د
ولی کلئوپاترا آن روز آن دستور . کردم، تیه دیگر از آن من نبود پس از اینکه من از معبد مراجعت می

ي مصـر   ه ملکـه را به من نداد و در روز بعد دستوري از طرف ملکه صادر نگردید و من متوجه شدم ک
رفـتم، از او راجـع بـه     کـرد و مـن نـزد تیـه مـی      هر شب بعد از اینکه ملکه مرا مرخص می. متفکر است

ي مصر از شوهر من درخواستی کرده اسـت یـا    خواستم بدانم آیا ملکه کردم و می کلئوپاترا تحقیق می
گفت با من  ، یا اینکه میي مصر بیش از چند لحظه با من صحبت نکرد گفت امروز ملکه ولی تیه می. نه



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٩٠ 

  .هایم ننهاد صحبت کرد لیکن دست خود را روي لب
فهمیدم آنچه سبب شده که کلئوپاترا برخالف روز اول کمتر به شوهر من توجه نماید وقـایع   من می

  .خارجی و به خصوص وقایع روم است
ریخ روم را خـوب  دانسـت نسـبت بـه وقـایع روم داراي عالقـه بـود و تـا        کلئوپاترا که زبان رومی می

دانسـت کـه زمامـداران و شـعرا و      شـناخت و مـی   ي روم را مـی  او تمام سرشناسـان گذشـته  . دانست می
  .نویسندگان و خطباي معاصر روم چه کسانی هستند

دانست به روم عالقمند بود یا اینکه از صمیم قلب  دانم کلئوپاترا به مناسبت اینکه زبان رومی می نمی
گفت که مصر احتیـاج بـه یـک اصـالح      به دفعات از او شنیده بودم که می. نمود آن ملت را تجلیل می

پذیر نیست مگر اینکه قوانین رومی در مصر بـه موقـع اجـرا گذاشـته      بزرگ دارد و آن اصالح صورت
  .»قانون«گوید روم یعنی  شود و هر کس که می

دهـد و چـرا ملـت     ري ترجیح میفهمیدم که براي چه کلئوپاترا قوانین رومی را به قوانین مص من نمی
دانستم که روم از خود چیـزي نداشـته و هـر چـه آموختـه از       من می. داند روم را یک ملت برجسته می

ها را داراي کمـال   یونان فرا گرفته و اجداد کلئوپاترا که یونانی بودند، معرفت را توسعه دادند و رومی
  .کردند

  .یزان خیلی سختگیرتر از قوانین مصري بود نفرت داشتممن از قوانین رومی که نسبت به غالمان و کن
ولـی در روم  . کردنـد، ولـی بـاالخره انسـان بودنـد      در مصر غالمان و کنیزان با حسرت زنـدگی مـی  

  .آمدند تر به شمار می کردند و از جانوران پست غالمان و کنیزان را جزو انسان محسوب نمی
اي از غالم و  اري کند و آزاد شود و من در مصر عدهتوانست خود را خرید در مصر غالم و کنیز می

توانست  شناختم که داراي ثروت گردیدند، ولی قوانین رومی طوري بود که غالم و کنیز نمی کنیز می
باید براي آقا و خانم خود رنـج ببـرد و    خود را خریداري و آزاد نماید و تا روزي که حیات داشت می

نمودند که از شنیدن آن مو بر اندام انسان راست  هایی محکوم می زاتکرد، او را به مجا اگر خالف می
  .شود می

ها را گالدیـاتور   کردند که در سیرك یکدیگر را به قتل برسانند و نام آن در روم غالمان را وادار می
کرد که در سیرك به دست غالم دیگر کشته  گذاشتند، ولی در مصر کسی یک غالم را وادار نمی می
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  .او را به قتل برساند شود، یا
دادنـد و گـاهی    هایی که به چهار شیر بسـته شـده بـود مسـابقه مـی      اگر چه در سیرك اسکندریه ارابه

ها غالم نبودند  رسیدند، ولی هیچ یک از آن شدند و به قتل می ها از طرف شیرها پاره می رانندگان ارابه
  .شدند و مثل کال از افراد آزاد محسوب می

ها و دیگري غالمان و بردگان که در  ها، یعنی آقایان و خانم یکی رومی: و طبقه بودنددر روم مردم د
ولی در مصر بین غالمان . ها به خوشی زندگی کنند کشیدند تا این آقایان و خانم تمام عمر زحمت می

ون، و ي ممتاز، چند طبقه از مردم بودند، مثل کشاورزان و کارگران و کسبه و روحانی و کنیزان و طبقه
ي  کردم که نه کلئوپـاترا کـه ملکـه    لیکن من این طور استنباط می. وضع اجتماعی مصر بهتر از روم بود

گردیـد بـه ایـن مسـاله      آمد و از نظر او قوانین روم بهترین قوانین جهان محسـوب مـی   مصر به شمار می
  .توجه دارد و نه پادشاه مصر بطلمیوس چهاردهم

. ام، طرز زمامداري بطلمیوس شوهر کلئوپاترا و پادشـاه مصـر اسـت    فتهاي را که من تا کنون نگ نکته
ي کلئوپاترا  گفتم که بطلمیوس شوهر کلئوپاترا فرمانرواي اصلی کشور بود، اما در امور مصر به اندازه

گرفت و به موقـع اجـرا    کلئوپاترا زود تصمیم می. دخالت نداشت و داراي اراده و برندگی آن زن نبود
آمد  اي از مردم مشکلی پیش می وقتی براي دسته. حس اجتماعی او بیش از شوهرش بود گذاشت و می

توانست درست بفهمد کـه مـردم چـه     کردند، بطلمیوس نمی آمدند و شکایت می و به کاخ سلطنتی می
فهمید که درد اصلی مردم چیست و با اینکه ملکه بود گاهی بـا   گویند، در صورتی که کلئوپاترا می می

پرسید و به همین جهت مردم کلئوپاترا را بهتر از همسـرش   ها می گرفت و از مسایل آن تماس میمردم 
  .شناختند بطلمیوس می
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  ها به اسکندریه آمدند؟ چگونه رومی
کرد، ولی کلئوپاترا هر کار را در  بطلمیوس در امور کشور تنبل بود و کار امروز را به فردا محول می

  .رسانید میهمان روز به انجام 
رسـد، اوقـات خـود را صـرف شـکار یـا        دید که همسرش بـه تمـام کارهـا مـی     پادشاه مصر وقتی می

نمود و آن قدر کبوتر داشت که من به خاطر دارم یک وقت کـاخ سـلطنتی اسـکندریه     کبوتربازي می
کـاخ  ي بزرگ شد و هر روز براي تغذیه آن کبوترها جوال ارزن و گنـدم بـه    مبدل به یک کبوترخانه

  .ماند ها باقی نمی اي از آن ارزن ها و دانه آوردند و روز بعد یک حبه از آن گندم سلطنتی می
ي مصـر در   ي ملکـه  فهمیدم کـه مداخلـه   هاي سیاسی کلئوپاترا اطالع نداشتم، می من با اینکه از نقشه

خود را جلو  کند که تمام امور عمدي است و کلئوپاترا از این جهت در کارهاي زمامداري شرکت می
بیندازد و شوهرش را عقب و جاي او را بگیرد و همین طور هم شد و گرچه بطلمیوس پادشاه مصر بود 

  .کرد نه شوهرش اما کلئوپاترا سلطنت می
ترسـیدم،   ي بطلمیوس چهاردهم مردي بود خواجه، موسوم به پوتن و من از آن مرد می در بین خدمه

  .شود و مفسدتر از آن مرد یافت نمیتر  کردم که موذي براي اینکه حس می
هـا مـو از صـورتش     پوتن مـردي بـود بلنـدقامت و چهارشـانه و قـدري خمیـده و مثـل تمـام خواجـه         

نگریسـت کـه پنـداري عاشـق مـن       رویید و با اینکه یک مرد عادي نبود، وقتی مرا دید طوري مـی  نمی
کنان انگشت   شد و تبسم نزدیک می ي خلوت پیدا کند به من توانست مرا در منطقه هر بار که می. است

  »شوي؟ شرمیون، براي چه تو با من دوست نمی«: گفت نهاد و می خود را بر لبم می
در آن موقع من هنـوز  (توانی شوهر من بشوي  دوستی من و تو فایده ندارد و تو نمی«: من به او گفتم

  ».براي اینکه خواجه هستی) به تیه شوهر نکرده بودم
تـو  . تـوانم بـراي تـو یـک متحـد صـمیمی باشـم        اگر نتوانم شوهر تو بشوم مـی «: داد پوتن جواب می

ي شـوهر او، و مـن و تـو هـر گـاه متحـد        تـرین خواجـه   ترین کنیز ملکه مصر هستی و من مقرب مقرب
  ».توانیم بکنیم شویم، خیلی کارها می

کـردم، امـا وي از    اب مـی انگیز، از او اجتن اي است مفسد و فتنه ولی من که یقین داشتم پوتن خواجه
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  .نمود گردید و تجدید مطلع می کرد و باز به من نزدیک می خواجگی خود استفاده می
هـا آزادي کامـل    ها و رفـتن بـه منـازل آن    ها براي صحبت کردن با زن در کاخ سلطنتی مصر، خواجه

  .دش ها از جمله من نزدیک می نمود و به زن داشتند و پوتن از آن آزادي استفاده می
اي بلنـد   شرمیون، تو اگر با من متحد شوي مـن تـو را بـه مرتبـه    «: یک روز پوتن خواجه به من گفت

  ».ي مصر کنم رسانم و حتی ممکن است تو را ملکه می
ها نزن و مرا تطمیع مکن، چگونه ممکن است که یک کنیـز   اي خواجه متقلب، از این حرف«: گفتم

  »ي مصر شود؟ مثل من، ملکه
توانی بخوانی و بنویسی  تو با کنیزهاي دیگر فرق داري و عالوه بر اینکه زیبا هستی، می«: پوتن گفت

تـوانم تـو را زوجـه او و     و اگر روزي کلئوپاترا از بین برود، من که در پادشاه مصر خیلی نفوذ دارم می
  ».ملکه مصر بکنم

سـت و او زوجـه بـرادرش    به فرض اینکه روزي کلئوپاترا از بین برود، خواهرش آرسینوهه ه«: گفتم
  ».خواهد شد

پادشاه مصر همان طور که به کلئوپاترا تمایل نـدارد، بـه دختـري چـون آرسـینوهه نیـز       «: پوتن گفت
متمایل نیست، ولی یک زن بیگانـه او را مجـذوب خواهـد کـرد و مـن تـو را بـراي همسـري او الیـق          

  ».دانم می
اش چـون منقـار عقـاب خمیـده      شت و بینـی هاي زاغ دا من مطمئن بودم که آن مرد خواجه که چشم

انگیـز زیـادي اتفـاق     ي بطالسـه وقـایع شـگفت    دانستم که در تاریخ سلسله من می. گوید بود، دروغ می
افتاده، ولی هرگز یک کنیز به مقام ملکه نرسیده، براي اینکه وقتی یک پادشاه مصر بخواهد از زنی که 

کند و محتاج نیست که براي برخورداري از او،  ي میکنیز است متمتع شود، او را از صاحبش خریدار
  ».ي مصر نماید آن زن را ملکه

هـاي او   پوتن با آن دروغ مقرون به افسانه قصد داشت مرا بفریبد و تطمیع کند تـا اینکـه مطیـع نقشـه    
اگر پـوتن نبـود، کلئوپـاترا کـه گفـتم پادشـاه مصـر محسـوب         . خوردم بشوم و من هم فریب او را نمی

گذاشت که بطلمیـوس چهـاردهم آرام بگیـرد و     کرد، ولی پوتن نمی بدون دردسر سلطنت می شد، می
  .نمود دایم او را علیه کلئوپاترا تحریک می
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هـاي پـوتن در وي اثـر     انگیـزي  تا وقتی کـه بطلمیـوس چهـاردهم خردسـال بـود، تحریکـات و فتنـه       
قرار گرفت و کلئوپاترا متوجه شد که کرد، ولی بعد از اینکه بزرگ شد، تحت تاثیر القائات پوتن  نمی

  .ممکن است شوهرش به جان وي سوءقصد نماید
ي بطالسه، قتل خواهر به دست برادر و همچنین قتل برادر به دست خواهر و فرزند به دست  در سلسله

زن، پـدر کلئوپـاترا، دسـتور داد کـه      ي استثنایی نبود و بطلمیوس سیزدهم ملقب به نـی  پدر، یک واقعه
ل چشم او سر دخترش موسوم به برنزي را از بدن جدا کردند، زیرا وقتی بطلمیوس سیزدهم به روم مقاب

  .مسافرت کرد و غیبت او طول کشید آن دختر تاج سلطنت بر سر گذاشت و خود را ملکه مصر خواند
ي مصـر شـوهر مـرا دیـده و او را زیبـا یافتـه بـود، تـوجهی          من متوجه شدم در همـان ایـام کـه ملکـه    

ترین لژیـون مصـر بـه نـام      ي برجسته گفتم که کلئوپاترا فرمانده. خصوص نسبت به لژیون خود داشتم
داد تا اینکه ساز و برگ سربازان نقصان  اسکندر بود و در آن ایام لژیون خود را مورد بازرسی قرار می

ش بـه اخبـار روم   داد، گـو  در عین اینکه کلئوپاترا لژیون خود را مورد رسیدگی قرار مـی . نداشته باشد
ي ناخـدایان آن   شـد و کلئوپـاترا بـه وسـیله     هایی وارد اسکندریه مـی  هر روز از روم کشتی. دوخته بود
ي کسـانی کـه بـا کشـتی از      دادند یا به وسـیله  ها که گزارش خود را به رئیس بندر اسکندریه می کشتی
  .گردید آمدند، از اوضاع آنجا مستحضر می روم می
خواست که مصر را یکی از ایاالت روم بکند و گاهی کشور مصـر   وم پیوسته میدانستم که ر من می

اش نی زدن بـود،   ي سلطنت پدر کلئوپاترا که کار اصلی ي روم بود همچنان که در دوره تحت الحمایه
ها به مصر مراجعت کرد و تاج سلطنت را از سر دخترش برنزي برداشت و امر کرد  وي با کمک رومی

دانستم که در کشـور روم یـک مشـت مـردان      این را هم می. سر از پیکرش جدا کردندمقابل چشم او 
خواسـتند جیـب    سیاسی و نظامی، به نام منافع عالی روم خواهان اتحاد با مصر بودند، ولی در واقـع مـی  

دانستند که مصر ثروتمندترین کشور دنیا است و تنها درآمد اسکندریه و دو  خود را پر کنند، چون می
  .ي تفریح مصر در یک سال، برابر است با خراج پانزده یا بیست سال روم همحل

در بین مردان سیاسی و نظامی روم، در آن موقع که بین کلئوپاترا و شوهرش اختالف به وجود آمده 
قبل از آن تاریخ من . ها پومپه بود و نام دیگري سزار شد و نام یکی از آن بود، نام دو نفر بیشتر برده می

امی دیگران را هم شنیده بودم، ولی اگر بخواهم نام تمام مردان سیاسی و نظامی روم را که در مصر اس
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معروف شدند ببرم، مطلب بسیار طوالنی خواهـد شـد و از صـحبت خـود و کلئوپـاترا خـارج خـواهم        
نویسم که حـوادث زنـدگی مـن و همچنـین حـوادث       چون من این سرگذشت را براي این می. گردید

خاتونم کلئوپاترا باقی بماند و در آینده دیگران از روي این سرگذشت بتوانند بـه حقـایق پـی    زندگی 
کنم همان طور که سرگذشت پیشینیان را توام با  بینی می ببرند و فریب افسانه را نخورند، چون من پیش

ایـن سرگذشـت    ولـی . افسانه کردند، بعد از این سرگذشت کلئوپاترا را نیز توام با افسانه خواهند کـرد 
  .اگر باقی بماند هرگونه اشتباه تاریخی و افسانه را تصحیح خواهد کرد

کردنـد، ولـی در آن سـال کـه       پومپه و سزار با هم خوب بودنـد و بـه اتفـاق کشـور روم را اداره مـی     
اختالف بین کلئوپاترا و برادرش شدت کرد، یعنی در سال دویست و هشتاد و سوم بعـد از بنـاي شـهر    

  .اي به نام فارسال جنگ درگرفت و پومپه مغلوب شد ها در منطقه یه، بین آناسکندر
انـدازد،   علت جنگ پومپه با سزار، علتی بود که پیوسته مردان سیاسی و نظامی را با هم به جنگ مـی 

خواست کـه قـادر مطلـق باشـد و پومپـه نیـز همـین قصـد را          یعنی لزوم منحصر کردن قدرت، سزار می
  .ها اختالف به وجود آمد بین آن داشت و در نتیجه

ي یکصـد صـفحه از ایـن     یک مورخ اگر بخواهد علت اختالف سزار و پومپه را بنویسـد، بـه انـدازه   
نویسم شرح خواهد داد و پـاي مجلـس سـناي روم را پـیش خواهـد کشـید و از        سرگذشت که من می

حقـوقی چـون اشـراف    اشراف روم صحبت خواهد کرد و از کشاورزان رومـی کـه معتـرض بودنـد و     
خواستند صحبت خواهد نمود و غیره، ولـی واقعیـت همـان اسـت کـه مـن گفـتم و آن را از دهـان          می

سزار به ملکه گفـت کـه امپراتـوري روم    . ي مصر هم آن را از دهان سزار شنید کلئوپاترا شنیدم و ملکه
توري جهـان زنـدگی کنـیم،    توانستیم در بزرگترین امپرا براي من و پومپه کوچک بود و ما دو نفر نمی

  .باید از بین برود یا من، و او از بین رفت بنابراین یا پومپه می
در همان موقع که خبر شکست پومپه از دست سزار به مصـر رسـید، بطلمیـوس چهـاردهم برحسـب      

  .تلقین خواجه خود پوتن، تصمیم گرفت که خواهرش کلئوپاترا را به قتل برساند
گفت از یک سـال بـه ایـن طـرف مـن بـا همسـرم معاشـرت          ین بود که میي ظاهري شاه مصر ا بهانه
ي قتل  اما علت اصلی توطئه. باشد و حرامزاده است ام، لذا طفلی که در شکم دارد فرزند من نمی نکرده

بـرد، بـراي    ي خود، به همسـرش رشـک مـی    هاي خواجه کلئوپاترا این بود که پادشاه مصر بر اثر تلقین
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شـناختند و بــه وي مراجعــه   دشـاه واقعــی مصـر بــود و مـردم آن طــور کـه او را مــی    اینکـه کلئوپــاترا پا 
  .نمودند شناختند و به او مراجعه نمی کردند، پادشاه را نمی می

  .شبی که پادشاه مصر تصمیم گرفت که همسرش را به قتل برساند، کلئوپاترا در کاخ سلطنتی نبود
م شکار از پایتخت بیرون رفت و روز سـوم کلئوپـاترا   از سه روز قبل از آن تاریخ، پادشاه مصر به عز

ام برود و لژیون خود  ي دمن هور که نامش را در این سرگذشت ذکر کرده قصد کرد که به سربازخانه
این روزها اوضاع عمومی «: موسوم به اسکندر را بازدید نماید و قبل از اینکه عزیمت کند به من گفت

ورده و سزار بدون معارض فرمانرواي روم شده و ایـن موضـوع   مبهم است و در روم پومپه شکست خ
  .بعید نیست که در کشور ما تولید انعکاس نماید

روم که ببینم آیا لژیون من آمـاده بـراي مقابلـه کـردن بـا وقـایع غیرمترقبـه         من اینک به دمن هور می
ضـر نماینـد، ولـی ممکـن     در اینجا کسانی هستند که وظیفه دارند مرا از تمـام وقـایع مستح  . هست یا نه

اي بزرگ اتفاق بیفتد، نتوانند از عهده برآیند یا اینکه به من خیانت کنند، این است  است که اگر واقعه
ي قابل اهمیت اتفاق افتاد، شوهرت  که من از تو انتظار دارم که اگر مشاهده کردي در اینجا یک واقعه

ت نتوانسـت بیایـد تـو خـود راه بیفـت و بـه       را به سربازخانه دمن هـور نـزد مـن بفرسـت و اگـر شـوهر      
  .ي دمن هور بیا و مرا از واقعه مستحضر کن سربازخانه

ي دمـن هـور    داند که من قصد دارم براي سرکشی لژیون خود به سـربازخانه  در اینجا هیچ کس نمی
م ملحق روم و در شکارگاه به شوهر ام که می من در اینجا گفته. بروم و تو این موضوع را به کسی نگو

  ».گیرم ي دمن هور را پیش می دانی که راه سربازخانه شوم و فقط تو می می
زد به  کردم که کلئوپاترا در آن روز از آن جهت از اسکندریه خارج شد که حدس می من تصور می

خواست برود و لژیون خود را تحت فرماندهی داشته باشد تـا اگـر    جانش سوءقصد خواهند کرد و می
  .او سوءقصد نمایند، سربازان و افسران لژیون او از ملکه مصر دفاع کنندخواستند به 

آنچه سبب شد که این فکر براي من پیدا شود، این بود که یک روز قبل از اینکه کلئوپاترا به طـرف  
باشـم   شرمیون، من تا وقتی که تنها هستم، ناتوان می«: ي دمن هور حرکت کند، به من گفت سربازخانه

  ».نمایند اند و از من دفاع می بینم که سربازان لژیون اسکندر اطرافم را گرفته را توانا می و وقتی خود
نیمـه شـب   . کلئوپاترا رفت و آن روز گذشت و شب فرا رسید و من و تیه در مسکن خود خوابیـدیم 
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ا آیـا ایـن صـداها ر   «: ناگهان از باغ سلطنتی صداهاي غیرعـادي شـنیدم و تیـه را بیـدار کـردم و گفـتم      
  »شنوي؟ می

  ».رسد مثل اینکه صداي چکاچاك شمشیر به گوش می«: تیه گفت
  ».تیه، تو اینجا باش و از منزل خارج مشو تا من بروم و ببینم چه خبر است«: گفتم

آمد و من با عجله لباس خـود را پوشـیدم و بـه طـرف کوشـک       صدا از طرف کوشک کلئوپاترا می
انـد و چنـد    ها کشته شـده  ا مشاهده کردم که چند تن از نگهبانه کلئوپاترا دویدم و در روشنایی مشعل

آن چند نفر در . نفر دیگر در حال دفاع هستند، ولی چون شمار مهاجمین زیاد است کشته خواهند شد
  .ظرف چند لحظه از پا درآمدند و سربازان مهاجم وارد کوشک کلئوپاترا گردیدند

وارد کوشک کلئوپاترا شدم و غالمان و کنیـزان مـرا   من از کنار اجساد کشته شدگان عبور کردم و 
  .دیدند و گفتند این است شرمیون کنیز مقرب ملکه

آیـا  «: یک افسر که من او را تا آن شب ندیده بودم به من نزدیک شد و مچ دستم را گرفت و پرسید
  »شرمیون تو هستی؟

  ».کلئوپاترا کجاست«: او پرسید» .بلی«: گفتم
  ».رود تا به شوهرش ملحق گردد جا رفت و گفت که به شکارگاه میامروز از این«: گفتم

آیـا  «: خواب شده بودند وقتی جواب مرا شنیدند به افسر مزبـور گفتنـد   غالمان و کنیزان دیگر که بی
  ».کنی آنچه ما گفتیم حقیقت بود و ملکه امروز به شکارگاه رفت اکنون تصدیق می

آمدیم و در همـان جـا او را بـه     ارگاه آمده بود، ما اینجا نمیاگر کلئوپاترا امروز به شک«: افسر گفت
رساندیم و چون به شکارگاه نیامد ما مجبور شدیم که اینجا بیاییم و واي بر حال شما اگر دروغ  قتل می

ما امشب تا صبح تمام این کاخ را مورد تفتیش قرار خواهیم داد و اگر ملکه کشـف شـود   . گفته باشید
  ».او را پنهان کرده بودید و همه را خواهیم کشتفهمیم که شما  می

اي  ها نتوانستند ملکه را کشف نمایند، چون کلئوپاترا آنجا نبود و مـن بامـداد روز بعـد، نامـه     ولی آن
پیمایی کنی و این نامه را به او برسـانی و   تو بدون درنگ باید راه«: نوشتم و بدست تیه دادم و گفتم که

بانه سربازان و افسران شـوهرت بـه کـاخ سـلطنتی هجـوم آوردنـد و قصـد        شفاهی به وي بگویی که ش
 ».داشتند که تو را به قتل برسانند
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بامداد سربازان از کاخ سلطنتی بیرون رفتند، ولی اطراف باغ نگهبان گماشـتند و تیـه بـراي رسـانیدن     
  .ي من از کاخ سلطنتی بیرون رفت و راه دمن هور را پیش گرفت نامه

افسـران و سـربازانی کـه وارد کـاخ سـلطنتی اسـکندریه شـدند، از طـرف بطلمیـوس           تردید نداشـتم 
چهاردهم برادر ملکه مامور بودند که وي را به قتل برسانند و اقبال با کلئوپاترا مساعدت کرد و وي آن 

  .شب در کاخ سلطنتی نبود
فکـر نکـردم کـه    ي دمن هور بفرستم، حتی یک لحظـه   وقتی که من خواستم شوهرم را به سربازخانه

گرفت که شوهر  ي مصر تصمیم می اگر ملکه. ي مصر شوهرم را ضبط نماید ممکن است در آنجا ملکه
توانستم از اجراي  توانست به منظور خود برسد و من نمی زیباي مرا ضبط کند، در کاخ سلطنتی هم می

ال کلئوپـاترا قـدرت   ي مصر و یک الهه و من یک کنیز بـودم کـه در قبـ    او ملکه. وي جلوگیري نمایم
  .چون و چرا گفتن نداشتم

شد که من شوهرم را نزد ملکه بفرستم، اما مـن   شاید در موقع دیگر حس حسادت من مانع از این می
ولی قبل از اینکه شوهر مـن بـه   . بر حسادت زنانگی خود غلبه کردم و شوهرم را نزد کلئوپاترا فرستادم

ي کاخ سلطنتی اطالع حاصل کرده بود و دانست کـه شـوهرش    ي مصر از واقعه کلئوپاترا برسد، ملکه
تو به اسکندریه مراجعت کن و ناظر اوضاع باش و هـر  «: قصد قتل او را داشته و بعد از آن به تیه گفت

  ».اي که اتفاق افتاد بیا و به من خبر بده واقعه
باشـد و   د مـی کلئوپـاترا مشـغول بسـیج کـردن لژیـون خـو      «: شوهرم مراجعت کرد و به من گفت که

  ».کند که بین او و برادرش جنگ درخواهد گرفت بینی می پیش
ي دمن هور مراجعـت خواهـد کـرد و آن قـدر آنجـا       من دانستم که کلئوپاترا به زودي از سربازخانه

ماند که بتواند لژیون خود را براي یک جنگ بزرگ آماده کنـد و آن وقـت راه پایتخـت را پـیش      می
آور اتفـاق   ي حیـرت  از اینکه بین خواهر و برادر جنگ دربگیرد، یـک واقعـه  ولی قبل . خواهد گرفت

روم با ) و شکست خورده(افتاد و یک روز صبح، در کاخ سلطنتی غلغله افتاد که پومپه سردار معروف 
بعـد معلـوم شـد پومپـه آمـده تـا از       . ي بنـدري لنگـر انداختـه اسـت     کشتی آمده و کشتی او در حـوزه 

  .رخواست کند که وي را تحت حمایت قرار دهدبطلمیوس چهاردهم د
ي درخواستی بود که یکی از خـدایان مـا از بنـده     کرد، به منزله تقاضایی که پومپه از پادشاه مصر می
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خود بکند، براي اینکه پومپه سردار و رجل سیاسی معروف روم، نسبت به پادشاه مصر مانند خـدا بـود   
  .نسبت به بنده او

مهرداد هفتم پادشاه اشکانی را شکسـت داد و مـردي بـود کـه وقتـی بطلمیـوس       پومپه مردي بود که 
بـدون تردیـد چـون    . چهاردهم از مصر رفت و در روم سکونت کرد، وي را به تخـت سـلطنت نشـانید   

پومپه بر گردن مصر حق داشت، در آن موقع به اسکندریه آمد تا از بطلمیوس چهاردهم بخواهد که او 
  .درا مورد حمایت قرار ده

اي تردید پومپه را کـه در   من اطمینان دارم که اگر خاتون من کلئوپاترا در اسکندریه بود بدون لحظه
داد، ولی بطلمیوس چهاردهم کـه تجدیـد    آن موقع از سزار شکست خورده بود تحت حمایت قرار می

راه بدهد یا  سلطنت خود را مدیون پومپه بود دچار تردید شد که آیا آن مرد بزرگ را به پایتخت خود
نه، و براي اینکه بتواند تصمیم بگیرد مجلس مشاوره تشکیل داد و معلوم است که پوتن، خواجه پادشاه 

  .مصر نیز در آن جلسه حضور یافت
پومپه در گذشته به من کمک کرد و من بـا کمـک وي توانسـتم بـه     «: بطلمیوس چهاردهم گفت که

  ».مصر مراجعت نمایم
دادي بـه تـو    پولی که تو به پومپه دادي به هر کس دیگـري هـم مـی   «: کرد پوتن زبان گشود و اظهار

اي که پومپـه بـراي اینکـه تـو را بـه مصـر برگردانـد و روي تخـت          کرد و آیا فراموش کرده کمک می
  »سلطنت بنشاند چقدر از تو رشوه گرفت؟

برگرداند، ولی آن او دو کرور سکه طال از من رشوه گرفت تا اینکه مرا به مصر «: پادشاه مصر گفت
  ».هاي طال را به دیگران داد رشوه را به تنهایی نخورد و مقداري از سکه

هـاي طـال را بـراي     دوست و بدون شک نیمی از سکه پومپه مردي است ممسک و پول«: پوتن گفت
خود نگاه داشته و نیم دیگر را به سایرین داده است و در هر صورت حقی بر گردن تو ندارد، چون هر 

  ».گردانید دادي وي تو را به مصر برمی ه تو آن پول را به دیگري میگا
تــر و مقتــدرتر از او نبــود و غیــر از پومپــه کســی  در روم کســی قــوي«: بطلمیــوس چهــاردهم گفــت

  ».توانست مرا به مصر برگرداند نمی
د را از تو بود باز وي بر تو حقی ندارد، براي اینکه مزد خو حتی اگر این طور می«: مرد خواجه گفت
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  ».گرفت
کنـد کـه    گویی اینک که پومپه به پایتخت من آمده و درخواست مـی  آیا تو می«: پادشاه مصر گفت

  »تحت حمایت من قرار بگیرد، من درخواست او را رد کنم؟
خـواهی درخواسـت او را رد کنـی، فکــر مـردي را کـه بعـد از پومپــه وارد        اگـر نمــی «: پـوتن گفـت  

پومپه در گذشته مردي نیرومند بود ولی امـروز سـزار مـرد    . او سزار است اسکندریه خواهد شد بکن و
باشد و اگر تو پومپه را پناهنده بشناسی و او را تحت حمایت قرار بدهی، سـزار را بـا    روز و نیرومند می

  ».سزار امروز فرمانرواي روم است یعنی فرمانرواي دنیا. خود دشمن خواهی کرد
: کرد و آن حرف هم در پادشاه مصر اثر نمود و گفت دشاه مصر اثر میهاي پوتن پیوسته در پا حرف

پومپه در گذشته با من دوست بوده و امروز من اگر از پذیرفتن وي خودداري کنم، برخالف دوسـتی  «
تـوان راه حلـی در نظـر     ام و هرگاه او را بپذیرم سزار را از خویش خواهم رنجانید، آیا نمـی  رفتار کرده

  »مپه از من برنجد نه سزار؟گرفت که نه پو
توان کاري کرد که نه پومپه رنجـش حاصـل نمایـد و نـه      این راه حل وجود دارد و می«: پوتن گفت

  ».سزار با تو دشمن شود
  »آن راه حل چیست؟«: پادشاه مصر پرسید

 راه حل این است که از پومپه دعوت کنی که قدم به اسکندریه بگذارد و به استقبال او«: پوتن گفت
برو و با تجلیل او را وارد ساحل نما، ولی همین که به ساحل رسید اشاره کن تا مردان تو وي را به قتل 

  .برسانند
کنی و سزار هم با تو  بیند که با تجلیل او را وارد شهر می رنجد، چون می بدین ترتیب پومپه از تو نمی
ولـی بعـد از اینکـه پومپـه را بـه قتـل       . يا فهمد که پومپه را به قتل رسانیده دشمن نخواهد شد، چون می

ي امـوات   اش را دفـن کننـد و سـرش را بـه خانـه      رسانیدي سرش را از بدن جدا کن و بگـو کـه الشـه   
بفرست تا مومیایی شود و بتوان آن را نگاهداشت و روزي که سزار وارد اسکندریه شد، سر پومپه را به 

دهم که هر گاه یکصد کرور سکه طال به او  قول می عنوان هدیه خیر مقدم به او تقدیم کن و من به تو
ي سر پومپه او را خوشحال نخواهد کرد، زیرا سزار پومپـه را بزرگتـرین    تقدیم نمایی به اندازه مشاهده

ي او را  خوابد و فقط بعد از اینکه سر بریـده  داند و هیچ شب از بیم آن مرد آسوده نمی دشمن خود می
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و از آن پس آسوده خواهد خوابید و چـون تـو او را از اضـطراب بیـرون      آید دید از تشویش بیرون می
  ».آوردي ممنون و مدیون تو خواهد شد و دوستی سزار خیلی براي تو فایده خواهد داشت

ي پومپـه را بـه عنـوان     از کجا معلوم است که سزار به اسکندریه بیاید تا من سر بریـده «: پادشاه گفت
  »هدیه به او تقدیم کنم؟

عالوه بر اینکه سزار در اسکندریه جاسوس دارد، امروز الاقل ده کشـتی از اینجـا بـه    «: جه گفتخوا
رسـانند و سـزار از واقعـه     ها خبر ورود پومپه را به این شهر، به روم می رود و تمام کشتی طرف روم می

بـه طـرف    درنگ براي قتل یا دسـتگیري پومپـه   مستحضر خواهد گردید و وقتی این خبر به او برسد بی
مصر راه خواهد افتاد و این در صورتی است که از فارسال عقب پومپه نیفتاده باشد که در این صورت 

  ».چند روز دیگر به اینجا خواهد رسید
ي خواجه را تصدیق کرد و فهمید که سزار یا در عقب پومپه است کـه در   پادشاه مصر در باطن گفته

اینکه از میدان جنگ به روم رفته که در آنجا از خبر ورود  شود، یا این صورت به زودي وارد مصر می
درنگ به راه خواهد افتاد تا اینکه پومپـه را در آن کشـور دسـتگیر     پومپه به مصر مطلع خواهد شد و بی

آمـد، تصـمیم گرفـت کـه بـراي حفـظ        نماید یا به قتل برساند و چون مردي سست عنصر به شمار مـی 
  .ندسلطنت خود پومپه را قربانی ک

تـرین افـراد کشـور مصـر، آن      بطلمیوس چهاردهم تصمیمی در مورد پومپه گرفـت کـه شـاید پسـت    
کردند، چون عزم کرد که با تجلیل زیاد پومپه را وارد ساحل کند و همین که قدم بـه   غیرتی را نمی بی

جدا نمایند ور گردند و وي را به قتل برسانند و سرش را از بدن  ساحل نهاد دو نفر آدمکش به او حمله
ي اموات بفرستند تا مومیایی شود و وقتی سزار وارد مصر شد، بـه عنـوان هدیـه بـه او تقـدیم       و به خانه
  .نماید

ي پذیرایی از یک  اي تدوین کردند که شبیه بود به برنامه همان روز براي ورود پومپه به ساحل برنامه
هایی از کشتی خارج شود و سوار بـر زورق  شود و مقرر گردید که پومپه به تن پادشاه که وارد مصر می

سلطنتی راه ساحل را پیش بگیرد و پادشاه کنار دریا منتظر او باشد و همین که زورق به خشکی رسـید  
دست دراز کند و دست پومپه را بگیرد و او را از زورق خارج نماید و سوار تخت روان کند و به کاخ 

کاخ سلطنتی میهمان پادشاه مصر باشد و بعد از آن در هر  سلطنتی برساند و بیست و پنج روز پومپه در
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  .خواست سکونت نماید نقطه از اسکندریه که می
ي  ي پذیرایی را در کشتی به نظر پومپه رسانیدند و آن مرد تصویب کرد و روز بعد تمام سکنه برنامه

  .به بندر رفتند تا اینکه ورود پومپه را تماشا کنند) از جمله من(اسکندریه 
. کـنم  من تا روزي که زنده هستم آن روز را که پومپه قدم بـه سـاحل مصـر گذاشـت فرامـوش نمـی      

آن . دیدم اش را به خوبی می کشتی پومپه به ساحل اسکندریه نزدیک بود به طوري که من، او و زوجه
قسمت از قشون مصر که در اسکندریه بود، به موازات ساحل صف بسـته بودنـد و خـود پادشـاه مصـر      

  .کشید ابل صف سربازان ایستاده بود، انتظار ورود پومپه را میمق
وقتی چشم پومپه از دور به شکوه مراسم پذیرایی افتاد و پادشاه مصر و رجال دربارش را به او نشـان  
دادند از فرط شعف خندید، زیرا متوجه شد با اینکه شکست خورده، هنوز اقبال طوري از او برنگشـته  

آیند تا اینکـه وي را وارد پایتخـت مصـر     پادشاه مصر و ارتش او به استقبالش می که گمنام شود، بلکه
  .نمایند

باشـد، چـون در کشـور روم بـه      پومپه دانست که هنوز امپراتور است، یعنی یک ژنرال درجه اول می
  .گفتند امپراتور هاي درجه اول می ژنرال

طالیی جـدا شـد و بـه طـرف کشـتی      در ساحل اسکندریه یک زورق زرین داراي تزیین ارغوانی و 
بایـد بـه تنهـایی از     ي پذیرایی این بود کـه پومپـه مـی    حامل پومپه رفت که او را به ساحل بیاورد، برنامه

ي او بعـد از   کشتی خارج گردد و سوار زورق شود و قدم به ساحل بگـذارد و زن و اعضـاي خـانواده   
  .ل خاتمه یافت، وارد ساحل شوندیک ساعت که پومپه به ساحل رسید و مراسم رسمی استقبا

باید پومپه را بعد از رسیدن به ساحل به قتل  اي از رجال مصر و سه آدمکش که می در آن زورق عده
ي کـل قشـون بطلمیـوس چهـاردهم پادشـاه       یکی از آن سه نفر آشیال فرمانده. برسانند، حضور داشتند
ورود پومپه را به خاك وطـن خیـر مقـدم     رفت از طرف پادشاه و ارتش مصر، مصر بود که به ظاهر می

از افسران قدیم پومپه که از وي کینه بر دل داشت و » سپ تی میوس«دیگري مردي بود به نام . بگوید
  .با اینکه مثل پومپه اهل روم بود، داوطلب شد که او را بکشد

داده بودنـد   سومی هم یک سنتورین از افسران ارتش مصر بود که به او مبلغی پول و مقداري وعـده 
  .که پومپه را به قتل برسانند
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وقتی زورق زرین و ارغوانی به کشتی حامل پومپه رسید، سپ تی میوس سر را بلند کرد و خطاب به 
  »!سالم بر تو اي امپراتور«: شد بانگ زد پومپه که کنار کشتی روي صحنه دیده می

  .او چون رومی بود به زبان رومی به پومپه سالم داد
سالم بر تو اي امپراتور، من از طـرف پادشـاه   «: ي قشون مصر، به زبان یونانی بانگ زد فرماندهآشیال 

گویم و از کشتی فرود بیا و سـوار زورق شـو تـا بـه      مصر و ارتش این کشور ورود تو را خیر مقدم می
  ».ساحل برویم

تنها نرو و دو «: گفت اش به او خواست از کشتی فرود بیاید و وارد زورق شود، زوجه وقتی پومپه می
  ».اند با خود ببر سه نفر از افسرانی را که با تو آمده

ي تشـریفات، مـن بـه تنهـایی بایـد وارد       ها را با خود ببرم، زیرا طبق برنامه توانم آن نمی«: پومپه گفت
  ».زورق شوم و به ساحل برسم و ساعتی دیگر شما به ساحل منتقل خوهید گردید

من اکنـون بـه   «: اش گفت ز اینکه پومپه وارد زورق شود، خنده کنان به زوجهي آخر، قبل ا در لحظه
هـا خواهـد شـد، ولـو      روم و هر کس قدم به منزل سالطین بگذارد محبـوس آن  طرف منزل سلطان می

  ».مردي آزاد باشد
مـن کـه یکـی از    . شد و سکوت بر فضا مستولی گردیده بود زورق حامل پومپه به ساحل نزدیک می

ان آن صحنه بودم، از این جهت سکوت کردم که همصحبت نداشـتم، ولـی اگـر همصـحبت     تماشاچی
  .توانستم چشم از پومپه بردارم زدم زیرا نمی داشتم شاید حرف نمی می

پومپه که قبل از شکست خوردن از سزار، بزرگترین ژنرال روم و داراي عنوان امپراتـور بـود، در آن   
باشد دربر داشت و زیر شنل، حمایل  ي رجال درجه اول روم می روز یک شنل ارغوانی رنگ که نشانه

ي چـپ   روي شـانه . رسـید  باشد به چشم می آبی رنگ او که آن نیز از عالیم رجال درجه اول روم می
درخشید و من از دور دیدم که پومپه سر را متوجه سپ تی میوس  ي طال در نور آفتاب می شنل او، قپه

کرد نمود و چیزي گفت که سپ تی میوس سر را تکان  دستش کار می افسر رومی که در گذشته زیر
  .داد

من صداي آن دو را در آن موقع نشنیدم، ولی بعد به من گفتند که پومپه از آن مرد پرسید آیا ما مثل 
  گذشته با هم دوست هستیم یا نه؟
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ه دست گرفـت  بعد دیدم که پومپه کاغذي را ب. سپ تی میوس جواب نگفت و فقط سر را تکان داد
  .و معلوم شد که کاغذ مزبور نطقی است که وي باید بعد از ورود به خاك مصر ایراد نماید

باالخره زورق به ساحل رسید و سپ تی میوس از زورق خارج شـد و آن گـاه دسـت دراز کـرد تـا      
ه آن مرد دست سپ تی میوس  را گرفت و قدم بـ . اینکه پومپه دستش را بگیرد و از زورق خارج شود

خاك مصر نهاد و گام برداشت تا اینکه به طرف بطلمیوس چهاردهم برود، پادشاه مصر هم به راه افتاد 
  .تا به پومپه نزدیک گردد

کرد کاردي را از غالف کشـید   در آن وقت من دیدم که سپ تی میوس که عقب پومپه حرکت می
گاه از فرط درد روي یک پهلـو قـرار   و طوري با شدت از قفا بر پومپه زد که آن مرد به رو افتاد و آن 

  .گرفت
جمعیت تماشاچی از جمله من، حتی سربازان ارتش مصر، وقتی آن منظره را دیدند از فرط وحشـت  

  .فریاد برآوردند
ي ارتش مصر و افسري کـه گفـتم درجـه     همین که پومپه روي یک پهلو قرار گرفت، آشیال فرمانده

و شمشیرها را از غالف کشـیدند و بـه پومپـه کـه بـر زمـین       سنتورین داشت از زورق به ساحل پریدند 
ها دوبار شمشیر خود را در بدن ژنرال شکست خورده رومی  ور شدند و هر یک از آن افتاده بود، حمله

  .فرو کرد
پومپه فریاد نزد و ننالید و من و دیگران دیدیم که شـنل ارغـوانی خـود را روي صـورت انـداخت و      

  .گویا همان لحظه جان داد
ي  رسید، زیرا زن و فرزند و سـایر اعضـاي خـانواده    ها و شیون به گوش ما می از دریا صداي جیغ زن

دیدند و با چشم خود مشـاهده کردنـد    ي قتل شوهر و پدر خود را می پومپه که در کشتی بودند، منظره
ه مصـر، تقـدیم بـه    ي پادشـا  که همان جا که پومپه افتاده بود سرش را از تن جدا نمودند تا اینکه ولیمـه 

سزار، مرد روز کشور روم باشد و بطلمیوس چهاردهم بتواند با آن سر بریـده دوسـتی سـزار را، روزي    
  .گردید، جلب کند که آن مرد وارد مصر می

ي مــردي را کــه روزي  وقتــی ســر از بــدن جــدا شــد، جمعیــت تماشــاچی هجــوم آوردنــد تــا الشــه 
ولی سربازان مصري کالبـد بـدون   . ن مرد جهان بود ببینندتری ترین مرد روم و در نتیجه معروف معروف
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  .سر پومپه را احاطه کردند و نگذاشتند که مردم به آن نزدیک شوند
من با اینکه یک زن بودم و هستم از آن فرومایگی شرمنده شدم و یقین داشتم که اگـر کلئوپـاترا در   

زشـتی را بایـد بـر زبـان آورد      دانم براي وصـف آن چـه صـفت    اسکندریه بود، آن عمل پست که نمی
  .گرفت صورت نمی

مصرف که بر خـاك کشـیده بودنـد و چـوب      بعد پادشاه مصر دستور داد که از چند قایق کهنه و بی
ها خشک بـود، خرمنـی از آتـش بیفروزنـد و جسـد بـی سـر پومپـه را روي آن خـرمن بگذارنـد و            آن

  .بسوزانند تا اثري از آن باقی نماند
سوخته در فضا پراکنده شد، من دیگر نتوانستم صبر کنم و به راه افتادم و خود  وقتی که بوي گوشت

را به کاخ سلطنتی رسانیدم، ولی شنیدم که خاکستر جسد سوخته را که عبارت از یـک خاکسـتر سـیاه    
چهـار روز بعـد از قتـل فجیـع پومپـه،      . اي جا دادند آوري کردند و آن را در صندوقچه رنگ بود جمع

. کرد که سزار بـا آن سـرعت وارد اسـکندریه شـود     هیچ کس تصور نمی. اسکندریه گردیدسزار وارد 
باشد تا اینکه وي را دستگیر  کردند سزار در تعقیب پومپه می شد حدس کسانی که فرض می معلوم می

  .نماید یا به قتل برساند درست بوده است
شد، زیرا نیرویـی نداشـت کـه بـا      پومپه چون یک مرد فراري بود بدون نیروي مسلح وارد اسکندریه

آمـد و بـا یـک نیـروي دریـایی قـوي وارد اسـکندریه         اما سزار سرداري فاتح به شمار می. خود بیاورد
گردید و خبر ورود او به سرعت برق در پایتخت شایع شد و پادشاه ما هیئتی را که در راس آن آشـیال  

اشت نزد سزار فرستاد تا از او خواهش کند کـه  قرار د) و یکی از سه قاتل پومپه(ي قشون مصر  فرمانده
یک روز در کشتی توقف نماید تا وسایل پذیرایی آماده گـردد و او را بـا احتـرام و احتشـامی کـه در      

  .خور یک چنان امپراتوري است وارد مصر کنند
انـد، در خواسـت پادشـاه را پـذیرفت و بـر طبـق امـر بطلمیـوس          سزار که فهمیده بود پومپه را کشـته 

ي شـهر از   چهاردهم خط سیر سزار از اسکله تا کاخ سلطنتی را به سرعت آذین بستند و روز بعد سکنه
  .جمله من براي تماشاي ورود سزار سردار بزرگ روم کنار دریا رفتیم

ي اموات فرستاده بودند تا اینکه مومیایی شود، از آنجا آوردنـد و   در آن روز سر پومپه را که به خانه
  .ي قشون مصر آن سینی را به دست گرفت ي یک سینی نهادند و آشیال فرماندهآن سر را رو
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ي بندري گردید و به اطراف کشتی حامـل سـزار    خود پادشاه مصر، سوار بر زورق شد و وارد حومه
من در زورق نبودم تـا اینکـه بشـنوم    . رفت و دست دراز نمود و او را از نردبان کشتی وارد زورق کرد

سزار چه گفت و او چه جواب داد، ولی بـه مـن گفتنـد بطلمیـوس چهـاردهم بـه سـزار        پادشاه مصر به 
  ».ام که یقین دارم از دریافت آن بسیار خوشوقت خواهی شد اي فراهم کرده من براي تو هدیه«: گفت

  ».من از شما توقع هدیه ندارم«: سزار گفت
  ».است و تو را خوشوقت خواهد کردولی این هدیه غیر از هدایاي معمولی «: پادشاه مصر اظهار کرد

وقتی زورق به ساحل رسید، اول پادشاه مصر از زورق بیـرون جسـت و دسـت دراز نمـود و کمـک      
ي ارتـش مصـر، سـر پومپـه را کـه در سـینی        آن وقت آشیال فرمانده. کرد تا سزار از زورق بیرون بیاید

اي که من براي تقدیم کـردن بـه    یهاین است هد«: نهاده بود به سزار عرضه داشت و پادشاه مصر گفت
باشد و من چون عالقه به دوستی تو دارم، دسـتور دادم   این سر پومپه رقیب تو می. تو فراهم کرده بودم

  ».همین که قدم به مصر نهاد او را به قتل برسانند و سرش را از پیکر جدا کنند
ي پومپه چه خواهد گفت و دیـدم   ي سر بریده من چشم به سزار دوخته بودم که بدانم بعد از مشاهده

ي  گریـه «: بعدها خاتونم کلئوپاترا به مـن گفـت کـه   . آلود گردید و به گریه درآمد هاي او اشک چشم
ي سـر   ي پومپـه، بـراي رعایـت مصـلحت بـود و آن مـرد از مشـاهده        سزار در آن روز، مقابل سر بریده

  ».رقصید کرد می نمی ي پومپه طوري خوشوقت شد که اگر رعایت مصلحت خود را بریده
سزار به طوري که کلئوپاترا بعدها به من گفـت در آن روز، از آن جهـت گریسـت کـه دل دوسـتان      

اش به روم خواهد رسید و دوستان پومپـه را راضـی    دانست که خبر گریه او می. پومپه را به دست آورد
  .ستها خواهند دانست که سزار در قتل پومپه دست نداشته ا خواهد کرد و آن

کــرد آیــا او را بــه قتــل  اگــر ســزار پومپــه را دســتگیر مــی«: مــن از خــاتون خــود کلئوپــاترا پرســیدم
  »رسانید؟ نمی

کـرد   ترسید کـه اگـر او را دسـتگیر مـی     چرا و سزار به قدري از شخصیت پومپه می«: کلئوپاترا گفت
اي دوردسـت تبعیـد    نقطـه کشت بلکه او را بـه   گذاشت زنده بماند، ولی با آن طرز فجیع او را نمی نمی
  ».رسانید نمود و در آنجا به قتلش می می

احتیاطی پومپه را نکرد و به تنهایی از کشتی پیاده نشد،  خواست از کشتی پیاده شود بی سزار وقتی می
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هـا سـزار و    اي از سربازان خود را بـه سـاحل فرسـتاد و آن    بلکه قبل از اینکه قدم به ساحل بگذارد عده
ي قشون مصر و چند نفر دیگـر را کـه بـا پادشـاه مصـر بودنـد در برگرفتنـد بـه          ال فرماندهپادشاه و آشی

ي سزار مبادرت به سوءقصد نماید و اگر سوءقصدي به  توانست علیه ها نمی طوري که کسی از مصري
  .رسانیدند ها از جمله بطلمیوس چهاردهم را به قتل می آمد، سربازان رومی، مصري عمل می

جسـد پومپـه چـه شـد و در     «: اینکه قدري گریسـت از بطلمیـوس چهـاردهم پرسـید کـه      سزار بعد از
  »کجاست؟

  ».اي قرار دادند جسد او را سوزانیدند و خاکسترش را در صندوقچه«: پادشاه مصر گفت که
سر او را دفن کنید و خاکسـتر جسـدش را بـه مـن بدهیـد تـا بـراي زوجـه و فرزنـدش          «: سزار گفت

  ».بفرستم
  .ي آن مقتول فرستاده شد اطاعت کرد و خاکستر جسد پومپه براي زوجه پادشاه مصر

هـا   در آن روز، وقتی سـزار وارد اسـکندریه شـد، چـون رجـل درجـه اول بـود دوازده تـن از رومـی         
  .کشیدند پیشاپیش او غاشیه می

ر رفـت  اولین کاري که سزار بعد از ورود به اسکندریه کرد، این بود که بر سر قبر اسکندر، بانی شـه 
و مقابل قبر آن مرد که روزي بزرگترین سردار جهان بود سر فرود آورد و کـار دومـش ایـن بـود کـه      

ي ما رسانید و شمع در آن معبد روشن نمود و آن گاه راه کتابخانه  خود را به معبد دیان شکارچی، الهه
  .را پیش گرفت

از چند نفر از دانشمندان کـه در   ي اسکندریه مبهوت گردید و در همان جا سزار از عظمت کتابخانه
کتابخانه مشغول مطالعه بودند خواهش کرد که به کاخ سلطنتی بیایند و میهمان او بشوند و با وي راجع 

داشت که با عده اي از افـراد دانشـمند    به مسایل فلسفی و تاریخی صحبت کنند، زیرا سزار دوست می
  .راجع به فلسفه و تاریخ صحبت نماید

ي دمن هور فرستادم تـا اینکـه    ه پومپه را به قتل رسانیدند، من تیه شوهرم را به سربازخانههمان روز ک
  .کلئوپاترا را از قتل پومپه آگاه نمایم

. ي تیه او را از خبر ورود سزار آگـاه نمـودم   روزي هم که سزار وارد اسکندریه شد، باز من به وسیله
ان از آن اخبار آگاه خواهد شد، ولی چون بـه شـوهرم   ي دیگر کردم که کلئوپاترا به وسیله من فکر می
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دانسـتم کـه تیـه را بـه      گفته بودم که خبرهاي جدیـد را بـه اطالعـش برسـاند مـن خـود را مکلـف مـی        
  .ي دمن هور برسانم تا اینکه کلئوپاترا از وقایع اسکندریه مستحضر شود سربازخانه

گویند سزار براي این به اسکندریه آمده  شنوم که می ام، می اینک که من به سن سالخوردگی رسیده
کـنم کـه    من تصور مـی . بود تا اینکه کلئوپاترا را ببیند و وصف زیبایی ملکه او را به اسکندریه کشانید

سزار تا آن موقع شاید نام کلئوپاترا را هم نشنیده بود تا چه رسد به اینکه براي دیدار او با یـک نیـروي   
اي اسـت کـه    رومی بود، وارد اسکندریه شود و این موضوع، پیرایـه دریایی قوي که حامل یک ارتش 

  .بندند سرایان زندگی سزار و کلئوپاترا می افسانه
گذشت و یـک مـرد چهـل سـاله، بـراي       وقتی سزار وارد اسکندریه گردید، چهل سال از عمرش می

چون سـزار کـه   شود، آن هم مردي  عشق یک زن که او را ندیده، با یک ارتش وارد کشور دیگر نمی
ها حاضر بودند کـه مـورد محبـت وي     برایش زن زیبا کم نبود و در روم و خارج از روم بسیاري از زن

  .واقع شوند
گفتند که بعد از اسکندر، سرداري چون سزار نیامده است که بتواند آن اندازه جهانگیري کنـد و   می

  .یکی از مناطقی که سزار براي روم فتح کرد سرزمین گل بود
  .از اینکه سزار وارد اسکندریه شد و نام کلئوپاترا را شنید، به فکر افتاد او را ببیند پس

روزي که سزار وارد اسکندریه شد، بطلمیوس چهاردهم او را در کاخ جا داد و از آن پس هر وقـت  
  .باید از سزار اجازه بگیرد خواست به کاخ خود برود، می پادشاه مصر می

لطنتی بودیم، از آنجا خـارج نشـدیم، ولـی پادشـاه مصـر بـراي اینکـه بـه         ي کاخ س ما که جزو خدمه
میهمان خود آزادي عمل بدهد، از کاخ خارج گردید و به خدمه سپرد که دستورات سزار را به موقـع  

  .اجرا بگذارند
گفتند بزرگترین سردار جهان بعد از اسکندر اسـت، برجسـته نیـافتم و     ي سزار را با اینکه می من قیافه

  .ي من در خصوص زیبایی مردان چیست ک بار گفتم که سلیقهی
شب اول، پادشاه مصر براي اینکه از میهمان خود تجلیل نماید یک میهمانی به رسـم روم داد، یعنـی   

کردنـد، بـا    هاي راحتی دراز کشیدند و در حالی که استراحت می میهمانان پشت میز غذا روي نیمکت
  .ندنمود کمک غالمان، غذا تناول می
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خوردنـد، ولـی بزرگـان روم     نشینند و با سرعت غذا می ها در موقع غذا خوردن می اشراف ما مصري
هاي کوچک  کشند و غالمان با لقمه هاي راحتی دراز می عادت دارند که پشت میز غذا، روي نیمکت

شکل است رسم غذا خوردن رومی، براي کسانی که به آن معتاد  نیستند م. گذارند غذا در دهانشان می
گشایند و به همین جهت شـام   خورند و هرگز دهان را در موقع غذا خوردن نمی ها آهسته غذا می و آن
کنند و در آن شب سزار  در پشت میز شام، گاهی هم صحبت می. انجامد ها چند ساعت به طول می آن

ر در پایتخـت  ي مصـ  با پادشاه ما راجع به وضع کشور صحبت کرد و وقتـی شـنید کـه کلئوپـاترا ملکـه     
  .نیست و از آنجا خارج گردیده، متحیر شد و علت خروج او را پرسید

پادشاه ما جواب داد علت خروج ملکه، اختالفـی اسـت کـه بـین آن دو بـه وجـود آمـده و ملکـه از         
  .اسکندریه خارج گردیده تا اینکه یک قشون بسیج کند و بیاید و با وي بجنگد

  »کجاست؟اکنون ملکه مصر «: سزار پرسید
  ».باشد ي دمن هور است و آنجا مشغول بسیج لژیون خود می وي در سربازخانه«: شاه جواب داد که

  »ي مصر لژیون دارد؟ مگر ملکه«: سزار پرسید
  ».فرماندهی بزرگترین و بهترین لژیون مصر، به نام لژیون اسکندر با اوست«: پادشاه گفت

  »استی چه بکنی؟خو تو می«: سزار از بطلمیوس چهاردهم پرسید
خواستم که به جنگ کلئوپاترا  من هم مشغول بسیج کردن قشون خود بودم و می«: پادشاه مصر گفت

  ».بروم
این کار را نکن و جنگ شما دو نفر، نه به صالح خودتان است نه به صالح مصر، چون «: سزار گفت

رسـتم کـه دسـت از تـدارك     ف کند و من براي کلئوپاترا پیام مـی  این جنگ هر دوي شما را ضعیف می
  ».جنگ بردارد و به اسکندریه بیاید و با تو صلح کند

کنم که کلئوپاترا دعوت تو را بپذیرد و به اسـکندریه بیایـد بـراي     من تصور نمی«: پادشاه مصر گفت
  ».اینکه زنی است داراي استبداد راي

کرد کاري را به  ی عزم میگفت و خاتون من زنی بود با اراده و مصمم و وقت پادشاه مصر درست می
  .رسانید انجام برساند، به طور حتم به انجام می

کنم که به اسکندریه بیاید و امیدوارم  نویسم و از وي درخواست می اي به او می من نامه«: سزار گفت
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  ».که درخواست مرا بپذیرد
را بپذیرد و به  نامه را بنویس و براي او بفرست و اگر وي درخواست تو«: بطلمیوس چهاردهم گفت

  ».اسکندریه بیاید بدون تردید با قشون خود خواهد آمد
ي غالمانی که در اتاق ضیافت مشغول پذیرایی از سزار بودنـد، از چگـونگی    همان شب من به وسیله

ي دمن هور فرستادم  مذاکرات پادشاه و سزار رومی مستحضر شدم و تیه شوهرم را به طرف سربازخانه
  .را را از چگونگی مذاکره پادشاه مصر و میهمانش مطلع نمایمتا اینکه کلئوپات

ي دمن هور رسید، هنوز قاصدي از طرف سزار براي کلئوپاترا نامه نیاورده بود  وقتی تیه به سربازخانه
از قول من بـه  «: ي مصر برد، جهت وي تازگی داشت و به تیه گفت و لذا خبري که شوهرم براي ملکه

  ».مواظب باشد و چیزهاي جالب توجه را فوري به اطالع من برساند شرمیون بگو که همچنان
بعد از آن ضیافت که پادشاه مصر در کاخ خود به افتخـار سـزار داد از آن خـارج گردیـد، ولـی مـا       

ي کاخ، به طوري که گفتم، در آنجا ماندیم و دیگر بطلمیوس چهاردهم، به کاخ سلطنتی نیامـد   خدمه
  .فرستاد تا اینکه شی مورد لزوم را از آنجا بردارد ي خود را می است خدمهخو و هر زمان که چیزي می

ي دمن هور رفت، مـن مطلـع شـدم کـه      روز بعد از ضیافت که بامداد آن شوهرم به طرف سربازخانه
اي را که باید به کلئوپاترا بنویسد نوشته و به عوض اینکه با قاصد بفرستد آن را بـا تشـریفات    سزار نامه
ي لژیون رومی  به طوري که من اطالع پیدا کردم، یک لگات یعنی یک فرمانده. تاده استخاص فرس

ي دمن هور بـرود و   از افسران ابواب جمع خود سزار مامور شد که با یکصد سرباز لژیون به سربازخانه
  .ي سزار را به کلئوپاترا تسلیم کند نامه

ئوپاترا را راضی نماید و به او بفهماند که خواست که حس غرور کل سزار با رعایت این تشریفات می
نماید  ي لژیون را مامور می ي مصر قابل به اهمیت زیاد است، به طوري که یک فرمانده روم براي ملکه

اي کـه بـرایش    ي مصر بفهماند نامه دیگر اینکه سزار خواست به ملکه. اي را به کلئوپاترا برساند که نامه
چون ممکن بود کلئوپاترا بیندیشد که شوهرش قصد دارد او را فریـب  . شود مجعول نیست فرستاده می

ي جعلی از طرف سزار برایش فرستاده است تا او را به اسکندریه بکشاند و بـه قـتلش    بدهد و یک نامه
ي دمن هور براي رسـانیدن نامـه، تـوهم     ي لژیون رومی به سربازخانه برساند، ولی عزیمت یک فرمانده

اي که برایش ارسال گردیده از طرف سزار نوشته  فهمید نامه ي مصر می کرد و ملکه مزبور را منتفی می
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  .شده است
ي رومی را به خوبی  ي دمن هور افسر عالی رتبه به طوري که من مطلع شدم، کلئوپاترا در سربازخانه

سـلطنتی  پذیرفت و راجع به وضع اسکندریه با وي مذاکره کرد و بعد از اینکه شنید که سزار در کـاخ  
منزل کرده و خود پادشاه مصر از آن کاخ خارج گردیده و در جاي دیگر سکونت دارد، جواب نامـه  
سزار را نوشت و در آن گفت که تا چند روز دیگر به اسکندریه وارد خواهد شـد و سـزار را مالقـات    

  .خواهد کرد
ه کـه تـا چنـد روز    او بـه مـن نوشـت   «: سزار پادشاه مصر را از جواب خواهرش مستحضر کرد و گفت

  ».دیگر وارد اسکندریه خواهد شد و مرا مالقات خواهد نمود
هاي اسکندریه جنگ  او با قشون خود وارد خواهد گردید و بعید نیست که در خیابان«: پادشاه گفت

  ».بین نیروي او و نیروي من دربگیرد
اهم گذاشـت کـه بـین    اگر چنین شد، من با نیروي خود میانجیگري خواهم کرد و نخو«: سزار گفت

  ».قشون تو و لژیون کلئوپاترا جنگ درگیر شود
با اینکه سزار وعده داد کـه میـانجیگري کنـد و نگـذارد کـه بـین خـواهر و بـرادر جنـگ درگیـرد،           

ي قشون خود آشیال، یکی از سه قاتل پومپه، امر کرد که قشون او را در  بطلمیوس چهاردهم به فرمانده
و حتی به وي دستور داد که اگر کلئوپـاترا بـا قشـون خـود آمـد و در حـین        حال آماده باش نگاه دارد

چـون هـر گـاه در قتـل     . جنگ دستگیر گردید، بدون معطلی با دست خود وي را بـه هالکـت برسـاند   
کلئوپاترا تعجیل نشود، چون سزار در اسکندریه است میانجیگري خواهد کـرد و مـانع قتـل کلئوپـاترا     

گیـرد و   ي مصر را به قتل برسانند، سزار در قبال امري انجـام یافتـه قـرار مـی     خواهد شد، ولی اگر ملکه
  .اید تواند اعتراض کند و بگوید براي چه کلئوپاترا را به قتل رسانیده نمی

کردم که کلئوپاترا با لژیون خود خواهد آمد تا اینکه دسـت و پـا بسـته خـود را بـه       من هم تصور می
  .روز گذشت و خبري از کلئوپاترا نشد چنگ برادرش نیندازد، ولی چند
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  کلئوپاترا در برابر سزار بزرگترین سردار روم
ایـن دهانـه از   . شـود  ي گاو نر که به طرف شمال باز می اي دارد موسوم به دهانه بندر اسکندریه دهانه

یک طرف محدود است به جزیره فاروس که چراغ دریایی معروف اسـکندریه کـه شـب را مثـل روز     
شکن  شکن بزرگ و آن موج شود به یک موج کند در آن جزیره است و از طرف دیگر محدود می می

  .نماید بزرگ قسمت شمالی بندر را از حمالت امواج دریا حفظ می
ي  آیند، باید از آن دهانه عبور کنند و وارد حوزه هایی که از دریاي روم به اسکندریه می تمام کشتی

رونـد چـاره ندارنـد جـز اینکـه از آن       هایی هم که از بندر به سوي دریا مـی  بندري شوند و تمام کشتی
  .دهانه بگذرند

کننـد و از   شکن، یـک زورق از گزمـه بنـدري نگهبـانی مـی      روز و شب، جلو آن دهانه در پناه موج
آییـد؟ حتـی در    پرسند شما که هستید و از کجـا مـی   شوند، می هایی که وارد بندر می ها و زورق کشتی
ي گاو نر عبور کند و وارد  تواند بدون اطالع گزمه بندري از دهانه شب، هیچ کس و زورقی نمی موقع
ي بندر را چون روز روشن  ي بندري اسکندریه گردد، براي اینکه چراغ دریایی اسکندریه دهانه حوزه
  .نماید می

آن را ببندنـد هـیچ    ي بندر اسکندریه داراي زنجیرهایی است بسیار قطور که اگر از آن گذشته دهانه
بندنـد، مگـر    تواند وارد بندر شود یا از آن خارج گردد، ولی هرگز زنجیر را نمـی  کشتی و زورقی نمی

  .باشد هنگام جنگ، چون بستن و گشودن آن کاري مشکل می
این مقدمات را براي این گفتم که بگویم یک شب یک زورق بادبانی که دو نفر در آن بودند از راه 

ي بندري  ي بندري شود و گزمه ي بندر اسکندریه عبور کند و وارد حوزه ست که از دهانهرسید و خوا
یکی از آن دو نفر که اونیفرم افسـران ارتـش   » آیید؟ شما که هستید و از کجا می«: از آن دو نفر پرسید

بانـگ  است، با زبـان سـریانی   » مانی پول«اش نشان می داد که فرمانده یک  روم را در برداشت و درجه
لحـن افسـر رومـی ثابـت     » .بـرم  اي از او بـراي سـزار روم مـی    من قاصد حاکم سوریه هستم و نامـه «: زد
دانستند کـه سـوریه    نمود و همه می کرد که وي اهل سوریه است، چون به زبان سریانی صحبت می می

  .آید باشد و از ممالک امپراتوري روم به شمار می اشغال حکومت روم می
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د وقتی سزار سردار بزرگ روم میهمان پادشاه مصر است و ارتش و نیروي دریایی او کیست که بتوان
در اسکندریه متمرکز گردیده و لذا افسران رومی، دایم مشغول آمد و رفت هستند، از ورود یک افسر 

  .آورد، جلوگیري نماید رومی که از سوریه براي سزار نامه می
نمود و آن قدر اهمیت نداشت که از وي  ح ساده میشخص دوم که در زورق بود، به ظاهر یک مال

  .تحقیق نمایند
ي  ي بنـدر اسـکندریه را داد و زورق مزبـور وارد حـوزه     ي بندري اجـازه ورود زورق از دهانـه   گزمه

  .بندري گردید و از پشت موج شکن عبور نمود و عازم جنوب شد که خود را به کاخ سلطنتی برساند
ي گاو نر تقریبا در شمال کاخ سلطنتی قرار گرفته و اگر بعد از عبـور   هانهي بندري موسوم به د دهانه

رسند؛ البتـه از سـمت آب چـون یـک طـرف کـاخ        از دهانه به طرف جنوب بروند به کاخ سلطنتی می
  .هاي شهر ي بندري و طرف دیگر آن به خیابان سلطنتی محدود است به حوزه
ر آن موقع نگهبانان آن رومی بودنـد توقـف کـرد و    ي کاخ سلطنتی که د آن زورق هم مقابل اسکله

  »کیست؟«: یک نگهبان بانگ زد
ي حاکم سوریه هستم و مامورم که نامه را به سـزار   من فرستاده«: افسر رومی که در زورق بود گفت

  ».برسانم
به  دانست و را نیز می) زبان مصري در آن زمان(آن افسر به زبان سریانی صحبت کرد اما زبان یونانی 

  .ي خود را تکرار نمود زبان یونانی گفته
نگهبان رومی به افسر خود اطالع داد و افسر نگهبان آمد و از قامت نیرومند افسر رومـی کـه از دریـا    

  .شد که از افسران سوریه است اجازه ورود به کاخ سلطنتی را داد آمده بود و معلوم می
ي چرمی بسته شـده بـود، از کـف  زورق     تسمه اي چون یک مفرش را که با آن افسر خم شد و بسته

  .برداشت و وارد کاخ سلطنتی گردید
اي که داشت یک سرجوخه را با آن افسر رومی فرستاد کـه وي را نـزد    افسر نگهبان بر حسب وظیفه

در آن موقـع چنـد تـن از افسـران     . ي بزرگ خود وارد اتاق سزار شد سزار برساند و افسر رومی با بسته
: سزار به زبان یونـانی پرسـید  . ق سزار حضور داشتند و افسر رومی بسته خود را بر زمین نهادروم در اتا

  »اي؟ اي آورده آیا براي من نامه«
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آنگـاه آن بسـته را گشـود و    » .تـر از نامـه اسـت    ام با اهمیـت  آنچه براي تو آورده«: افسر رومی گفت
  .ر ایستادکلئوپاترا ملکه مصر، از درون بسته خارج شد و مقابل سزا

ي عجیب او براي ورود به اسکندریه حیرت کرد کـه فرامـوش    طوري سزار از تهور کلئوپاترا و نقشه
آید و کال از اتاق خارج شـد و وارد   نمود از افسري که کلئوپاترا را آورده بپرسد کیست و از کجا می

  .کاخ سلطنتی گردید
داده و به اسکندریه آورده و وارد اتـاق   وقتی من شنیدم افسري که ملکه مصر را در یک مفرش قرار

اندیشیدم  کردم که کال در مصر باشد و گاهی می من تصور نمی. سزار نموده کال است، مبهوت شدم
زیسـته و   ي شـهر مـی   برده و در حومه که شاید مرده است، ولی بعد مطلع شدم که او در مصر به سر می

وي دومین فرزند ملکه مصر که در بطـن دارد مثـل فرزنـد    رفته و به احتمال ق گاهی کلئوپاترا نزد او می
  .باشد اول از پشت کال می

بردم، بلکه از این  من دیگر نسبت به کلئوپاترا از لحاظ اینکه کال را به خود اختصاص داده حسد نمی
ي مصر توانست مناسبات خود را با کال از مـن پنهـان نمایـد و حتـی      نمودم که چگونه ملکه حیرت می

ي مصـر   فهمیدم که مناسبات ملکه ولی می. توانستم بفهمم که آن زن، همچنان با کال مرتبط استمن ن
و کال فقط از چندي قبل از آن تجدیـد گردیـده، زیـرا بعـد از اینکـه کلئوپـاترا آن جـوان را از کـاخ         

کـال از  دیدنـد و شـاید    سلطنتی راند روابط ملکه با او به راستی قطع گردید و آن دو یکـدیگر را نمـی  
اما، به طوري که من نفهمیدم، آن دو بـا هـم مربـوط شـدند و شـاید هنگـامی کـه        . اسکندریه رفته بود

ي دمن هور بـه سـر    کلئوپاترا از اسکندریه رفت او را با خود برد و شاید قبل از آن، کال در سربازخانه
توانسـت بـه سـربازخانه     برد، چون باالخره یک افسر مصري و جزو لژیون اسکندر بود و نه تنها مـی  می

  .بایست در آنجا باشد برود، بلکه می
سـزار مـردي   . من یقین داشتم که سزار قبل از اینکه عاشق زیبایی کلئوپاترا شود، عاشق تهور او شـد 

ي کلئوپاترا براي اینکـه بـدون اطـالع پادشـاه مصـر       پسندید و نقشه بود که اعمال مقرون به تهور را می
اگر خاتون من بـا آن حیلـه خـود را    . رساند، خیلی در نظر سزار جلب توجه کردخود را به اسکندریه ب

رسانید، سردار بزرگ روم به  کرد و تهور خویش را به نظر سزار نمی وارد کاخ سلطنتی اسکندریه نمی
  .گردید ي مصر اسیر نمی آن زودي در دام عشق ملکه
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کرد و بعد از اینکه کلئوپاترا لب به سخن  ي مصر را رو به روي خود نشاند و با او صحبت سزار ملکه
او انتظار نداشت کـه یـک زن جـوان، آن    . گشود، سردار رومی از وسعت اطالعات او در شگفت شد

کرد، به طـور منطقـی و    صحبت باشد و بتواند راجع به هر موضوعی که مطرح می اندازه مطلع و خوش
  .قابل قبول اظهار نظر نماید
اي صـحبت   ر با خاتون خود را نشنیدم که بتوانم بگویم راجع به چه مقولهي سزا من آن شب مذاکره

دیـدم کـه سـردار     کردند، ولی بعد به دفعات مستمع و ناظر مذاکرات خاتون خود با سـزار بـودم و مـی   
تـرین و دانشـمندترین زن    برد و بارها به او گفت که تـو بـاهوش   رومی از اظهارات خاتون من لذت می

  .تمام روم یک زن نیست که بتواند با تو برابري نمایددنیا هستی و در 
من در . اند ها سواد ندارند، یا اگر داراي سواد هستند تحصیل نکرده و تاریخ نخوانده گویا در روم زن

آغاز این سرگذشت گفتم که آنتوان رومی وقتی وارد اسکندریه شد، به اتفاق خاتون مـن بـه گـردش    
آنتوان . برد رفت مرا با خود می تخت روان بودم و هر جا که کلئوپاترا می ها در رفت و من نیز با آن می

اولین رومی است که عاشق خاتون من شد، ولی در آن موقع کلئوپاترا تقریبـاً خردسـال بـود و حاضـر     
لیکن وقتی سـزار وارد اسـکندریه شـد، کلئوپـاترا یـک زن بـالغ ولـی        . نبود که عشق آن مرد را بپذیرد

کنم که خاتون من در همان شب اول که وارد اسـکندریه   آمد و من تصور می به شمار میجوان و زیبا 
ي کـاخ کـه در کوشـک سـزار مشـغول       گردید و به اتاق سزار رفت عشق او را پـذیرفت، زیـرا خدمـه   
  .خدمت بودند گفتند که کلئوپاترا تا صبح در اتاق سزار بود

و با اینکه من شب قبل از ورودش به کاخ سـلطنتی  ي مصر مرا احضار کرد  در بامداد روز بعد، ملکه
گـاه از حـال مـن و      آن. مطلع شده بودم که وي وارد شده، خود او ورودش را بـه اطـالع مـن رسـانید    

  .شوهرم پرسید و اظهار کرد امیدوارم این مرتبه از اسکندریه نروم مگر با اراده و اختیار خود
ي مـن مثـل گذشـته     کـه از آن سـاعت بـه بعـد وظیفـه      بعد از اینکه ملکه مـرا احضـار کـرد، دانسـتم    

خدمتکاري اوست و طولی نکشید که سزار دو نفر از افسران خود را نزد بطلمیوس چهاردهم فرستاد و 
  .از او درخواست نمود که به کاخ سلطنتی بیاید

  .شوهر کلئوپاترا وارد اتاقی شد که سزار و خاتون من در آن بودند
ي خـواهرش در   دار خدمتگزاري بودم متوجه شدم که بطلمیوس چهـاردهم از مشـاهده   من که عهده
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دانسـت   کنار سردار بزرگ رومی بسیار حیرت کرده است و از چهره او دریافتم که تـا آن لحظـه نمـی   
  .باشد که خواهرش در اسکندریه می

  .وس نمودسزار از پادشاه مصر درخواست کرد بنشیند و بطلمیوس چهاردهم جل
اي پادشاه، من از این جهت در این موقع صبح تو را زحمت دادم و گفـتم اینجـا بیـایی    «: سزار گفت

شما عـالوه بـر اینکـه زن و شـوهر هسـتید، پادشـاه و       . که میانجی بشوم و تو را با همسرت آشتی بدهم
د و نزاع شما با هم به ضرر باشید و لذا به این دو دلیل باید نسبت به هم مهربانی کنی ي مصر نیز می ملکه

  ».شود هر دو تمام می
  »باشد براي چه از اسکندریه گریخت؟ ام می ي من و زوجه اگر این زن ملکه«: پادشاه مصر گفت
خواسـتی مـرا بـه قتـل برسـانی و       من از این جهت از اسکندریه گریختم که تـو مـی  «: کلئوپاترا گفت

  ».سربازان خود را هنگام شب مامور قتل من کردي
  »اگر من سربازان خود را مامور قتل تو کردم تو چرا کشته نشدي و زنده هستی؟«: پادشاه مصر گفت
ور شوند گـریختم، ولـی    براي اینکه قبل از این که سربازان تو به کوشک من حمله«: کلئوپاترا گفت

دي کـه بـه   خواستی مرا به قتل برسانی، بـراي چـه سـربازان خـود را مـامور کـر       اگر تو در آن شب نمی
  »ور شوند؟ کوشک من حمله

من از این جهت سربازان خود را مامور کردم که وارد کاخ تو شوند تـا  «: بطلمیوس چهاردهم گفت
  ».از تو تحقیق نمایند طفلی که در شکم داري از کیست

  ».باشد معلوم است طفلی که من در شکم دارم از تو می«: کلئوپاترا گفت
  »...گویی و این فرزند از من نیست براي اینکه من میتو دروغ «: پادشاه مصر گفت
  »کنی؟ چرا سکوت کردي و حرف خود را تمام نمی«: کلئوپاترا پرسید

براي اینکه من از یک سال پیش به این طرف با تو معاشرت نکردم تا اینکه تو از «: پادشاه مصر گفت
  »!من باردار شوي

من معاشرت نکردي، در صـورتی کـه مـن نـه زشـت       چرا از یک سال پیش با«: کلئوپاترا سوال کرد
  »!هستم و نه پیر

وقتی که کلئوپاترا این حرف را زد بطلمیوس چهاردهم طوري به خشم درآمد که از جا برخاست و 
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ها شد و پادشاه جـوان مصـر    ور گردید، ولی سزار میانجیگري کرد و مانع از نزاع آن به همسرش حمله
این اولین بار نیست کـه زن تـو آبسـتن    «: اه خطاب به پادشاه مصر گفترا بر جاي خود نشانید و آن گ

ي مصـر داراي فرزنـدي شـد و بعـد آن طفـل را       ام، قبل از این، ملکه شود و به طوري که من شنیده می
  »اش را تحویل تو دادند و آیا آن طفل از تو بود یا نه؟ ربودند و جنازه

  ».ز من نبودآن طفل هم ا... نه«: بطلمیوس چهاردهم گفت
اگر طفل مزبور از تو نبود چـرا بعـد از اینکـه زنـدگی را بـدرود گفـت تـو انـدوهگین         «: سزار گفت

آیـا ممکـن   . ي مومیایی شده آن کودك را در اتـاق خـود جـا دادي    شدي؟ به من گفتند که تو جنازه
ي او  واند از الشهاست مردي به فرزند دیگري آن قدر عالقمند شود که او را مثل فرزند خود بداند و نت

  »اش را در اتاق خود جا بدهد؟ سلب عالقه نماید و الشه
بلی، این موضوع امکان دارد و کسانی بودند که فرزند دیگـري را بـه فرزنـدي    «: پادشاه جوان گفت

باشد و هم  ي من می گویی که کلئوپاترا زوجه تو می. اند پذیرفتند و او را مثل فرزند خود دوست داشته
من و آیا عجیب نیست که شخصی فرزند همسر خود را دوسـت نداشـته باشـد؟ بعـد از اینکـه      ي  ملکه

دانستم فرزند من نیست، چون  طفل کلئوپاترا متولد گردید، من دیدم که پسري زیبا است و با اینکه می
فرزند همسرم بود، محبت آن کودك در دلم جا گرفت و بعد از اینکـه ناپدیـد شـد، طـوري متاسـف      

اش به دست من آمد مثل این بـود   گویی فرزند خود من ناپدید گردید، و پس از اینکه جنازه شدم که
  ».ام ي طفل خود را دیده که جنازه

اي پادشاه مصر، تو همان طور که یک مرتبـه فرزنـد همسـرت را    «: سزار با مالیمت و عطوفت گفت
  ».اي دیگر نیز فرزندش را دوست داشته باش دوست داشتی مرتبه

توانم این مرتبه فرزند او را دوست داشـته باشـم، چـون هـر خیانـت و       نمی«: پادشاه جوان مصر گفت
مرتبه اول که کلئوپاترا به من خیانت کرد و از . گناهی یک مرتبه قابل بخشایش است نه دو یا سه مرتبه

تم خاصه آنکه دیدم مردي دیگر باردار شد، با اینکه طفل او فرزند من نبود، من او را به فرزندي پذیرف
  .شد که پدرش خیلی زیبا بوده است طفل بسیار زیبا است و معلوم می

گردیـد، ولـی    ام محسـوب مـی   من از این جهت خیانت مزبور را عفو کردم که اولـین خیانـت زوجـه   
  ».کنم خیانت دوم را عفو نمی
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ریـد و ایـن طفـل    من شـکم کلئوپـاترا را خـواهم د   «: بعد، پادشاه جوان مصر به خشم درآمد و گفت
  ».حرامزاده را که در شکم دارد خارج خواهم کرد و در چاه خواهم انداخت

ي اموات بسر  ها را از پادشاه شنیدم لرزیدم زیرا به خاطر آوردم که وقتی در خانه وقتی من این حرف
چـاه   بردم، بعد از اینکه مرا مورد عمل قـرار دادنـد و جنـین را از شـکمم خـارج کردنـد، آن را در       می

  .انداختند
از شوهرم سوال کنید که آیا بعد از مرگ پدر ما، من نگفتم که حاضر نیسـتم بـا او   «: کلئوپاترا گفت
  »ازدواج نمایم؟

آیا همین طور است و خواهرت، بعد از مرگ پدرتان حاضر نبود که بـا  «: سزار از پادشاه مصرپرسید
  »او وصلت کند؟

خواست با من وصلت نماید، زیـرا   بعد از مرگ پدر ما نمیگوید و  او راست می«: پادشاه مصر گفت
گفت که برادر و خواهر که با هم  ي بعضی از اقوام بیگانه بود و می ي ازدواج طرفدار نظریه او در مساله
ولی پدر ما وصیت کرد که ما باید با هم وصلت کنیم تا اینکه . اند نباید با هم وصلت کنند بزرگ شده

ي سـلطنتی   ي سلطنتی نشود و ورود بیگانگان به خانواده و مرد بیگانه وارد خانواده بعد از مرگ او، زن
  ».سبب فساد نسل نگردد

شود این است که در یک سلسله، پیوسته خواهر و بـرادر   آنچه باعث فساد نسل می«: کلئوپاترا گفت
ی افراد تا سی سال نماید که عمر طبیع با یکدیگر ازدواج کنند و این موضوع طوري نسل را ضعیف می

  ».کند بلکه کمتر تنزل می
با این وصف من عقیده دارم که وصیت پدر شما بطلمیوس سیزدهم محترم است و شما «: سزار گفت

  ».باید زن و شوهر صمیمی باشید
هاي آن روز کلئوپاترا و شوهرش و سزار را در اینجا ذکر کنم، مطلـب   من اگر بخواهم تمام صحبت

اي طـوالنی کلئوپـاترا و شـوهرش بـا      گـویم کـه بعـد از مـذاکره     شد، همین قدر میخیلی دراز خواهد 
میانجیگري سزار آشتی کردند و گرچه آشتی مزبور ظاهري بود، ولی دیگران تصـور نمودنـد کـه آن    

سزار از پادشاه مصر درخواست کرد که از کاخ سـلطنتی خـارج نشـود و    . اند زن و شوهر آشتی نموده
  .کرده، در آن کاخ بماند چون با همسرش آشتی
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بعد از چند روز من حس کردم که منظور سزار از نگاه داشتن پادشاه مصر در کاخ سلطنتی، رعایت 
حال او و کلئوپاترا نیست، بلکه از این جهت وي را در کاخ سلطنتی نگاه داشته که پادشاه جوان مصـر  

واقع پادشاه جوان مصـر در کـاخ خـویش بـه     در . به خارج نرود و اقداماتی علیه کلئوپاترا و سزار نکند
  .دست میهمانش گروگان گرفته شده بود

نگهبانی کاخ سلطنتی که با سربازان و افسران مصري بود، با سـربازان و افسـران رومـی شـد و شـمار      
هـر  . کردند نگهبانان به قدري زیاد گردید که نیم لژیون رومی روز و شب از کاخ سلطنتی حفاظت می

برد، به طوري که نه تنها فقط خدمه کـاخ سـلطنتی بلکـه     وپاترا در کوشک سزار بسر میشب ملکه کلئ
  .ي اسکندریه فهمیده بودند که کلئوپاترا مورد توجه سزار است تمام سکنه

سزار که یک سردار رومی بود و به عنوان میهمان در تعقیب پومپه وارد اسکندریه شد، نه فقط کـاخ  
ي پادشاه مصر را ضبط نمود، بلکه خـود بطلمیـوس چهـاردهم پادشـاه      هسلطنتی را تسخیر کرد و زوج

پادشاه مصر، بـر حسـب ظـاهر در کـاخ خـود      . مصر را در کاخ او، به شکل گروگان به حبس انداخت
  .توانست بدون موافقت سزار از آنجا خارج شود محبوس نبود، ولی نمی

ر بـراي حفـظ ظـاهر هـم مالحظـه      دیـد، دیگـ   کلئوپاترا چون خود را تحت حمایت رسمی سزار مـی 
جویی او ناشی از این است که وي بعد از ازدواج با بـرادرش   دانستم که خوي ستیزه کرد و من می نمی

زیست و هرگز نتوانست آن مرد را به عنوان شوهر بپذیرد، این بود که عزم داشت کـه   با محرومیت می
زي نداشت آزاد کند و حمایت سزار را براي خود را از قید و بند زناشویی که براي وي جز ناکامی چی

نشسـت و   بعضی از روزها کلئوپاترا با سزار در تخـت روان مـی  . شمرد پیش بردن منظور خود مغتنم می
  .برد خاتون من مرا با خود می

گرفتیم و یک شب هم سزار ما  رفتیم و زمانی راه سیرك را پیش می گاهی ما به تماشاي کتابخانه می
اي چراغ دریایی برد، ولی عجیب آن که ملکه او را در کشتی منحصر به فرد خود که در را براي تماش

  .جهان نظیر نداشت، ننشانید
گفتم که سزار وقتی وارد اسکندریه شد منظوري نداشت جز اینکه پومپه را دستگیر کند، اما بعـد از  

کرد که چند روز براي رفـع  ورود به پایتخت مصر، فهمید که پومپه به قتل رسیده است، آن وقت عزم 
ي نـزاع   خستگی سربازان و افسران و ملوانان خود در اسکندریه بمانـد و در همـان چنـد روز، از مسـاله    
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بعـد از آشـتی دادن آن   . کلئوپاترا و شوهرش مستحضر گردید و مصمم شد که آن دو را آشتی بدهـد 
با نیروي خود به راه بیفتد و از مصر  دو، دیگر ادامه توقف سزار در اسکندریه موردي نداشت و او باید

شـد   داد و معلوم بـود آنچـه مـانع از رفـتن آن مـرد بـزرگ مـی        رفت و توقف را ادامه می برود، اما نمی
  .محبت کلئوپاترا است

گفتم روز اول که سزار وارد اسکندریه شد، به هیچ وجه در فکـر کلئوپـاترا نبـود، ولـی بعـد از آن،      
  .توانست از وي جدا شود شد که نمیي خاتون من  طوري فریفته
زیسـت متوجـه شـد کـه پادشـاه مصـر،        ي بطلمیوس چهاردهم که در خارج از کاخ می پوتن خواجه

گذارد که وي از کاخ خارج شود و در اسکندریه شـهرت داد   درون کاخ تحت نظر است و سزار نمی
کست و پادشاه مصر را به قتل که سزار بعد از اینکه میهمان پادشاه مصر شد، نمک خورد و نمکدان ش

ها بیشـتر متنفـر    ها از بطلمیوس چهاردهم پادشاه خود دل خوشی نداشتند، ولی از رومی مصري. رسانید
به سزار اطالع دادند که هر گاه پادشاه مصر . ها بیگانه بودند و پادشاه مصر باالخره خودي بود و رومی
ي اسکندریه  شورش خواهند  طنتی خارج شود، سکنهرا آزاد نگذارد که هر موقع میل دارد از کاخ سل

ي محلـی و هـم ارتـش     کرد و او با نیرویی که در اسکندریه دارد نخواهد توانست که هم جلوي سکنه
  .پادشاه مصر را بگیرد

سزار قدغن خروج پادشاه مصر را از کاخ سلطنتی لغو کرد و بطلمیوس چهـاردهم هنگـام خـروج از    
همچنین هر چه . آشامید با خود برد خورد و شراب می ه سزار در آن غذا میکاخ تمام ظروف طال را ک

ي بطلمیوس چهاردهم خارج گردید و از آن شب به جـاي   نقد در کاخ سلطنتی وجود داشت به وسیله
ظروف طال ظروف سفالین را براي غذا خوردن مقابل سزار گذاشتند و وقتـی کلئوپـاترا کـه همـراه بـا      

آوریـد؟ خدمـه گفتنـد کـه تمـام ظـروف و        رسید براي چه ظروف زریـن را نمـی  جوید پ سزار غذا می
  .هاي زرین را پادشاه مصر از کاخ سلطنتی خارج کرده است جام

سـازند کـه موسـوم اسـت بـه ظـرف سـفالین سـلطنتی و          در مصر یک نوع ظرف سفالین ظریـف مـی  
ین سلطنتی مصر، از هر حیـث  ظروف سفال. توانند به هر رنگ که مایل هستند روي آن لعاب بدهند می

نماید و کسانی هستند که  آوردند و موسوم است به ختایی برابري می با ظروف سفالینی  که از چین می
ظروف سفالینی که مقابل سـزار و کلئوپـاترا   . دهند ظروف سفالین مصر را بر ظروف ختایی ترجیح می
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در ظـروف زریـن غـذا خـورده بـود، آن       تر از ظروف زرین بود، ولی سزار که از آغاز نهادند، ظریف
ي یکـی از افسـران خـود از بطلمیـوس      ي توهین نسبت به خود تلقی کـرد و بـه وسـیله    تغییر را به منزله

  چهاردهم توضح خواست که براي چه ظروف را عوض کرده است؟
ود بـه  ي تو و قشونی که با خـ  بطلمیوس چهاردهم در جواب به وسیله آن افسر پیغام فرستاد که هزینه

اي به قدري زیاد است که من هر چه نقد داشتم خرج کـردم و مجبـور شـدم کـه ظـروف       مصر آورده
طالي خود را به ضرابخانه بفرستم تا ذوب کنند و پول زر سکه بزننـد و بـه مصـرف پـذیرایی از تـو و      

ت ایـن  طوري سزار عاشق کلئوپـاترا بـود کـه حتـی بعـد از دریافـ      . اي برسانم قشونی که با خود آورده
  .توهین صریح، از اسکندریه مراجعت نکرد

ي خود پوتن، تمام اشیاء قیمتی معابد و مصـر   بطلمیوس چهاردهم بر حسب تحریک و تلقین خواجه
ها دور کرد تا اینکه مردم از ناپدید شدن  دیدند، از جلوي چشم آن را که از طال بود و مردم هر روز می

  .د و درصدد برآیند بفهمند که آن اشیاء چه شده استاشیاي گرانبها و زرین معبد حیرت کنن
کردنـد کـه اشـیاء زریـن چـه شـده، جـواب         شدند و از خدام سوال می ها وارد معبد می وقتی مصري

شنیدند که به شکم سزار و همراهان او و قشونش رفته است و پادشاه مصر مجبور شده که تمام اشیا  می
د و ذوب کند تا سکه بزننـد و بتواننـد بـا آن پـول، بـراي سـزار و       گرانبهاي معابد را به ضرابخانه بفرست

کردنـد و بـه سـزار و     مردم ایـن حـرف را بـاور مـی    . همراهان و سربازانش خواربار و شراب تهیه نماید
  .فرستادند همراهان و سربازانش لعنت می

نـان بـراي   پادشاه مصر، بر حسب تلقین خواجه خود پوتن، دستور داد که در آردي که جهـت طـبخ   
رسید شن بریزند تا اینکه سربازان رومی نتوانند آن نان را بخورند و وقتی  سربازان رومی به مصرف می

گفتند کـه هـر چـه گنـدم در مصـر بـود شـما         ها می شد، مصري صداي اعتراض سربازان رومی بلند می
رسـد، از تـه    مـی  اي که اکنون به مصرف طبخ نـان  خوردید و اینک گندم نزدیک به اتمام است و غله

آید و به همین جهت قدري خاك و شن دارد و اگر خیلی از این نـان ناراضـی هسـتید     انبار بدست می
  .توانید از مصر مراجعت نمایید و به وطن خود یا به جایی بروید که نان آن مکان شن نداشته باشد می

کرد، بلکه قصـد داشـت کـه     میپوتن براي دلسوزي نسبت به پادشاه مصر، او را وادار به این کارها ن
اقـدامات آن مـرد   . سزار را به ستوه بیاورد تا وي از مصر مراجعت نماید و نفوذ کلئوپـاترا از بـین بـرود   
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خواجه، براي مخالفت بـا کلئوپـاترا بـود نـه بـراي خـدمتگزاري نسـبت بـه پادشـاه مصـر، چـون پـوتن             
باشد و باید کاري کرد که سزار  رت میدانست تا روزي که سزار در مصر است کلئوپاترا داراي قد می

  .از مصر برگردد، یا به قتل برسد تا این که قدرت و نفوذ کلئوپاترا از بین برود
اي که در اسکندریه نسبت به کلئوپـاترا پیـدا    سزار با این که احساس خطر نمود، باز به مناسبت عالقه

شیرینش طوري سزار را مجـذوب نمـود   کرده بود از آنجا نرفت، زیبایی کلئوپاترا و محبت و صحبت 
نماید، یا این که خطر را دید ولی چون مردي شـجاع   که متوجه نشد که خطري بزرگ او را تهدید می

  .تواند جلوي خطر را بگیرد بود از خطر نترسید و تصور نمود با نیرویی که در اسکندریه دارد می
م و صـحبت هـاي او را بـا کلئوپـاترا     دیـد  من که هر روز و شب در خدمت خاتون خود سزار را مـی 

  .شنیدم، یقین دارم که جز محبت خاتون من، هیچ کس سزار را در اسکندریه نگاه نداشت می
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  جنگ هولناك پادشاه مصر و سردار رومی
هاي سریع السیر نیروي دریایی سزار  یک روز در کاخ سلطنتی اسکندریه شایع شد که یکی از کشتی

گویند که راه روم را در پیش گرفته و شایع شد که کشتی  اسکندریه خارج شده و میاز حوزه بندري 
. مزبور حامل دستوري است از طرف سزار براي روم تا هر چه زودتر جهت او نیروي امدادي بفرسـتند 

در اینکه یک کشتی سریع السیر سزار از حوزه بندري خارج شده بود تردیـدي وجـود نداشـت، ولـی     
  .آیا براي جلب کمک رفته یا این که ماموریتی دیگر داشته است محقق نبود که

هاي  گفت، ولی در آن شب و شب کرد و همه چیز را به او می سزار چیزي را از کلئوپاترا مخفی نمی
دیگر این مساله را نزد سزار مطرح نکـرد و از او نپرسـید کـه آیـا کشـتی مزبـور را جهـت درخواسـت         

براي موضوع دیگر تا اینکه من بتوانم بفهمم که سزار آیا از روم درخواسـت  کمک به روم فرستاده یا 
دانست که آن کشتی براي چه از حوزه بندري اسکندریه خارج  کمک نموده یا نه؟ شاید کلئوپاترا می
دانسـت کـه راجـع بـه مقصـد آن کشـتی و        رود و ضروري نمـی  شد و سزار به او گفته بود که آنجا می

  .از سزار پرسش نماید ماموریتی که دارد
کردم که سوالی راجـع بـه  ایـن موضـوع از      من هم با این که کنیز مقرب کلئوپاترا بودم، جرات نمی

  .کرد من قصد جاسوسی دارم شد و تصور می خاتون خود بنمایم، زیرا سبب سوءظن می
ته آن اخـتالف  در آن دوره به مناسبت اختالفی که بین سزار و پادشاه مصر بود و پوتن خواجه پیوسـ 

اي جاسوس  زد، جاسوسی در کاخ سلطنتی رواج داشت و بطلمیوس چهاردهم و پوتن عده را دامن می
رسـانیدند و هـر گـاه مـن از خـاتون خـود        در کاخ سلطنتی داشتند که تمام اخبار را به اطالع آنان مـی 

ستم و از چشم کردم، تصور می نمود که من نیز جاسوس ه سوالی راجع به درخواست کمک سزار می
  .افتادم خاتون خود می

باید تصدیق کرد که بطلمیوس چهاردهم حق داشت که نسبت به سزار خصومت نماید، براي اینکـه  
  .سردار بزرگ رومی به عنوان میهمان وارد مصر شده بود، نه به عنوان یک سردار فاتح

جلیل شاهانه وارد اسکندریه ولی روم به قدري در کشور مصر حیثیت و احترام داشت که سزار را با ت
کردند و او را در کاخ سلطنتی جاي دادند و در ظروف زرین که مخصوص سالطین مصر بود بـرایش  
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نوازي پادشاه مصر، اول کلئوپاترا را که پادشاه  آوردند، ولی او به جاي تشکر از مهمان غذا و شراب می
حمایت گرفت و بعد خـود پادشـاه    دانست تحت ي خود و در عین حال رقیب و دشمن خود می زوجه

رفـت، بطلمیـوس چهـاردهم را     را در کاخ  وي محبوس نمود و اگر بیم شورش سکنه اسـکندریه نمـی  
  .کرد آزاد نمی

دانستم، که بطلمیوس چهاردهم از لحـاظ اخالقـی مـردي داراي معایـب      به این دلیل، من با اینکه می
شد که وي  سزار دشمنی نماید، زیرا دلیل بر این نمی دانستم که با حق می شمار است، باز وي را ذي بی

  .زن پادشاه مصر را از وي برباید و تحت حمایت خود بگیرد و نمکدان بشکند
خبر خواستن قواي امدادي از طرف سزار در اسکندریه شایع شد و پادشاه مصر و پوتن خواجه او از 

  .خبر مزبور مطلع شدند
مـدادي از روم بـه کمـک سـزار بیایـد قشـون تحـت السـالح مصـر          ها دانستند که هر گاه نیروي ا آن

نخواهد توانست که سزار را از پاي درآورد، پس تـا وقتـی کـه قشـون امـدادي از روم نیامـده و سـزار        
این بود کـه پادشـاه مصـر بـه     . تر نشده باید او را نابود کرد، یا وادار به مراجعت از اسکندریه نمود قوي

ی آشیال در مشرق اسکندریه متمرکز شده بود دستور داد که به طـرف شـهر   قشون خود که به فرمانده
  .حرکت کند

شـوهرم بـه   «: کلئوپاترا که نزد شوهرش جاسوسی داشت  از آن خبر مطلع گردید و بـه سـزار گفـت   
آشیال امر کرده با قشون خود به طرف اسکندریه حرکت کند و بی شک منظورش این است که تو را 

  ».وادار به مراجعت نمایداز پا درآورد یا 
تـوانم از اینجـا بـروم، ولـی اگـر تـو        اي کلئوپـاترا، مـن چـون تـو را دوسـت دارم نمـی      «: سزار گفت

خواهد بـا قشـون خـود مـرا از      داشتم باز در این موقع که پادشاه مصر می بودي و تو را دوست نمی نمی
ابل یک مشت مصري فرار کنم و بـه روم  رفتم، براي اینکه اگر از مق اسکندریه بیرون کند از اینجا نمی

  .مراجعت نمایم نخواهم توانست سر را بین افراد ملت سر بلند نمایم
کننـد و عقیـده دارنـد کـه      در روم مرا مردي فوق العاده می دانند و در شمار خـدایان محسـوب مـی   

توانـد   یتواند مرا شکست بدهد و فقط قدرت خدایان م مغلوب نشدنی هستم و هیچ قدرت بشري نمی
در هـر  . که بر من غلبه نماید، یک خدا نباید از مقابل یک مشت مردم عادي، آن هم مصـري بگریـزد  
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  ».رفتم تا نگویند که سزار ترسید حال اگر محبت تو هم نبود من در این موقع از مصر نمی
به طرف ولی سردار بزرگ رومی که تصمیم گرفته بود از اسکندریه نرود، دو تن از افسران رومی را 

قشون پادشاه مصر به فرماندهی آشیال فرسـتاد تـا اینکـه بـه فرمانـده قشـون بگوینـد کـه ارتـش مزبـور           
ولی آشیال به گفته دو افسر رومی اعتنا نکرد و یکی از آن دو به دست سربازان آشـیال  . مراجعت نماید

  .کشته شد و دیگري مجروح گردید
صر به فرماندهی آشیال ممکن اسـت کـه در آغـاز مـاه     گفت که قشون پادشاه م کلئوپاترا به سزار می
  .نوامبر به اسکندریه برسد

گفـت سـربازان آشـیال     نمود و کلئوپاترا به سـردار رومـی مـی    سزار از نیروي قشون مزبور پرسش می
ها جزء  اي از آن باشند و عده بیست هزار پیاده و دو هزار سواره هستند، اما همه جز سربازان خوب نمی

دانسـتند کـه اگـر دسـتگیر      اند و چـون مـی   شوند که از ارباب خود گریخته فراري محسوب میغالمان 
اي دیگـر از   عده. گردند به قتل خواهند رسید، به قشون آشیال پناه بردند و سرباز شدند تا از قتل برهند

انـد،   دهکاران رومی هستند که از کشور روم گریخته خود را بـه مصـر رسـانی    سربازان قشون آشیال، تبه
ها هم از بیم اینکه دستگیر نشوند و از طرف حکومت مصر به حکومت روم مسترد نگردنـد، شـغل    آن

ارزش جنگی این نـوع سـربازان کـم اسـت، امـا      . اند سربازي را پذیرفته و وارد قشون پادشاه مصر شده
اید قشون او را نـا  توان گفت هیچ است و چون آشیال بیست و دو هزار سرباز پیاده و سوار دارد، نب نمی

  .چیز گرفت
سزار، به طوري که من از مذاکراتش با خاتون خـود مطلـع شـدم، در اسـکندریه بـیش از دو لژیـون       

هاي او کامل نبودند، براي اینکه سزار از میدان جنگی که با پومپه در فارسال  سرباز نداشت، ولی لژیون
شد و یک عده از سربازان دو لژیـون او در  کرد، یکسره راه مصر را در پیش گرفت و وارد اسکندریه 

  .آن جنگ کشته شده بودند
نمـود و   به طوري که من فهمیدم مجمـوع سـربازان دو لژیـون سـزار از شـش هـزار نفـر تجـاوز نمـی         

خواست که با شش هزار تن از سربازان خود جلوي بیست و دو هزار تن از سربازان پادشاه مصـر را   می
ارزش فرمانــدهی خــود و هکــذا ارزش جنگـی ســربازانش متکــی بــود،  بگیـرد، زیــرا ســزار خیلــی بـه   

اندیشید که شش هزار سرباز او، خواهند توانست جلوي بیست و دو هزار تـن از سـربازان آشـیال را     می
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  .بگیرند
مـن از  «: ها قائـل بـه اهمیـت بـود کـه بـه خـاتون مـن گفـت          سزار طوري براي حثیت خود نزد رومی

هـا تصـور خواهنـد کـرد کـه       چون اگر از اسکندریه خارج شوم مصري اسکندریه خارج نخواهم شد،
  ».اند مرا بیرون نمایند توانسته

آیا در حالی که در اسکندریه هسـتی قشـون خـود را کـه در میـدان جنـگ بـه سـر         «: کلئوپاترا گفت
  »برند اداره خواهی کرد؟ می

تی یک سرباز خود را از این قشون من هم از اسکندریه خارج نخواهد شد و من ح«: سزار جواب داد
  ».تواند قشون مرا از این جا خارج کند نمایم تا پادشاه مصر بداند که او نمی شهر خارج نمی
خواست که از اسکندریه بیرون برود و قشون خود را خارج نماید ناگزیر، جنـگ در   چون سزار نمی

قع، اتفاق نیفتاده بود که جنگ در از زمان جنگ روم و کارتاژ تا آن مو. گرفت هاي شهر در می خیابان
اسکندریه یک میلیون نفـر جمعیـت داشـت و بزرگتـرین بنـدر      . هاي یک شهر بزرگ در بگیرد خیابان

آمدند در  هایی که از اقیانوس سیاه می هاي دریاي روم و کشتی بازرگانی دریاي روم بود و تمام کشتی
  .انداختند اسکندریه لنگر می

هـاي اسـکندریه در بگیـرد، آن بنـدر بـزرگ کـه در دنیـا         جنـگ در خیابـان  دانستند که اگر  همه می
ها نخواهند توانست که وارد بندر شوند و محصول  باشد از کار خواهد افتاد و کشتی منحصر به فرد می

شـد کـه قشـون خـود را از اسـکندریه       خود را تحویل بدهند و بارگیري نمایند، ولی نه سزار حاضر می
  .داد که از وارد کردن قشون خود به اسکندریه صرفنظر کند ادشاه مصر رضایت میخارج نماید و نه پ

کاخ سلطنتی مصر که محل اقامت سزار بود در شمال شرقی اسکندریه واقـع شـده و بـه طـوري کـه      
اند که قسمت شمال شرقی شهر را  سکنه اسکندریه عادت کرده. باشد گفتم از شمال محدود به دریا می

بخواننـد و امـروز هـم کـه مـن ایـن خـاطرات را        » شهر سـلطنتی «در آنجاست به اسم که کاخ سلطنتی 
نویسم هنوز در زبان عامه، آنجا موسوم به شهر سلطنتی است، چون سزار در کاخ سلطنتی سکونت  می

هـاي او و کلئوپـاترا    داشت، قشون خود را منتقـل بـه شـمال شـرقی شـهر کـرده بـود و مـن از صـحبت         
  .ي خود را با روم حفظ نماید واهد کرد که از راه دریا، رابطهفهمیدم که سعی خ می

من اطمینان دارم که روزي که سزار محل سکونت خود و ساخلوي ارتش خـویش را شـمال شـرقی    
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هـا جنـگ    هاي اسکندریه، بین او و مصري کرد که ممکن است در خیابان بینی نمی شهر قرار داد، پیش
اندیشـید کـه بایـد در کـاخ سـلطنتی       دانسـت، مـی   جه اول روم میدر بگیرد، او چون خود را سردار در

دید قشون خود را در شمال شرقی شهر  ها را نسبت به خود نامهربان می زندگی کند و بعد چون مصري
متمرکز کرد و تمرکز ارتش او در شمال شرقی اسکندریه به نفع سزار تمـام شـد، چـون منطقـه شـمال      

  .توانست از آن عمارت مثل دژ استفاده کند داشت و سزار می شرقی شهر، عمارت بزرگ و مستحکم
قشون آشیال با اینکه از شرق اسکندریه وارد شهر شد نتوانست وارد منطقه شمال شـرقی یعنـی شـهر    

  .هاي اسکندریه را اشغال کرد سلطنتی شود، ولی سایر قسمت
ت خصمانه خود را نسـبت بـه   تا وقتی که قشون پادشاه مصر وارد اسکندریه نشده بود، مردم احساسا

دادند، ولی همین که قشون پادشاه مصر وارد شهر شد و مـردم دانسـتند کـه     سزار و رومی ها نشان نمی
اند، یک مرتبه شوریدند و در همـان روز اول، تمـام اتبـاع روم کـه در شـهر بودنـد و        حامی پیدا کرده

  .موالشان به تاراج رفتنتوانستند خود را به شمال شهر برسانند به قتل رسیدند و ا
کردند، فرصـتی بـه دسـت آوردنـد کـه از       ها احساس حقارت می ها که پیوسته در قبال رومی مصري

هـا   ها قیام نکرد یهـودي  ها انتقام بگیرند و در بین سکنه شهر اسکندریه  تنها جماعتی که علیه رومی آن
روم داراي مواضـع مسـتحکم بـود     ها گذشته، تمام طبقات شوریدند ولی چون قشون از یهودي. بودند
  .ها نتوانستند که وارد شمال شرقی اسکندریه شوند مصري

سزار سربازان خود را واداشت که مبادرت به ساختن اسـتحکامات نماینـد و بـین عمـارت مسـتحکم      
سزار عـالوه بـر   . شمالی شرقی شهر، دیوار کشیدند تا مجموع عمارات مزبور را مبدل به یک دژ کنند

ي آفاق است و  ي فاروس و چراغ دریایی معروف آن را که شهره شرقی شهر اسکندریه، جزیرهشمال 
  .من در آغاز این سرگذشت شرحش را دادم در تصرف داشت

هـاي   انـد، منجنیـق   ها شمال شرقی شهر را مبدل بـه یـک دژ جنگـی کـرده     وقتی آشیال دید که رومی
  .را ویران نماید» شهر سلطنتی«ها و عمارت  رومیي منجنیق، دیوار  بزرگ آورد تا اینکه به وسیله

گردید آن قدر بـزرگ و مهیـب    هاي ارتش پادشاه مصر پرتاب می ي منجنیق هایی که به وسیله سنگ
هـا بودنـد،    هـایی کـه در تیـرس منجنیـق     ها تخلیه شـد و سـکنه خانـه    بود که تمام منازل نزدیک منجنیق

ها  دیگر شهر سلطنتی رفتند و سزار اجازه داد که درخیابان هاي هاي خود را رها کردند و به قسمت خانه
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افتـاد بـدون تردیـد     شد اگر روي یک سقف می هر سنگی که از منجنیق پرتاب می. نیز سکونت نمایند
  .رسید ریخت و هر کس زیر سقف بود به هالکت می آن را فرو می

ها ر ا فـرو ریخـت و    وار رومیگردید، قسمتی از دی چند مرتبه ضربت سنگ که از منجنیق پرتاب می
قشون آشیال از آن رخنه هجوم آورد، ولی هر مرتبه سربازان دو لژیون سزار جلوي سربازان مصـري را  

  .گرفتند
اي که ذکرش ضرورت دارد این است که با اینکه کار سـزار سـخت شـد، لژیـون اسـکندر کـه        نکته

ر احضار نگردید تا اینکه به کمک سزار علیـه  ي دمن هو اش کلئوپاترا بود، از سربازخانه گفتم فرمانده
  .ها وارد جنگ گردد مصري

دار خدمات خاتون خود بـودم   برد عهده من که روز و شب، هنگامی که سزار نزد کلئوپاترا به سر می
گفت که براي من ننگ است که بـراي رهـایی خـود از ایـن وضـع از یـک لژیـون         شنیدم که سزار می

فهمیـدم کـه    ي خاتون خود بـه خـوبی واقـف بـودم، مـی      که به روحیه مصري کمک بخواهم، ولی من
کند و مثل این است که در باطن میل ندارد که لژیون اسکندر که یک واحد  کلئوپاترا زیاد اصرار نمی

  .ها وارد جنگ شود نظامی مصري است به اسکندریه بیاید و علیه مصري
ژیون من به طور موثر قابل استفاده بـود قبـل   اگر ل«: یک شب ازخاتون خود شنیدم که به سزار گفت

شدم و بـرادرم   آوردم و وارد پایتخت می از اینکه تو وارد اسکندریه شوي، من آن را به حرکت در می
  ».شدم آوردم و خود، فرمانرواي مطلق مصر می را از تخت سلطنت فرود می

ها  خورد و کاري دیگر از آن میلژیون اسکندر فقط به درد رژه «: گفت اي دیگر شنیدم که می مرتبه
تـرین واحـد نظـامی ارتـش مصـر       دانستم لژیون اسکندر برجسـته  در صورتی که من می» .ساخته نیست

  .است
توانست قبول کنـد   شد، نمی کلئوپاترا که از لحاظ نژادي اصالً یک یونانی و ملکه مصر محسوب می

خـود بجنگـد و غیـرت وطـن پرسـتی وي      که لژیون او براي حمایت از یک اجنبی، با برادران مصـري  
یـا اینکـه فکـر    . داد که دو قشون مصري را براي منافع یک سردار بیگانه به جان هم بینـدازد  اجازه نمی

کرد که سزار در اسکندریه شکست خواهد خورد و دو لژیون وي محو خواهند گردید و آن وقت  می
پـس همـان بهتـر کـه لژیـون خـود را در       . شـد اي بـراي دفـاع داشـته با    او باید در قبال بـرادرش، وسـیله  
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ي دمن هور نگاه دارد و به اسکندریه احضار نکند تا بعد از نابودي سزار بتواند به دمن هـور   سربازخانه
برود و در وسط لژیون خود قرار بگیرد یا اینکه لژیون اسکندر را به اسکندریه بیاورد و جان خویش را 

  .حفظ نماید
ه شمال شرقی اسکندریه راه به منابع خواربـار یعنـی دلتـاي رود نیـل و جنـوب      با اینکه ما، یعنی سکن

مصر نداشتیم، از حیث خواربـار در مضـیقه نبـودیم، بـراي اینکـه از راه دریـا بـه قـدر کـافی خواربـار           
هـاي جنگـی روم کـه تحـت فرمانـدهی او       هاي جنگی سـزار یعنـی کشـتی    رسید بدون اینکه کشتی می

  .اربار کمکی به ما بکنندبودند، براي آوردن خو
توانسـتند از بنـدر    هاي جنگی روم در قسمتی از بندر اسکندریه لنگر انداختـه بودنـد کـه نمـی     کشتی

  .ها را سد کرده بودند هاي جنگی مصر جلوي آن خارج شوند براي اینکه کشتی
کردن آن هم ي جنگ  توانستند از بندر اسکندریه بیرون بروند  مگر به وسیله سفاین جنگی روم نمی

  .مشروط بر اینکه فاتح شوند
هاي جنگی پادشاه مصر بدواً نسبت به سفاین جنگی روم زیاد توجه نداشتند، ولی بعد دریافتند  کشتی
ي بندري اسکندریه مزاحم دایمـی اسـت و بایـد آن مـزاحم را از      هاي جنگی سزار در حوزه که کشتی

  .بین برد تا اینکه آسوده خاطر شد
جنگی روم، جز معدودي نگهبان نبود، زیرا سزار تمام جنگجویان سفاین را به خشکی هاي  در کشتی

هـاي روم بـر    هـا در صـدد تصـرف کشـتی     منتقل کرد، ولی به نگهبانان سپرده بودند که هر گاه مصري
ي شـمال   ها نیفتد و خـود را بـا قـایق بـه منطقـه      ها را آتش بزنند تا اینکه به دست مصري آمدند، کشتی

  .ي شهر سلطنتی برسانند هر یعنی منطقهشرقی ش
ها خارج کند، از نیروي دریـایی پادشـاه    هاي مزبور را از دست رومی ارتش مصر، براي اینکه کشتی

نیروي دریایی هم حمله کرد و نگهبانان سـفاین جنگـی روم   . مصر خواست که مبادرت به حمله نماید
ا را با روغن و صـمغ آلودنـد و آتـش زدنـد و     ه طبق دستوري که از سزار دریافت کرده بودند، کشتی

  .خود سوار قایق شدند و گریختند
هـاي   هاي جنگی روم آتش گرفتند، چون آن سفاین نزدیـک اسـکله بودنـد، شـعله     روزي که کشتی

یـک  . حریق به انبارهاي اسکله سرایت کرد و از آنجا آتش به جاهاي دیگر از جمله به کتابخانه رسـید 
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  .زنند ه از شهر غوغا برخاسته است و صدها هزار زن و مرد فریاد میوقت من متوجه شدم ک
انـد و ایـن    اي تازه اتفاق افتاده که مردم این طـور وحشـت کـرده    بدون تردید واقعه«: کلئوپاترا گفت

  ».فریاد فقط ناشی از جنگ نیست
رسانیدیم و آن وقـت  تمام کسانی که در کاخ سلطنتی بودند از جمله من، خود را به بام آن عمارت 

  .سوزد وحشتزده دیدیم که کتابخانه می
ي علمی و ادبی و هنري هزاران سال در ایـن   بروید و به سزار بگوئید که گنجینه«: کلئوپاترا فریاد زد

  ».اي است غیر قابل جبران هاي آن که از بین برود ضایعه کتابخانه جا گرفته و هر یک از کتاب
کرد و وقتی شنید که کلئوپاترا خواهـان   لطنتی نبود و جنگ را اداره میسزار در آن موقع در کاخ س

اوست با سرعت خود را به کاخ سلطنتی رسانید و کلئوپاترا او را به بام عمارت برد و حریق کتابخانه را 
هاي منحصر به فـرد   هر چه زودتر این حریق را خاموش کن وگرنه تمام کتاب«: به او نشان داد و گفت

  ».ین کتابخانه است از بین خواهد رفتکه در ا
اي مشـتعل شـده کـه جـزو      چگونه این حریق را خـاموش کـنم؟ ایـن حریـق در منطقـه     «: سزار گفت

  ».باشد و قشون من در آنجا قدرت ندارند تا اینکه بتواند حریق را خاموش کند ي برادر تو می منطقه
هـاي روم   دادي کـه کشـتی   و دستور نمـی سزار، تو مسئول این حریق هستی و اگر ت«: کلئوپاترا گفت

  ».شد خود را آتش بزنند این حریق تولید نمی
هـاي جنگـی روم بـدهم بـراي اینکـه       مـن مجبـور بـودم کـه ایـن دسـتور را بـه کشـتی        «: سزار گفـت 

  ».ها بیفتد هاي جنگی ما به دست مصري توانستم تحمل کنم که کشتی نمی
دانسـتند کـه    زش علمی کتابخانه اطالع نداشتند، ولـی مـی  از ار) ي با سواد غیر از طبقه(ي شهر  سکنه
. باشـد  نظیـر مـی   ي مزبور در جهان منحصر به فرد است و چیزهایی که در آن وجـود دارد بـی   کتابخانه

ي  مثل چراغ دریایی و سیرك با عظمت آن و محلـه (ها اطالع داشتند که در بین مزایاي اسکندریه  آن
  .باشد کند، کتابخانه می ر نظر بزرگان دنیا عزیز و محترم میآنچه اسکندریه را د) تفریح شهر

ي مـردان و زنـان برجسـته خـارجی وقتـی وارد       دانسـت کـه همـه    هر باربر بنـدر ایـن حقیقـت را مـی    
ي دوم و سـوم بـه چـراغ     شوند، در درجه اول خواهان دیدن کتابخانه هستند و در درجـه  اسکندریه می

ي تفـریح شـهر را    ها راه یکی از دو محله الناس یا خوشگذران عوامنمایند و  دریایی و سیرك توجه می
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دانستم که تمام معلومات جهـان از   ارزش است، و اما من می ها کتابخانه بی گیرند و در نظر آن پیش می
روزي که انسان توانسته چیزي روي کاغذ بنویسد، در آن کتابخانه جمع شده و اگـر کتابخانـه بـر اثـر     

  .ود میراث معنوي نوع بشر، از آغاز عالم تا آن روز از بین خواهد رفتحریق از بین بر
توانسـتیم از آنجـا خـارج شـویم و بـرویم و حریـق        من و دیگران که در کـاخ سـلطنتی بـودیم، نمـی    

کتابخانه را ببینیم، براي اینکه منطقه ما به طوري که گفتم از طرف نیروي پادشاه مصـر محصـور شـده    
ولی بعد از اینکه جنگ خاتمه یافـت،  . ت وارد منطقه گردد یا از آن خارج شودتوانس بود و کسی نمی

گفتنـد دانشـمندان بـراي ایـن کـه       از کسانی که از نزدیک حریق کتابخانه را دیده بودند شنیدم که می
هاي بزرگ و برجسته را از سوختن نجات بدهنـد، بـدون بـیم از جـان خـویش،       بتوانند بعضی از کتاب

  .ها سوختند و جان را بر سر کتاب نهادند انداختند و چند نفر از آن یق میخود را در حر
هاي منحصر به فـرد   عاقبت حریق کتابخانه خاموش شد، ولی در حدود یکصد هزار کتاب، از کتاب

  .جهان در آن کتابخانه از بین رفت
برگـردد بـا خـاتون مـن     در روز بعد از آن واقعه، سزار که فرصت کرده بود از جبهه به کاخ سلطنتی 

دار خدمت بـودم و از مـذاکره سـزار و کلئوپـاترا فهمیـدم کـه        صرف شام کرد و من مثل همیشه عهده
ي حریق کتابخانه بـه شـدت متـاثر شـده اسـت و       سردار بزرگ رومی که خود اهل فضل بود، از واقعه

یست، بـراي اینکـه میـراث    گفت هر چیز را میتوان  جبران کرد ولی از بین رفتن کتاب قابل جبران ن می
  .رود عقلی و عملی یک ملت یا نوع بشر، بر اثر از بین رفتن کتاب از بین می

سزار در همان شب به خاتون من گفت که من شرح جنـگ اسـکندریه را اگـر زنـده بمـانم خـواهم       
قیم یا هاي آینده مست خواهم که نسل ي حریق کتابخانه را ذکر نخواهم کرد زیرا نمی نوشت، ولی واقعه

  .غیر مستقیم مرا مسئول حریق کتابخانه شهر بدانند
هاي جنگی روم غرق گردیدند، نیروي دریایی پادشاه مصر موفق شد کـه شـمال    پس از اینکه کشتی

را که تا آن موقع از راه دریا با خارج ارتباط داشت محاصره کند و از ) ي سزار یعنی منطقه(شرقی شهر 
  .کمبود خواربار گردیدآن پس شمال شرقی شهر دچار 

مردند، یا اینکه سزار  ي شمال شرقی شهر از گرسنگی می کشید، سکنه ي مزبور طول می اگر محاصره
گردید که تسلیم گردد، ولی یک نیروي دریایی با یک عده سرباز از روم رسید و معلوم شد  مجبور می



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٣٢ 

راه دریـا را پـیش گرفـت، بـه     آن کشتی که گفتم بر حسب دستور سزار از اسکندریه خارج گردیـد و  
  .باید براي سزار کمک بفرستد روم رفته بود تا اطالع بدهد که حکومت روم می

نیروي دریایی مزبور توانست که خط محاصره را بشکافد و وارد بندر شود و سربازان خـود را پیـاده   
که از راه دریا خواربـار  اي دیگر راه دریا به روي ما گشوده شد و ما توانستیم  نماید و از آن پس مرتبه

هاي جنگی روم از طرف سفاین جنگی پادشاه مصر غرق گردیدنـد،   بعد از این کشتی. دریافت نماییم
ي فـاروس و چـراغ دریـایی اسـکندریه را کـه در آن جزیـره برقـرار بـود          ها توانستند که جزیره مصري

  .تصرف نمایند
ي فاروس و چـراغ دریـایی    م شد که جزیرهپس از اینکه یک نیروي دریایی از روم آمد، سزار مصم

ي بنـدري اسـکندریه، بــر سـر جزیـره فـاروس، بــین       آن وقــت در حـوزه . هـا مسـترد دارد   را از مصـري 
  .هاي جنگی مصر جنگ در گرفت هاي جنگی روم و کشتی کشتی

 ي بنـدري بـین دو   ام کـه در یـک حـوزه    دانم هرگز نه خوانده و نه شنیده من که تاریخ و جغرافیا می
نیروي دریایی جنگ در بگیـرد و تماشـاچی آن جنـگ دریـایی تمـام سـکنه باشـند، ولـی آن روز در         

ي شهر که کنار دریا جمع شده بودنـد،   ي بندري اسکندریه، مقابل چشم صدها هزار تن از سکنه حوزه
  .دو نیروي دریایی روم و مصر با هم جنگیدند

جنگجویـان فـریقین، بـا    . آور باشـد  لـرزه کردم که جنگ دریـایی آن قـدر مخـوف و     من تصور نمی
پریدنـد و سرنشـینان کشـتی خصـم را از پـا در       شمشیر و تبر و گرز از کشتی خود به کشتی حریف می

  .آوردند می
تر از سایر نقـاط اسـکندریه بـود و مـن کـه از کـاخ خـارج         ي فاروس نزدیک کاخ سلطنتی به جزیره

ها کـه بـراي فـرو ریخـتن آب بـاران در       از ناودان کشتی دیدم که گردیده، کنار دریا ایستاده بودم، می
هـا اجسـاد    بعضی از اوقات در صحنه برخی از کشتی. ریزد شود خون به دریا می ها قرار داده می کشتی

دیـدم کـه اجسـاد را از     گرفت و من می شد که جلوي پاي جنگجویان را می مقتولین به قدري زیاد می
شد، لـیکن   گردید و ناپدید می افتاد غرق می مین که جسدي به دریا میاندازند و ه ها به دریا می کشتی
آید و حرکت امواج دریا  شود و باال می دانستم که بعد از دو سه روز، اجساد زیر آب متورم می من می
  .فرستد ها را به سوي ساحل می آن
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ز اجساد گردیـد  همین طور هم شد و دو سه روز بعد از آن جنگ دریایی، ساحل اسکندریه مستور ا
ها را کنـار زده  بـود و سـکنه اسـکندریه، اشـک ریـزان اجسـاد کسـانی را کـه از           که جریان امواج آن

  .بردند آوردند و براي دفن می خویشاوندان آنان بودند از کنار دریا به دست می
ي فـاروس را تصـرف    کردند، سزار موفق گردید کـه جزیـره   ها به شدت مقاومت می با اینکه مصري

که شرح آن را در آغاز این سرگذشت  –هاي جنگی مصر از آتش یونانی  ند، ولی یک مرتبه کشتیک
رود چند کشتی رومی دچار حریـق   استفاده کردند و چون آتش یونانی روي آب از بین نمی –ام  داده

  .شد و بقیه از بیم حریق مجبور گردیدند که خود را از میدان جنگ خارج نمایند
ي فاروس رسانیدند  نشینی کردند، خود را به جزیره هاي رومی عقب یدند که کشتیها وقتی د مصري

ها افتاد با ضربات  ي فاروس به دست مصري ها پس گرفتند و هر رومی که در جزیره و آنجا را از رومی
  .شمشیر قطعه قطعه شد

ت نمایـد و سـوار   ي فاروس شده بود، نتوانست در آنجا مقاوم سزار که با سربازان رومی وارد جزیره
یک قایق شد و راه کاخ سلطنتی را پیش گرفت، ولی در راه طوري خود را در خطر دید کـه قـایق را   
رها کرد و خویش را در آب انداخت و شنا کنان به سوي کاخ سلطنتی آمد و چون یک شناگر مـاهر  

ا که پیوسته روي دوش ها نتوانستند او را دستگیر کنند، ولی شنل بلند ارغوانی رنگ خود ر بود مصري
باشد، از دست داد و من شنل او را وقتی بـه دریـا افتـاد     انداخت و عالمت رجال درجه اول روم می می
  .دیدم

ي آن روز که من و صـدها هـزار    اي به عظمت و مخافت منظره کنم که در دریا منظره من تصور نمی
رانـی   ي ارابـه  ي مسابقه روم و منظرههاي  جنگ گالدیاتورها در سیرك. دیدم تکرار شود تماشاچی می

دوانیدنـد، در قبـال    هـا را مـی   بسـتند و آن  در سیرك اسکندریه، که گفتم به هر ارابه چهار شمشـیر مـی  
  .اهمیت بود اي که من در آن روز دیدم بی منظره

من و صدها هزار تماشاچی، در آن روز، ناظر یک صحنه نمایش بودیم که در آن تمـام هنرپیشـگان   
کـرد تیـر واقعـی و داراي پیکـان بـود و       کردند و تیرهایی که از کمان جستن می اصلی را ایفا مینقش 

هر ضربت تبر کـه آن  . کرد ها را مقتول یا به شدت مجروح می نشست آن وقتی بر کالبد هنرپیشگان می
ود نمـ  شکافت و هر ضربت شمشیر گردنی را قطع مـی  آمد، فرقی را می روز در صحنه نمایش فرود می
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  .داد اي را چاك می درید یا سینه یا شکمی را می
هـاي   خاسـت و ضـجه   شنیدیم، فریادهـایی بـود کـه از تـه دل بـر مـی       فریادهایی که ما در آن روز می

شد و مـن بـر فـرض محـال      بردند ساختگی محسوب نمی جانسوز کسانی که در حال احتضار به سر می
ي اسـکندریه در گرفـت، فرامـوش نخـواهم      ر حوزهاگر هزار سال عمر کنم آن جنگ دریایی را که د

  .کرد
ي فاروس از نیروي مصر شکست خورد و شناکنان خود را به سـاحل   در آن روز که سزار در جزیره

رسانید، کلئوپاترا با سزار غذا صـرف کـرد و شـنیدم کـه سـزار بـه او       ) ساحل کاخ سلطنتی(اسکندریه 
آنچه مرا وادار کرد که از اسکندریه خارج نشوم و این صحیح است که عالوه بر عالقه تو، «: گفت می

خواستم که سکنه اسکندریه و برادرت تصور نمایند  جنگ را بپذیرم، حفظ حثیت خودم بود و من نمی
گـرفتم کـه در    داشـتم، تصـمیم نمـی    ها ترسیدم، ولی مـن اگـر نسـبت بـه تـو عالقـه نمـی        که من از آن

هـم اکنـون   . باشـد  مرا مبدل به اقامت کرد عالقه بـه تـو مـی    اسکندریه توقف نمایم و آنچه عزم رحیل
هاي جنگی نمایم و  توانم سربازان خود را سوار کشتی نیروي دریایی روم به کمک من رسیده و من می

دارم و بـه سـبب دوسـت داشـت تـو،       خود سوار شوم و از این شهر بروم، اما چـون تـو را دوسـت مـی    
دانم کـه اگـر از اسـکندریه     از این شهر نخواهم رفت، زیرا میخواهان حفظ حیثیت خویش هستم، باز 

بروم، مثل این است که تو را تسلیم جالد کرده باشم و بعد از رفتن من برادرت نخواهد گذاشـت کـه   
  ».تو زنده بمانی

. گیـرد  کلئوپاترا، این دومـین جنـگ اسـت کـه بـراي یـک زن در مـی       «: بعد، سزار خنده کنان گفت
که ده سال طول کشید و جنگ دوم این جنگ است که معلوم نیست چقدر طـول   جنگ اول تروا بود

  ».خواهد کشید
آرسینوهه خواهر کلئوپاترا با بطلمیوس شوهر خاتون من در قسـمتی از شـهر کـه در تصـرف ارتـش      

برد، آرسینوهه درصدد برآمـد   زیست و چون کلئوپاترا در کاخ سلطنتی با سزار به سر می مصر بود، می
  .وي دیرین خود را جامه عمل بپوشاند و با وي ازدواج نماید تا ملکه مصر شودکه آرز

کنم که در همان موقع سزار پادشاه مصر را آزاد کرد و اجـازه داد کـه از کـاخ سـلطنتی      من فکر می
اندیشید کـه پادشـاه مصـر در دسـت او گروگـان       نمود و می بینی می خارج گردد، این موضوع را پیش
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هــا بــا او نخواهنــد جنگیــد، چــون   کــه وي آن گروگــان را در اختیــار دارد مصــري اســت و تــا وقتــی
ي من از این جهت پادشاه مصر را آزاد کرد و  اما سزار به عقیده. ترسیدند که پادشاهشان کشته شود می

  .ها فرستاد که از شر شوهر کلئوپاترا آسوده شود او را نزد مصري
ي پادشـاه شـود، ولـی پادشـاه زن داشـت و       نـد و زوجـه  آرسینوهه خواست که از فرصت اسـتفاده ک 

گردیـد و پادشـاه مصـر طبـق سـنن و شـعایر        ي بطلمیوس چهاردهم محسوب مـی  کلئوپاترا هنوز زوجه
توانسـت بـا    مرد، شاه مـی  اگر یکی از خواهران پادشاه مصر می. توانست با آرسینوهه ازدواج نماید نمی

و خواهر در آن واحـد مشـروع نبـود و هـر گـاه فرزنـدي از       خواهر دیگر تزویج کند، ولی ازدواج با د
  .توانست وارث تاج و تخت مصر شود شد و نمی آمد، حرامزاده محسوب می خواهر دوم به وجود می

کشی اسکندریه را که به طرف  در موقع جنگ، پوتن خواجه پادشاه مصر به او اندرز داد که آب لوله
هـا و دیگـران بیمـار شـوند و زنـدگی را       ا اینکه سـزار و رومـی  شد آلوده نماید ت منطقه سزار جاري می

هـاي آب کـه بـه     پادشاه مصر هم از این اندرز پیروي کرد و امر نمود کـه در شـاه لولـه   . بدرود بگویند
  .ها را داخل نمایند تا اینکه آب آلوده شود رفت انواع زباله طرف منطقه سزار می

باشد،  روز کرد و در آغاز همه تصور می کردند که وبا میدر کاخ سلطنتی یک بیماري شبیه به وبا ب
من و شوهرم دچار آن مرض شدیم و . ولی طبیب ما گفت که وبا نیست بلکه به آن مرض شباهت دارد

اي نمی توانستیم آرام بگیـریم و پزشـک، مـا را بـا      هر دو افتادیم، امعاء ما طوري درد گرفت که لحظه
  .کرد ه معالجه میاسطوخودوس و چوب عود صالیه شد

ي شمال شرقی شهر، بر اثر بیماري مزبور که قسـمتی از عـوارض آن شـبیه وبـا بـود       اي از سکنه عده
زندگی را بدرود گفتند، تا اینکه جاسوسان کلئوپاترا به ملکه مصر اطالع دادند که بیماري مزبور بر اثر 

که پوتن خواجه، پادشاه مصـر   آلوده کردن مجاري آب به وجود آمده است و همان جاسوسان گفتند
  .ي منطقه سزار را بیمار نماید بطلمیوس چهاردهم را وادار کرد تا اینکه مجاري آب را بیاالید و سکنه

طبیب ما که مثل اکثر اطباي مصر طبیبی حاذق بود قدغن نمود که سکنه شمال شـرقی شـهر، از آب   
  .نوشیدن برسانند لوله نیاشامند بلکه چاه حفر کنند و از آب چاه به مصرف

در سواحل اسکندریه، به مناسبت اینکـه دریـا نزدیـک اسـت، اگـر چـاه حفـر کننـد زودتـر بـه آب           
آید با وجود نزدیکی دریا، آن قدر شـور نیسـت کـه قابـل      رسند و آبی که از زیر زمین به دست می می
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  .شرب نباشد
شـرب نرسـانیدند آن بیمـاري کـه     ها حفر شد و مردم دیگر آب لوله را بـه مصـرف    بعد از اینکه چاه

با اینکه دیگر آن بیماري بروز نکرد، سزار فراموش ننمود که . منشاء آن آلودگی آب بود از بین رفت
  .پوتن محرك پادشاه مصر شد و او را واداشت تا دستور بدهد مجاري آب شمال شرقی شهر را بیاالید

شاف از شمال شرقی شهر خـارج شـده   یک شب، یک دسته از سربازان رومی که براي عیاري و اکت
ها راجـع   ي سزار آوردند تا از آن ها را به منطقه بودند سه تن از سربازان مصري را دستگیر کردند و آن

زده دیدند کـه   ها حیرت در آن وقت رومی. ي آینده او تحقیق کنند به وضع نیروي پادشاه مصر و نقشه
  .باشد ي پادشاه مصري یکی از آن سه نفر پوتن خواجه

به سزار خبر دادند که پوتن جزو دستگیر شدگان است و سردار رومی دستور داد کـه آن خواجـه را   
زیست و سزار را به  پوتن قبل از اینکه به اتفاق شوهر کلئوپاترا از کاخ برود، در آنجا می. نزد او بیاورند
  .شناخت خوبی می

اندرز دادي که مجاري آب این قسمت از شهر را آیا تو بودي که به پادشاه مصر «: سزار از او پرسید
  »آلوده کنند تا همه بیمار شوند؟
  »من که هستم که بتوانم به پادشاه مصر دستور بدهم تا کاري بکند؟«: پوتن با شکسته نفسی گفت

گویند که تو پادشاه مصر را تشویق کردي کـه مجـاري آب را بیاالیـد و مـا را      همه می«: سزار گفت
  ».مریض نماید
  ».کنند گویند و مرا متهم می زنند دروغ می کسانی که این حرف را می«: پوتن گفت
توانم بفهمم که آیا اتهامی که بر تو وارد آمده صحیح است یا نه،  در این موقع من نمی«: سزار گفت

ن کـارا  کنم آن خواهد بـود کـه در روم بـا تبـه     ولی اگر این اتهام صحیح باشد، رفتاري که من با تو می
بعد از اینکه جنـگ اسـکندریه بـه پایـان     » .دهم تو را به صلیب بکوبند کنند، یعنی دستور می بزرگ می

رسید سزار تحقیق کرد که آیا محرك پادشاه مصر براي آلـوده کـردن مجـاري آب لولـه پـوتن بـوده       
  .است یا نه، و چون این موضوع محقق گردید امر کرد که او را به صلیب بکوبند

شفاعت نمود و درخواست کرد که پوتن را طوري به قتل برسانند که دچار شکنجه نشود و کلئوپاترا 
هـاي دو دسـت او    توانست از قبول تقاضاي کلئوپاترا خودداري کند، دستور داد که رگ سزار که نمی
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  .هایش جاري گردد تا جان بسپارد و چنین کردند را قطع کنند تا آن قدر خون از رگ
سکندریه، زمان وضع حمل کلئوپاترا رسـید و فرزنـد او همـان بـود کـه گفـتم       ي جنگ ا در بحبوحه

  .گفت که از دیگري است دانست و می شوهرش آن را فرزند خود نمی
دانستم و منتظر بودم که طفل متولد گردد تا از روي  من فرزند دوم او را مثل فرزند اولش از کال می

کال هست یا نه، وقتی جنین متولد گردید، معلوم شد که  قیافه کودك بتوانم بفهمم آیا به طور حتم از
  .پسر است ولی از حیث قیافه شبیه کال نبود

توان درست فهمید که شـبیه   گذارد نمی به خود گفتم که در روزهاي اول که نوزاد قدم به جهان می
ی بعـد از  باشد و باید چندي بگذرد تا شباهت طفل معلـوم گـردد، ولـ    به کدام یک از خویشاوندان می

  .یک ماه که از تولد طفل گذشت و شکل او مشخص شد، دانستم که شبیه به کال نیست
هـایی از صـورتش بـه مـادر شـباهت       آن کودك شبیه به بطلمیوس چهاردهم هم نبود، ولـی قسـمت  

  .داشت
سزار بعد از وضع حمل طوري خوشحال شد که پنداري فرزندي که کلئوپاترا زائیـده از اوسـت، در   

بـرد   که وقتی سزار وارد اسکندریه گردید، خاتون من که در سربازخانه دمن هـور بـه سـر مـی    صورتی 
  .باردار بود

کلئوپاترا آن قدر در نظر سزار جلوه کرد و هوش زیاد و صحبت او چنان در سردار رومی موثر واقع 
داري تناسـب  داشت در صورتی که بـار  گردید، که آن مرد خاتون مرا با این که باردار بود دوست می

  .برد اندام زن را از بین می
بعد از اینکه کودك به دنیا آمد، کلئوپاترا نامش را بطلمیوس نهاد، تا اینکه محقق گردد کـه فرزنـد   

باشد و چون طفل اول او را ربودند، روز و شب براي محافظت طفل نگهبـان گذاشـت    پادشاه مصر می
ین کنیـزان خـود بـه مـن بـیش از همـه اعتمـاد داشـت،         که طفل دومش را نربایند و نظر به اینکـه در بـ  

اي که از پرستاري طفل اول بـه دسـت آورده    من هم بر اثر تجربه. پرستاري آن کودك را به من سپرد
  .بردم و خود نیز از نگهبانان طفل بودم بودم دیگر فرزند کلئوپاترا را به گردش نمی

سال چهل و هفت قبـل  (از بناي شهر اسکندریه در ماه مارس و در سال دویست و هشتاد و چهار بعد 
دو کمک موثر از خارج براي سزار رسید؛ اول اینکه یک لژیون رومـی از سـاخلوي روم در   ) از میالد
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آسیاي صغیر توانست خود را به جوار مصر برساند تا اینکه بـه سـزار کمـک کنـد، دوم ایـن کـه یـک        
سوي مصر بـه راه افتـاد و ایـن دو قشـون در مـرز       سردار آسیایی به اسم مهرداد با یک قشون بزرگ به

سربازان قشون مهرداد که به کمـک  . مصر به هم رسیدند و با سرعت راه اسکندریه را در پیش گرفتند
سزار شتافت از یک ملت نبودند و هر قسمت از سربازان قشـون مزبـور را یکـی از امـراي آسـیا بسـیج       

  .کرده بود
ها فرستاد، ولی نیـروي مصـر نتوانسـت جلـوي سـربازان       گیري از آنپادشاه مصر نیرویی را براي جلو

مزبور را بگیرد و خود بطلمیوس چهاردهم با قسمت اعظم قشون خویش از اسکندریه خـارج گردیـد   
  .تا مانع از ورود نیروي امداد شود

ر، سزار همین که فهمید پادشاه مصر با قسمت اعظم قشون خود از اسکندریه خارج گردیده و در شه
معدودي از سربازان خود را باقی گذاشته، از شهر خارج شد و به استقبال سربازانی که جهت کمک به 
او آمده بودند رفت و سربازان پادشاه مصر، بین دو تیغ قرار گرفتند و سزار از یک طـرف و سـربازانی   

ادشـاه مصـر   ور شـدند و نیـروي پ   که به کمک سزار آمده بودند از طرف دیگر، به قشون مصـر حملـه  
شکست خورد و سزار با پیروزي به اسکندریه مراجعت کرد و قدم به کاخ سلطنتی نهـاد و قبـل از هـر    

ام رفـع   من خیلی خسته هستم و احتیاج به حمام دارم تا خستگی«: کار نزد کلئوپاترا رفت و به او گفت
  ».شود

وانم حمـام را آمـاده کـنم بـه     تـ  دار نگهداري طفل او هستم و نمـی  دانست من عهده کلئوپاترا که می
خدمه دیگر گفت که حمام را براي سزار آماده کنند و فاتح رومی به حمام رفـت و مـدت دو سـاعت    

وقتی که از حمام خارج شد من طفل کلئوپاترا را خوابانیده، بـه نگهبـان سـپرده    . در حمام توقف نمود
  .ترا رفتمبودم و خود براي خدمت کردن در موقع صرف غذا به اتاق کلئوپا

غیر از سزار و کلئوپاترا کسی در آن اتاق نبود و در روز، جز من، هیچ یک از خدمه اجازه نداشـتند  
آوردنـد   من ظروف اغذیه را از غالمان که از آشپزخانه مـی . که هنگام صرف غذا وارد آن اتاق شوند

  .زار غذا بخورندکردم که خاتون من و س نهادم و آن گاه خود کمک می گرفتم و روي میز می می
خاتون من راجع به چگونگی جنگی کـه منتهـی بـه شکسـت قشـون مصـر گردیـد از سـزار توضـیح          

همان موقـع کـه بـرادر    «: گفت کرد و می خواست و سزار به تفصیل از آن جنگ برایش صحبت می می
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رد، مـن  آمد بگی تو با قشون خود از اسکندریه خارج شد تا اینکه جلوي نیرویی را که به کمک من می
هـاي اسـکندریه بـا اسـتفاده از      برادر تو چنان در خیابـان . دانستم که برادرت شکست خواهد خورد می

توانـد   جنگید و نیروي او در این شهر، برتر از نیروي من بود تصور نمود که مـی  عمارت شهر با من می
  .با لژیون ما نیست دانست که در صحرا، قادر به جنگ کردن هاي روم بجنگد و نمی همه جا با لژیون

اند و  هاي سنگین را فرا گرفته هاي روم رسم به کار بردن نیزه و زوبین بیش از دو قرن است که لژیون
دانند که درجنگ ها، چگونه از نیزه و زوبین به خـوبی اسـتفاده نماینـد، همچنـین بـیش از دو قـرن        می

داننـد و هـر دفعـه کـه      انـد و مـی   دههاي روم در اقطـار جهـان، بـر ملـل دیگـر غلبـه کـر        است که لژیون
انــد، فـاتح شـده و فقــط    ي مسـطح بــا سـربازان ملـل دیگــر پیکـار کـرده      هـاي رومــی در جلگـه   لژیـون 

استحکامات متین ممکن است که موفقیت ما را به تـاخیر بینـدازد، ایـن اسـت کـه مـن بعـد از خـروج         
شکسـت قشـون مصـر را تسـریع     برادرت از این شهر دانستم که او شکست خواهد خورد و براي اینکه 

کنم، چند سنتوري از سربازان خود را در این جا گذاشتم و با بقیه سربازانم از شـهر بیـرون رفـتم و بـه     
  ».کردم قشون مصر شکست خورد طوري که پیش بینی می

  »برادرم چه شد؟«: کلئوپاترا پرسید
خواسـتی چـه    داري و مـی  راجع بـه بـرادرت چـه آرزویـی    «: اي از شراب نوشید و پرسید سزار جرعه

  »شود؟
  ».من راجع به او آرزویی مخصوص نداشتم«: کلئوپاترا گفت
کـردي،   جنگیـدي و او را دسـتگیر مـی    ي قشون بودي و با برادرت مـی  اگر تو فرمانده«: سزار پرسید

  »رفتارت با او چگونه بود؟
  ».کردم تا مدتی بگذرد او را در یکی از قالع حبس می«: کلئوپاترا گفت
شـوریدند و   اگر این کار را می کردي جنون بود، بـراي اینکـه سـکنه مصـر بـر تـو مـی       «: سزار گفت

  ».نشانیدند کردند و او را بر تخت سلطنت می برادرت را آزاد می
  »خواستی با او چه کنم؟ پس می«: کلئوپاترا گفت
رسـانی تـا اینکـه مـردم را     باید او را به قتـل ب  تو بعد از اینکه به برادرت دست یافتی، می«: سزار گفت

  ».علیه تو نشوراند و سلطنت را از دست تو نگیرد
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  ».من مایل نیستم که دست به خون برادرم بیاالیم«: کلئوپاترا گفت
اگر این تمایل را نداشتی بـراي چـه اسـکندریه را رهـا کـردي و بـه دمـن هـور رفتـی؟          «: سزار گفت

  ».خون تو بیاالید خواستی در اسکندریه بمانی تا برادرت دست به می
من از این جهت به دمن هور رفتم تـا ایـن کـه بـین لژیـون خـود باشـم و بتـوانم از         «: کلئوپاترا گفت
  ».خویش دفاع کنم
بایـد از خـود دفـاع     ولی دفاع تو، پایان نداشت و تا روزي که برادرت زنده بود تو مـی «: سزار گفت

  ».کنی
  »نون برادرم کجاست؟بعد از این صحبت بگو که اک«: کلئوپاترا گفت
میدان جنگ ما، کنار دریا بود و چنین تصور کن که در آخرین سـاعات جنـگ وقتـی    «: سزار گفت

برادرت شکست خوردن را قطعی دید تصمیم گرفت که به وسیله شنا کردن خود را نجات بدهد و در 
  »!آب غرق شد

  »غرق شده است؟ گویی که من باید تصور کنم که او در دریا تو می«: کلئوپاترا گفت
  ».بلی اي ملکه زیباي مصر«: سزار گفت

  »از این قرار برادر من در دریا غرق نشده است؟«: کلئوپاترا پرسید
ملت مصر باید تصور نماید که بطلمیوس چهاردهم خواست به وسیله شـنا کـردن فـرار    «: سزار گفت

خفتـان زریـن او را بیـرون     اش را از روي آب گرفتند و کاسک و کند، ولی در آب غرق شد و جنازه
  ».کنم آوردند و به من تسلیم کردند و هر گاه مایل باشی من آن را به تو تسلیم می

هاست که پسر بعد از پدر و دختر بعد از مادر کنار دریـا   ي اسکندریه قرن سکنه«: کلئوپاترا گفت که
رود، به خصوص اگر ساز و  شود فرو می دانند که وقتی یک نفر در دریا غرق می کنند و می زندگی می

اش را  برگ جنگی داشته باشد، لذا کسی باور نخواهـد کـرد کـه بـرادرم در دریـا غـرق شـد و جنـازه        
گرفتند و کاسک و خفتان را از جنازه دور کردند و جسد را رها نمودند که بـه تبعیـت از امـواج دریـا     

  ».دور شود
مسکوت بگذاریم و بگوییم که پادشـاه  ما ممکن است که موضوع کاسک و خفتان را «: سزار گفت

  ».ي شنا کردن بگریزد در دریا غرق شد خواست به وسیله مصر هنگامی که می
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  »از صحبت تو پیداست که او غرق نشده و آیا برادرم زنده است یا مرده؟«: کلئوپاترا گفت
ام کـه در   دهخواهم به تو بگویم که من خدمتی به تـو کـر   می! ي با شکوه مصر اي ملکه«: سزار گفت

تاریخ کشور مصر هیچ کس آن خدمت را به یک ملکه نکرده، زیـرا سـبب شـدم تـا روزي کـه زنـده       
  ».اي پادشاه مصر شود هستی ملکه مصر باشی و بعد از تو، این فرزند که زائیده

  »آن خدمت چیست؟«: کلئوپاترا پرسید
  ».خدمت بزرگ من این است که برادرت را کشتم«: سزار گفت

سزار این حرف را زد من به دقت خاتون خود را از نظر گذرانیدم که ببینم حرف سردار فـاتح  وقتی 
ي کلئوپاترا آن قدر  رومی در او چه اثري کرده و آیا از آن حرف مسرور شده یا اندوهگین، ولی اراده

 قوي بود و طوري توانایی ضبط نفس داشت که حتی من در آن موقع نتوانسـتم بفهمـم کـه خبـر قتـل     
  .برادر، خاتون مرا خوشحال کرده یا سبب تاثر خاطرش گردیده است

  »برادرم را چگونه کشتی؟«: خاتون من از سزار پرسید
  ».نگذاشتم زجر بکشد«: سزار گفت

  »آیا او در جنگ اسیر شد؟«: کلئوپاترا گفت
  ».بلی«: سزار گفت

چـه  «: کـرد، گفـت   گوش مـی تاثر به سخنان سردار رومی درباره شوهرش  ملکه مصر که همچنان بی
  »اتفاق افتاد؟ چرا کشته شد؟

سربازان من او را اسیر کردند و نزد من آوردند و مـن فرمـان قـتلش را صـادر کـردم و      «: سزار گفت
  ».یک جالد با یک ضربت شمشیر سر را از بدن جدا کرد

ید کـه سـزار بـا    با اینکه بطلمیوس چهاردهم قصد جان خاتون مرا کرده بود، وقتی که کلئوپـاترا شـن   
سزار، تو چگونه یک اسیر «: شمشیر سر برادرش را از پیکر جدا کرده، رنگ از صورتش پرید و پرسید

  »رسانند؟ را به قتل رسانیدي و آیا در روم رسم است که اسیران را به قتل می
تـل  رسانند، ولی اگـر یـک یـاغی اسـیر شـود بـه ق       نه، در روم اسیر جنگی را به قتل نمی«: سزار گفت

  ».رسد، زیرا یاغی واجب القتل است می
  ».کرد برادر من یاغی نبود و او در مملکت خود زندگی می«: کلئوپاترا گفت
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برادر تو بعد از اینکه با روم عهد دوستی بست، بر روم یاغی گردید و جنگ او با مـن،  «: سزار گفت
و را از خطر برادرت نجات دهم و یاغیگري با روم بود، ولی من بیشتر فکر تو را کردم و خواستم که ت

کنند و کسی نیست  اي مقتدر هستی و همه فرمان تو را اطاعت می از این به بعد، تو در این کشور ملکه
که علیه تو طغیان نماید، آیا میل داري که اکنون کاسک و خفتان او را به رسم یادگار به تو بـدهم تـا   

  »نگاه داري؟
ک کاسک و خفتان برادرم را نگاه دار و شاید روزي من آن را از تـو  نه سزار و این«: کلئوپاترا گفت

  »گرفتم، ولی بگو که با جنازه برادرم چه کردي؟
جنازه برادرت را در جوالی گذاشتند و سنگی بزرگ به جوال بسـتند و آن را بـه دریـا    «: سزار گفت

  ».انداختند و اکنون جنازه او در کف دریا قرار گرفته است
  »اش را به من واگذار نکردي که آن را مومیایی و دفن کنم؟ براي چه جنازه«: فتکلئوپاترا گ
انـد و   خواستم که در مصر کسی بفهمد سر از پیکر برادرت جـدا کـرده   براي اینکه نمی«: سزار گفت

  ».عزم من این بود که همه تصور نمایند که در دریا غرق شد
  .اجع به برادرش با سزار صحبت کندبعد از آن شب، من دیگر نشنیدم که کلئوپاترا ر

ي رسمی را راجع به مرگ پادشاه مصر پذیرفتند و گفته شد کـه او مـوقعی    در اسکندریه مردم شایعه
خواست از راه دریا بگریزد غرق گردید و چون برادر کلئوپاترا بین مردم محبوبیت نداشـت بـه    که می

  .زودي او را فراموش کردند
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  سرزمین مصر هاي فاتح رومی و شگفتی
جنگ اسکندریه مدت پنج ماه و نیم طول کشید و هنگامی کـه در اسـکندریه جنـگ بـود سـزار بـه       

توانم به روم مراجعـت   گفت چون مشغول جنگ هستم نمی هموطنان خود، یعنی سکنه کشور روم می
توانست  ینمایم، ولی بعد از اینکه جنگ اسکندریه خاتمه یافت باز سزار از مصر حرکت نکرد، زیرا نم

  .از خاتون من جدا شود
گردید و من  آمد، سزار براي صرف غذا به خاتون من ملحق می هر شب، همین که تاریکی فرود می
هایی که آن دو با یکدیگر  نهادم و از صحبت ها می گرفتم مقابل آن غذاهایی را که از دست غالمان می

  .وصال استفهمیدم که هر شب، براي آن دو نفر یک شب  کردند می می
توانـد دل از او   من متوجه بودم که یکی از چیزهایی که سـزار را خواهـان خـاتون مـن کـرده و نمـی      

شنود که شب هاي  هایی از او می رسید، صحبت برکند، این است که هر شب که سزار به خاتون من می
کـه بـه کلئوپـاترا     یک شب از سزار شنیدم. هاي کلئوپاترا براي او تازگی دارد قبل نشنیده بود و حرف

جنگم و گاهی  مدت نه سال است که من پیوسته در میدان جنگ هستم و گاهی در گل می«: گفت می
در بلژیک و گاهی در یونان در تعقیب پومپه، در آن مدت نه سال من روم را ندیدم مگر وقتـی کـه از   

نستم بیش از چند روز در توا کردم  تا اینکه به میدان جنگ دیگر بروم و نمی میدان جنگ مراجعت می
  .روم توقف نمایم

من در این مدت نه سال نتوانستم استراحت واقعی بکنم و اینک براي اولین مرتبه، در کنار تو، خـود  
  ».مند شوم توانم از عمر خود بهره فهمم که می بینم و می را راحت می

ي بطلمیـوس   سـیله بعد از اینکه جنگ اسکندریه تمـام شـد، ظـروف طـالي کـاخ سـلطنتی کـه بـه و        
از آن پس هر شب سزار و کلئوپاترا در ظروف . چهاردهم از آنجا خارج گردیده بود، به کاخ برگشت

آشامیدند و من متوجه شدم که جنگ اسکندریه مانع از  خوردند و در جام زرین شراب می طال غذا می
  .پرستی بود آشکار شود ي مخصوص سزار که تجمل گردید که سلیقه این می
هـاي گـزاف خـرج     دیـدم کـه پـول    دانستم که سزار ثروت خود را از کجا آورده، ولـی مـی   نمی من
  .نماید کند و اشیاي نادر و گرانبها را خریداري می می
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هـا ایسـتادم و سـربازان     یک روز در حالی که با خاتون من درتخت روان نشسته بود و مـن عقـب آن  
در آنجـا سـزار و   . فروشان رفتیم طرف بازار بردهکردند، به  رومی، جلو و عقب تخت روان حرکت می

  .خاتون من از تخت روان خارج شدند و کلئوپاترا به من امر کرد که با او بروم
هــا  در آن بــازار، کنیــزان و غالمــان را در معــرض فــروش گذاشــته بودنــد و ســزار از مقابــل دکــان  

زیبا و عریـان نظـر توجـه سـزار را     در انجا چند غالم . گذشت تا اینکه به یک دکان بزرگ رسیدند می
  .جلب کردند و از صاحب دکان راجع به غالمان مزبور توضیح خواست

هـا اهـل جزایـر     بعضی از ایـن غالمـان اهـل سـوریه هسـتند و بعضـی از آن      «: صاحب دکان گفت که
د و توانند بخوانن ها هفده و هجده سال است و همه سواد دارند و می باشند و سن آن رودس و قبرس می

  ».بنویسند
معلوم شد . سزار غالمان را مورد آزمایش قرار داد که بداند داراي سواد خواندن و نوشتن هستند یا نه

آن گـاه سـزار از   . توانسـتند بخواننـد و بنویسـند    ي صاحب دکان درست است زیرا غالمان می که گفته
خریداري غالمان من بود، اگر شخصی غیر از تو خواهان «: قیمت غالمان پرسید و صاحب دکان گفت

فروختم، ولی چون تو خواهان غالمـان مـن    ها را کمتر از شش هزار بطلمیوس نمی من هیچ یک از آن
من از قیمت گزاف » .ها را به مبلغ پنج هزار بطلمیوس طال به تو بفروشم باشی حاضرم هر یک از آن می

  ».ران استقیمت تو گ«: غالمان حیرت کردم و سزار نیز حیرت نمود و گفت
تو غالمانی به این زیبایی نه فقط در اسکندریه نخـواهی یافـت بلکـه در روم و    «: صاحب دکان گفت
ها نیست و فقط من هستم که یک چنین کاالي مرغوبی دارم و اگر تو در تمام این  سوریه هم نظیر آن

برسند، من تمام غالمان  بازار توانستی یک غالم پیدا کنی که از حیث زیبایی و سواد به پاي غالمان من
  ».گذارم خود را به رایگان به تو وا می

ها را به مبلغ بیست و پنج هزار بطلمیوس خریداري کرد و  در آن روز سزار پنج غالم را برگزید و آن
  .در همان جا غالمان مزبور را به کلئوپاترا تقدیم نمود

اطالع دادند که رهبان معبد دلـف آمـده    فروشان مراجعت کردیم، آن روز پس از اینکه از بازار برده
هاي گذشته گفتم که رهبان پیر معبد دلـف مـرد و یـک رهبـان      من در فصل. است تا کلئوپاترا را ببیند

دانست که رهبان بزرگ معبد دلف براي چه نزد خاتون من آمده  جوان جاي او را گرفت و کسی نمی
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  .است
  .ا به من دستور داد که براي رهبان شربت عسل ببرممن رهبان را نزد خاتون خود بردم و کلئوپاتر

یکی شـربت عسـل و دیگـري شـربت خرمـا و سـومی شـربت        : در مصر سه نوع شربت وجود داشت
انگور و شربت عسل از دو نوع دیگر لذیذتر بود، وقتی شربت را به اتاق بردم شنیدم که رهبان بزرگ 

گوید تو باید با بـرادر خـود ازدواج    کند و می معبد دلف راجع به ازدواج خاتون من با وي صحبت می
  .کنی

کلئوپاترا غیر از بطلمیوس چهاردهم برادري داشت کـه در حـین مـرگ بطلمیـوس چهـاردهم فقـط       
بایـد بـا بـرادر یـازده      گفت که می گذشت، رهبان معبد دلف به خاتون من می یازده سال از عمرش می

  .ر حفظ شودساله خود ازدواج نماید تا اینکه رسوم و شعای
خاتون من پیشنهاد رهبان معبد دلف را پذیرفت ولی نه از آن جهت که میـل داشـت بـا بـرادر یـازده      

دانست هر گاه به آن ازدواج تن در دهد، ملت مصـر را   اش ازدواج کند، بلکه از آن جهت که می ساله
نماید و مزاحم زندگی راضی خواهد کرد، بدون آنکه آن طفل یازده ساله بتواند براي او تولید زحمت 

  .او با سزار باشد
اش در اسـکندریه بـه عمـل آمـد و مـردم ابـراز شـادمانی         مراسم ازدواج کلئوپاترا با برادر یازده ساله

  .کردند، زیرا ازدواج دستاویزي است براي ابراز شادمانی از طرف مردم
یازده سـاله بـراي او    دانست که یک شوهر سزار هم به طوري که من فهمیدم ایراد نگرفت، چون می

  .گذشت، تولید مزاحمت نخواهد کرد که بیش از پنجاه سال از عمرش می
اند که کلئوپاترا میل داشت زوجه سـزار شـود و تـاج سـلطنت مصـر را بـر        من شنیدم که بعضی گفته

کـردم و از نزدیـک شـاهد او بـودم ایـن       سرش بگذارد و من که روز و شب با کلئوپـاترا زنـدگی مـی   
  .کنم ا تکذیب میموضوع ر

خواست که زوجه سـزار شـود و او را پادشـاه مصـر نمایـد و تـاج سـلطنتی         کلئوپاترا به سه دلیل نمی
  :چهارده بطلمیوس را بر سرش بگذارد

توانست تحمل نماید که یک اجنبـی تـاج سـلطنت     اول اینکه خاتون من زنی وطن پرست بود و نمی
مام مدت جنگ اسکندریه  لژیون خود را از سربازخانه دمن مصر را بر سر بگذارد و به همین دلیل در ت
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ها پیکار نکننـد و   ها با مصري هور احضار نکرد تا اینکه در مصر جنگ برادر کشی در نگیرد و مصري
دلیل دوم این است که کلئوپاترا خواهان بدست گرفتن قدرت بـود نـه اینکـه    . خون یکدیگر را نریزند

او از وجـود سـزار   . رت خود را به او تفویض کند و مطیع اوامر او گرددتاج بر فرق سزار بگذارد و قد
خواست که قدرت را به سزار تفـویض   کرد تا اینکه پایه قدرت خود را محکم نماید و نمی استفاده می

باشـد کـه وي در روم شـخص     دانست که سزار موقعی برایش مفید مـی  سوم اینکه خاتون من می. کند
  .ه اینکه در مصر تاج سلطنت بر سر بگذارداول به شمار بیاید، ن

روم آن قدر نفوذ و عظمـت داشـت کـه شـخص اول روم بـراي کلئوپـاترا یـک حـامی بسـیار مـوثر           
شد به یکی از سـالطین و امـراي    نهاد مبدل می گردید، ولی اگر سزار تاج سلطنت مصر را بر سر می می

توانست که براي کلئوپاترا یک  و دیگر نمی بردند محلی که تحت سلطه و نفوذ امپراتوري روم بسر می
خواست که با سزار ازدواج نماید و او را پادشـاه   به این سه دلیل کلئوپاترا نمی. حامی توانا و موثر باشد

  .مصر کند
توانستم بفهمم که سزار با همه عشقی که به  هاي کلئوپاترا هم می من اطمینان دارم و از خالل صحبت

هان سلطنت مصر نبود، زیرا فاتح بزرگ رومی که بر بزرگترین امپراتوري دنیـا  خاتون  من داشت خوا
سـابقه بـود بـه     کرد، خردمندتر از آن بود که عظمت و قدرت روم را که در آن تاریخ بی حکومت می

هـاي وسـیع در شـرق و     خاطر تاج و تخت مصر نادیده بگیرد و مقام خود را که اداره بالمنازع سرزمین
و جنوب روم بود زیر پا بگذارد، بـراي اینکـه پادشـاه کشـوري شـود کـه عمـالً تحـت         غرب و شمال 

از ایـن  . ي او بود، هر چند سزار تا روزي که زنده بود ولو به ظاهر استقالل مصر را محترم شمرد سیطره
گذشته کلئوپاترا خود بارها به من گفت که اگـر سـزار رسـماً مصـر را ضـمیمه روم نکـرده، بـه خـاطر         

اي است که به او دارد و در عمل سزار وطن ما را از آن جهت آزاد گذاشته که خاتون من ملکـه   عالقه
مصر باشد و اگر سزار و او ازدواج هم بکنند، باز او ملکه مصر خواهد بود و با استقالل سلطنت خواهد 

  .کرد
سزار خود را به مردم تا روزي که بطلمیوس چهاردهم زنده بود کلئوپاترا در معابر اسکندریه به اتفاق 

داد، ولی بعد از اینکه بطلمیوس چهاردهم به دست سزار به قتل رسید، خاتون من با سـزار در   نشان نمی
کردنـد،   کرد و مردم هم از مشاهده خاتون من با سـزار حیـرت نمـی    خیابان هاي اسکندریه گردش می
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ا اول شـخص روم کـه مهمـان مصـر     دانستند ملکه مصر به اقتضاي مصالح سیاسی باید بـ  براي اینکه می
  .است، گرم بگیرد تا اینکه بتواند از کمک روم برخوردار شود

. ي کلئوپاترا را بطلمیوس پانزدهم گذاشتند و تاج سلطنت را بـر سـرش نهادنـد    اسم شوهر یازده ساله
ي رسـیدگی بـه مسـائل سیاسـی را      شد و حوصله تمام اوقات شوهر خردسال کلئوپاترا صرف بازي می

داشت و کلئوپاترا هم عالقمند نبود که برادر کوچکش نسبت به مسائل سیاسی عالقمند شود که مبادا ن
  .رفته رفته، در او استعداد زمامداري به وجود بیاید و تصمیم بگیرد که در آینده پادشاه واقعی شود

میوس را بر روي وي من یقین داشتم که کلئوپاترا آرزو دارد که بعد از او، پسري که زائیده و نام بطل
شـد کـه    کرد، معلوم می هایی که سزار هنگام شب با خاتون من می از صحبت. نهاده پادشاه مصر گردد

اي از طرفداران پومپه از غیبت متمادي سزار تهور پیدا کرده،  در روم اوضاع سیاسی آشفته است و عده
  .اند سر بلند نموده

گفتند که حضور او در روم ضروري است تا ایـن کـه    و می نوشتند دوستان سزار از روم به او نامه می
توانست از خاتون  گفت نمی بتواند اوضاع آشفته سیاسی را اصالح کند، اما سزار به طوري که خود می

  .من و کشور مصر دل برکند
گفـت کسـانی کـه     شد و می ابنیه عظیم باستانی مصر و آثار فراعنه قدیم خیلی در سزار موثر واقع می

  .اند اند بانی این بناهاي با عظمت شوند بدون تردید مردانی بزرگ بوده نستهتوا
پس از مشاهده آثار تاریخی مصر، سـزار بـراي ملـت مـا قائـل بـه ارزش گردیـد و گفـت ملتـی کـه           
پادشاهان آن این آثار را به وجود می آورند نیز ملتی بزرگ می باشند، زیرا گر چه سالطین مصر، بانی 

بـود ایـن بناهـا بدسـت وي بـه جـود        ند اما اگر ملت مصر داراي اسـتعداد و نبـوغ نمـی   این عمارت شد
  .آمد نمی

کردم، روزي به من  در ایامی که تازه خاتون من وضع حمل کرده بود و من از فرزندش پرستاري می
شرمیون، من راجع به تولد این طفل یک اشتباه کردم و اشتباهم این است کـه گفـتم او فرزنـد    «: گفت

  ».برادرم بطلمیوس چهاردهم می باشد، در صورتی که بهتر این بود که بگویم فرزند آمون است
ي یونـانی بطلسـه    هـا وارد مصـر شـدند و سلسـله     آمون خداي قدیم مصر بود و بعد از این که یونـانی 

بـه  . ها همچنان به آمون خداي قدیم خـود عقیـده داشـتند    تشکیل گردید، آمون از بین نرفت و مصري
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ها هم معتقد به آمـون شـدند، ولـی نـه از روي خلـوص نیـت بلکـه بـراي راضـی کـردن            دریج یونانیت
افتاد که دوشیزگان و زنـانی کـه همسـر نداشـتند، از      در ادوار قدیم مصر به دفعات اتفاق می. ها مصري

زنـد  هـا فر  کردند فرزند آن شدند و بعد از اینکه وضع حمل می طرف خداي موسوم به آمون باردار می
  .شد آمون می
گفتنـد کـه    ها عقیده داشتند که حتی اسکندر که بانی اسکندریه بود، فرزند آمون است و مـی  مصري

ي دوم »نکتـان بـو  «ام از فراعنه مصـر بـه اسـم     وقتی ایرانیان به مصر آمدند و آخرین فرعون سلسله سی
آمون با المپیا مادر اسـکندر  مجبور شد که از مصر بگریزد، به کشور مقدونیه رفت و در آنجا به شکل 
باشـد و هـم    ي مصـري مـی   آشنا شد و در نتیجه اسکندر به وجود آمد و لذا اسکندر هم یک شـاهزاده 

  .فرزند خدا
پذیرفتنـد و اول   آمد که فرزند خود را فرزنـد آمـون بخوانـد، همـه مـی      اگر کلئوپاترا در صدد بر می

بعد از اینکه کلئوپـاترا  . رسید به گوش دیگران میکردند و آن گاه  کاهنان مصري آن خبر را شایع می
به طور مستقل ملکه مصر شد و از مزاحمت آسوده گردید، امر کرد که نزدیک شهر طـبس، شـکل او   

باشـد، نقـش کننـد و زیـر آن بنویسـند       را روي سنگ در حالی که با خداي آمون مشغول صحبت مـی 
  .»پیوند کلئوپاترا و آمون«

گـرفتم و مقابـل    مشغول خدمت بودم و ظروف غذا را از دست غالمان مییک شب که من در اتاق 
هاي جهان منحصـر   تو در بین زن«: گذاشتم، شنیدم که سزار به کلئوپاترا گفت که کلئوپاترا و سزار می

  ».به فرد هستی
  »باشم؟ هاي جهان منحصر به فرد می به چه جهت من در بین زن«: کلئوپاترا گفت
ها دیـده   اي از آن توانند جلوه کنند و در موقع روز جلوه ها هنگام شب می زن بعضی از«: سزار گفت

اند که در موقع شب، وسایل سرگرمی و خوشی مـرد خـود را    ها براي این به وجود آمده شود، آن نمی
  .خواهند در کارهاي روز مداخله کنند فراهم نمایند، اما به هیچ یک از مسائل روز توجه ندارند و نمی

هایی هستند که براي توجه به مسائل جدي و کارهـاي روز خیلـی اسـتعداد دارنـد،      ي دیگر زن دسته
ي سـرگرمی و تفـریح مـرد را فـراهم نماینـد،       ولی همین که شب فرا رسید و موقع آن شـد کـه وسـیله   

کند  ها با غروب آفتاب خاتمه پیدا می دهند و مثل این است که زندگی آن استعداد خود را از دست می
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تـوانی   ولی تو زنی هستی که هم در موقـع شـب مـی   . گیرند و در بامداد روز دیگر، حیات را از سر می
وسیله تفریح و خوشی مرد را فراهم کنی و هم در موقع روز به تمام مسائل جدي عالقمند شوي، چون 

ز وقتـی کـه صـحبت ا   . بینم که تو نسـبت بـه آن عالقمنـد هسـتی     آید من می هر موضوعی که پیش می
کنم که تو مثل یکی از مـردان سیاسـی بـدان عالقمنـد هسـتی و وقتـی        شود من مشاهده می سیاست می

هنگـامی  . توانی مثل یک مرد جنگی راجع به مسائل اظهار نظـر نمـایی   کنم تو می صحبت از ارتش می
ی، بینم که تو نسبت به مسـائل دریـایی هـم عالقمنـد هسـت      شود باز می که صحبت از مسائل دریایی می

ها را بشناسی و بگویی که هر یـک   توانی آن آید، تو می وقتی بحث از علم و بزرگان علمی به میان می
من هرگز ندیدم که تو اظهار خسـتگی کنـی و بگـویی کـه کـاري را کـه       . اند اي بوده داراي چه نظریه

  ».باید به انجام برسانی موکول به موقع دیگر خواهی کرد می
اي که نسبت به آن مرد  ده داشتند که خاتون من به سزار عالقه ندارد و عالقهها عقی بسیاري از مصري

  .کند فقط براي مصلحت سیاسی است ابراز می
توانـد اسـتقالل خـود را حفـظ      فهمید که زمامدار مصر، در قبال روم نمی ها می کلئوپاترا به تصور آن

  .می خود کندکند مگر اینکه با اول شخص روم طوري کنار بیاید که او را حا
اي که خاتون من نسـبت بـه سـزار ابـراز      اندیشیدم عالقه کردم و می من نیز در آغاز این طور فکر می

توانـد مـردي    کند، براي مصلحت سیاسی است و زنی چون کلئوپاترا با آن جـوانی و زیبـایی، نمـی    می
  .ه باشدچون سزار را که هنگام ورود به اسکندریه بیش از پنجاه سال داشت دوست داشت

اما بعد از اینکه مدتی گذشت و من توانستم سزار را بهتر بشناسم، متوجه شدم کـه خـاتون مـن او را    
کـرد و پابنـد مصـر     داشت سـزار وطـن خـود را فرامـوش نمـی      دارد و اگر او را دوست نمی دوست می

فهمیـد کـه    اگر دوستی خانم من نسبت به سزار ظاهري بود آن مرد بـزرگ و بـا اسـتعداد مـی    . شد نمی
  .رفت شد و از مصر می نماید و از وي سیر می خاتون من تظاهر به دوستی می

فهمم که وقتی مرد  ام و مرور زمان مرا داراي تجربه کرده، می امروز که خود من زنی سالخورده شده
ي مـردي چـون سـزار نسـبت بـه       تجربـه . تواند او را فریـب بدهـد   نسبت به زن خیلی مسن بود، زن نمی

  .توانست به عشق ظاهري سردار فاتح روم را گول بزند پاترا به قدري بود که خاتون من نمیکلئو
ي  داشت، ولی چون به قـول سـزار، ملکـه    گمان من این است که کلئوپاترا فاتح رومی را دوست می
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مصر پیوسته تمام جوانب را در نظر داشت و نسبت بـه همـه چیـز عالقمنـد بـود، در عـین اینکـه عشـق         
  .گرفت زید، مصالح سیاسی خویش را هم در نظر میور می

طوري ملکه مصر به مصالح سیاسی خود توجه داشت که بعد از اینکه شوهر او بطلمیـوس بـه دسـت    
سزار کشته شد و فاتح رومی فاتح مصر هم گردید، نتوانست که یک قدم بر خـالف تمایـل کلئوپـاترا    

  .بردارد
بود  نمود و اگر ملکه با آن موافق می از ملکه کسب نظر میکرد اول  هر اقدامی که سزار در مصر می

  .آورد آن اقدام را به عمل می
فقط یک مرتبه سزار بدون مشورت کردن با خاتون من و کسب نظریه از او اقدامی کـرد و آن دادن  

ها را از حق اهلیت برخوردار کـرد کـه    سزار از این جهت آن. هاي اسکندریه بود حق اهلیت به یهودي
به کمک سزار آمـد،  ) براي جنگ با پادشاه مصر به طوري که گفتم(وقتی قشون روم از آسیاي صغیر 

ها، در سر راه وارد قشون روم شدند تا به سزار کمک نماینـد و فـاتح رومـی بـا      اي کثیر از یهودي عده
مزبـور   ها تشکر کند و تازه مسجل شدن حق ها خواست که از فداکاري آن دادن حق اهلیت به یهودي

  .را موکول به تصویب ملکه مصر نمود
ي او  شـد مـن در چهـره    هر دفعه که سزار به اتفاق خاتون من براي گردش از کاخ سلطنتی خارج می

بالیـد کـه    داشت و لـذا بـر خـود مـی     کردم، چون سزار تجمل را دوست می آثار مباهات را مشاهده می
آن هم پادشاه کشوري مانند مصـر و عـالوه بـر آن     اند، همصحبتی دارد که سیزده پشت او پادشاه بوده

  .آمد همنشین او از خدایان هم به شمار می
گفتم که سزار قبل از دیدن ابنیه و آثار باستانی مصر، آن چنان که باید به عظمت کشور ما پی نبـرده  

  .بود
بـه او بفهمانـد    من یقین دارم که خاتون من تعمد داشت که سزار را با خود به سوي مصر علیا ببرد تا

اي که وي مهمان اوست، تاجدار مملکتی است که از هزارها سال پیش از آن تاریخ درجهان اسم  ملکه
  .و رسم داشته است

ي مصر ساخت و وصف آن را بیان کردم آن قدر بزرگ و سـنگین بـود کـه     کشتی بزرگی که ملکه
امـا دربـار مصـر، بـراي     . ر علیـا بـرود  توانست که با آن به سـوي مصـ   شد و کلئوپاترا نمی وارد نیل نمی
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ها را اختصاص به خود و سزار و  مسافرت در شط نیل چند کشتی شطی زیبا داشت و ملکه یکی از آن
  .خدمه داد

کردیم و در عقب مـا   من و شوهرم تیه، جزو کسانی بودیم که با کشتی کلئوپاترا و سزار حرکت می
ها یکصد زورق و کشتی شطی پر از  ند و در قفاي آنچند کشتی دیگر، پر از خدمه و وسایل سفر آمد

  .کردند سرباز حرکت می
. ي مصر،  بعد از حرکت از اسکندریه راه جنوب را پیش گرفت تا اینکه به راس دلتـا رسـیدیم   ملکه

شـود و هـر شـاخه از آن،     راس دلتا مکانی است که در آنجا رودخانه نیل بـه چنـد شـاخه منشـعب مـی     
ي بـزرگ باسـتانی کـه بـه      بعد از اینکه به راس دلتا رسیدیم، اولین ابنیـه . رود ا میجداگانه به سوي دری

  .چشم سزار رسید اهرام بود
خاتون من براي اینکه عظمت اهرام را به نظر سزار برساند از کشتی شطی پیاده شد و من هم طفل را 

  .لئوپاترا روان شدمدر کشتی شطی به شوهرم تیه سپردم و خود در عقب ک) فرزند کلئوپاترا را(
اختیار از فرط حیرت انگشـت بـه    وقتی به هرم بزرگ رسیدیم و چشم فاتح رومی به آن هرم افتاد بی

  ».توانم قبول کنم که این بنا، ساخته دست انسان باشد من نمی«: دهان برد و گفت
د آمـده  سزار، اگر این بنا ساخته دست بشر نیسـت پـس چگونـه بـه وجـو     «: کلئوپاترا خندید و گفت
کنی که در اینجا کوهی بوده و آن گاه آن کوه را حجاران تراشیده و این هرم  است؟ آیا تو تصور می

  »را از وسط کوه بیرون آورده اند؟
نمایم که بر اثر فرو ریختن باران و تابش آفتاب،  کنم بلکه فکر می من این تصور را نمی«: سزار گفت

  ».شده و به این شکل درآمده استکوهی که در اینجا وجود داشته سائیده 
آورد  نه اي سزار و باران و آفتاب یک چنین بناي منظم و هندسی را به وجود نمی«: خاتون من گفت

هایی را که روي هـم نهـاده شـده را خـواهی      واین بنا ساخته دست بشر است و اگر جلوتر بروي سنگ
  ».دید

تردیـدي وجـود نـدارد کـه     «: نه نمود و گفتهاي قاعده هرم را به دقت معای سزار جلو رفت و سنگ
ي این هرم کیسـت و بـراي چـه     توان فهمید که سازنده این بنا با دست انسان ساخته شده است و آیا می

  »اند؟ آن را ساخته
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بـود و  ) یـا کئـوپس  (» خئـوپس «هاي مصر به اسم  ي این هرم یکی از فرعون سازنده«: کلئوپاترا گفت
اسکندریه مراجعه نمایی راجع به ساختن این هـرم و چگـونگی آن، اطـالع زیـاد بـه      ي  اگر به کتابخانه

ي اسـکندریه موجـود اسـت و تـو      دست خواهی آورد و حتی نقشه بزرگ درون این هرم در کتابخانـه 
جزئیات درون هرم را در آن نقشه خواهی دید و مشاهده خواهی کرد چگونه براي ساختن این هرم از 

رسـانیدند و روي بنـا قـرار     هـا را بـه پـاي کـار مـی      آوردند و به چه ترتیب سنگ میهاي دور سنگ  راه
  ».دادند می

وقتی سزار فهمید که آن بناي با عظمت براي این ساخته شد تـا اینکـه جسـد فرعـون مصـر را در آن      
توانست که وصیت کند جسـد او را در جـایی دیگـر     آیا فرعون نمی«: دفن کنند، مبهوت شد و پرسید

  »نمایند؟ دفن
نه تنها جسـد فرعـون در ایـن هـرم اسـت بلکـه مجمـوع گـنج او نیـز در ایـن هـرم            «: کلئوپاترا گفت

  ».باشد می
  »اي بیش نیست؟ گویی واقعیت دارد یا افسانه آیا اینکه می«: سزار پرسید

کردند که وقتی  هاي مصر وصیت می اي از فرعون این موضوع حقیقت دارد و عده«: کلئوپاترا گفت
  ».ها را با خودشان دفن کنند دگی را بدرود گفتند گنج آنزن

اگر درون این هرم یک گنج وجود دارد، براي چه پدران تو که به دفعات احتیاج به زر «: سزار گفت
داشتند این هرم را نشکافتند تا اینکه زر و گـوهر موجـود در هـرم را بـه دسـت بیاورنـد و بـه مصـرف         

  »برسانند؟
بینی، بزرگتر از این بود و در وسط شط نیل ساخته شد و رسوب  ن هرم که تو میای«: کلئوپاترا گفت

ي نصف ارتفاع ایـن هـرم اینـک     هاي این هرم را پوشانید به طوري که به اندازه هاي رود نیل، پایه آب
ي هـرم جـا دارد و اگـر کسـی      تـرین طبقـه   زیر خاك است و گنج فرعون، به احتمال قوي در تحتـانی 

ي  ز آن گنج را به دست بیاورد، چاره ندارد جز اینکه تمام این هرم را ویران نماید و هزینهبخواهد امرو
ي آن بـه دسـت    تـرین طبقـه   ویران کردن این هرم، خیلی زیادتر از گنجـی خواهـد شـد کـه از تحتـانی     

  ».خواهد آورد
نم این هرم بـا  بی به طوري که من اکنون می«: سزار نظري به شط نیل و نظري به هرم انداخت و گفت
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  ».توانم بفهمم که چگونه آن را وسط نیل ساخته بودند شط نیل خیلی فاصله دارد و نمی
فهمـی   ي این هرم را در آنجا ببینی می ي اسکندریه بروي و نقشه اگر تو به کتابخانه«: کلئوپاترا گفت

ایـم، یـک    تـو ایسـتاده  در اینجا که اکنون مـن و  . که چگونه این هرم را در وسط رود نیل ساخته بودند
ي مزبـور را عـوض    گذشت و فرعون مصر امر کـرد کـه مجـراي شـاخه     ي بزرگ از رود نیل می شاخه

کردند و این هرم را در این نقطه بنا نمودند و بعد از اینکه هرم ساخته شد، آب نیـل را بـه مجـراي اول    
بربگیرد و کسی نتواند دستبردي برگردانیدند و منظور فرعون این بود که قبر او را از هر طرف آب در 

  .به قبرش بزند
ي دلتـا   هـاي رود نیـل در ایـن منطقـه کـه منطقـه       بینی کند کـه رسـوب آب   توانست پیش فرعون نمی

باشد، تغییرات بزرگی به وجود خواهد آورد و آن قدر رسوب بر زمین خواهد نشست کـه مجـراي    می
گرفت مثل دو نهر  رود نیل که این هرم را دربرمیتا مدتی هم آن شاخه از . رودخانه تغییر خواهد کرد

بینی صحراي لم  گذشت، ولی بعد خشک شد و اینجا به طوري که می باریک از دو طرف این هرم می
ي هرم در خاك  ولی اگر اکنون زمین را دم پاي این هرم حفر کنند، خواهند دید که تنه. یزرع گردید
ه این هرم را دربرگرفته که نیمـی از ارتفـاع ظـاهري ایـن     رود، چون آن قدر مواد رسوب شد پایین می

ي فرعـون و همچنـین گـنج او بـه احتمـال زیـاد در        باشـد و جسـد مومیـایی شـده     هرم زیـر خـاك مـی   
  .ترین قسمت هرم است تحتانی

ي زیاد جرات ویران  خالصه فرعون مصر آرامگاه خود را طوري بنا کرده که هیچ کس از بیم هزینه
این را هـم بگـویم کـه مـن اگـر      . داند که هستی خود را بر باد خواهد داد ارد، چون میکردن آن را ند

کنم، چون براي سـاختن   ي ویران نمودن این بنا را داشته باشم از خراب کردن آن خودداري می وسیله
ي انکار خـدایان و گنـاهی    این بناي بزرگ به قدري زحمت کشیده شده که ویران کردن آن، به منزله

  .باشد که قابل بخشایش نمیاست 
هـا را مـورد مطالعـه قـرار      هاي این هرم را بخـوانی و آن  ي اسکندریه بروي و نقشه اگر تو به کتابخانه

بدهی، خواهی فهمید که این هرم نه فقط مدفن خئـوپس فرعـون مصـر اسـت بلکـه مفتـاح علـوم دنیـا         
  .باشد می

هـاي سـاختمان و خـود     ن زمـان را در نقشـه  ساختند تمـام علـوم آ   ها این هرم را می روزي که مصري
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تواند  نماید، می هاي این هرم را مطالعه می ساختمان این هرم گنجانیدند، به طوري که وقتی انسان نقشه
  .اند اي بوده شد از حیث علوم داراي چه مرتبه اي که این هرم ساخته می ها در دوره بفهمد که مصري

ي سلطنت خئوپس در مصر از بـین خواهـد رفـت،     ي علوم دوره همن اگر این بنا را ویران نمایم، کلی
نماینـد،   ولی هر گاه این بنا باقی بماند، در هزاران سال دیگـر کسـانی کـه در ایـن کشـور زنـدگی مـی       

  ».توانند از علوم پدران خود برخوردار شوند می
  »باقی بماند؟کنی که این بنا تا هزارها سال دیگر  کلئوپاترا، آیا تو تصور می«: سزار گفت

ي  هـا در کتابخانـه   انـد و نقشـه   ها داده طبق توضیحاتی که سازندگان این بنا در نقشه«: کلئوپاترا گفت
اسکندریه هست، این هرم تا ده هزار سال به همین شکل باقی خواهد ماند، ولو روکاري بناي هرم فرو 

کردند که قبل از انقضاي  بینی می شبریزد و از بین برود، کاهنین مصري در موقع ساختمان این هرم، پی
ده هزار سال، نوع بشر به مناسبت اینکه به خدایان پشت خواهد کرد و دیگر از دستور خـدایان پیـروي   
نخواهد نمود، دچار یک بالي عمومی خواهد شد و تمام شهرها و قصبات آن با خاك یکسان خواهد 

برند نابود خواهنـد گردیـد    ط دور افتاده به سر میها که در نقا گردید و تمام افراد بشر جز بعضی از آن
رود و آدمـی، مبـدل بـه انسـان وحشـی       و آنچه بشر در طی قرون آموخته بر اثر بالي مزبور از بین مـی 

هایی که پس از  ماند و چون مفتاح علوم قدیم است، آن ولی این بنا، پس از آن بال، باقی می. گردد می
ي مـردم   نند از این مفتاح استفاده نمایند و از حیث دانایی، خود را به پایـه توا مانند می نزول بال زنده می
  .ي سلطنت خئوپس برسانند مصر در دوره

لـذا هـر کـس    . ها خواهند توانست با این مفتاح به علوم حساب و هندسه و نجوم و غیره پی ببرند آن
نکه نسبت به خدایان مرتکب یک گنـاه  که این بنا را ویران نماید، هرگاه بتواند ویران کند، عالوه بر ای

  ».غیر قابل بخشایش شده، نسبت به نوع بشر نیز مرتکب یک جنایت غیر قابل عفو گردیده است
: داد، جهت من هم تازگی داشت و سـردار رومـی پرسـید    ي مصر براي سزار می توضیحاتی که ملکه

  »چگونه این بنا مفتاح علوم قدیم مصر است؟«
کنم که مردي دانشمند هستم، ولی اطالعات عمومی من بد نیست و  عوي نمیمن د«: گفت سزار می

  ».فهمم گذرانم چیزي از آن نمی من هر چه این بنا را از نظر می
اي و توضیحاتی کـه در نقشـه وجـود دارد از     ي این بنا را ندیده براي اینکه تو نقشه«: کلئوپاترا گفت
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بنـا حتـی یـک سـنگ وجـود نـدارد کـه بـدون مفهـوم           دانستی کـه در ایـن   نظر تو نگذشته، وگرنه می
هر ضلعی از اضالع هرم و هر یک از زوایاي آن و هر داالن و اتـاقی کـه درون هـرم    . مخصوص باشد

هست و هر سنگی که در این بنا کار گذاشته شده، مفتاح مهم یکی از حقایق علوم حساب و هندسه و 
  ».نجوم و فیزیک است

شاي هرم خئوپس فارغ گردید، چون کانالی که از رود نیل به سـوي دریـاي   بعد از اینکه سزار از تما
سردار رومی در آغاز متوجـه  . رود در همان نزدیکی بود، کلئوپاترا او را به تماشاي کانال برد سرخ می

ي نیل اسـت، امـا کلئوپـاترا گفـت کـه       اي از رودخانه نشد که آنجا کانال است و تصور نمود که شعبه
چند کشـتی در آن کانـال مشـغول    . نماید باشد که رود نیل را به دریاي سرخ وصل می می آنجا کانالی

نگاه کن، اینجا بیابانی بود مسطح و خشک و این کانـال  «: آمد و رفت بودند و کلئوپاترا به سزار گفت
دریاي  بینی با حفر این کانال، رود نیل را به ها با کلنگ و بیل حفر کردند و به طوري که می را مصري

تواننـد وارد   آیند می ها وقتی از دریا می سرخ وصل نمودند و عمق این کانال به قدري است که کشتی
ولی بعد از اینکه به نیل رسیدند، اگر بزرگ باشند شاید نتواننـد در  . آن شوند و خود را به نیل برسانند

هـا   نال که به دسـت مصـري  شط نیل حرکت کنند و به گل بنشینند و منظورم این است که عمق این کا
  ».حفر گردیده، از عمق شط نیل زیادتر است

  »این کانال در چه موقع حفر شده است؟«: سزار گفت
ي آن را سروده،  مدتی مدید قبل از جنگ تروا، که هومر شاعر یونانی حماسه«: کلئوپاترا جواب داد

در . تند کـه آن را بـه پایـان برسـانند    خواستند که این کانال را حفر کنند، ولی نتوانسـ  ي مصر می فراعنه
دویست و پنجاه سال قبل از بناي شهر اسکندریه، داریوش پادشاه ایران به مصـر آمـد و ایـن کشـور را     

  .اشغال کرد
اي از کارگران را تحت نظـر مهندسـین، مـامور     داریوش متوجه اهمیت حفر این کانال گردید و عده

اي سـرخ مسـتقیم وارد مصـر شـوند و کـاالي خـود را بـه        هـا از دریـ   حفر کانال کرد تـا اینکـه کشـتی   
اي از مهندسین  هاي شطی نیل تحویل بدهند و بار سفاین شطی نیل را تحویل بگیرند، لیکن عده کشتی

تر از کشور مصر است و هرگاه کانـال مزبـور حفـر     به پادشاه ایران گفتند که سطح دریاي سرخ مرتفع
واهد شد و تمام کشـور را غـرق در آب خواهـد کـرد و از     شود، آب دریاي سرخ وارد کشور مصر خ
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  .شهرهاي مصر اثري باقی نخواهد ماند
گـاه مـدت شـش قـرن      پادشاه مصر وقتی این موضوع را شنید از حفـر کانـال منصـرف گردیـد و آن    

ي بطالسـه را بنیـان    ي حفر کانال به محاق نسیان سپرده شد تـا اینکـه اجـداد مـن در مصـر سلسـله       مساله
در آن موقع دانشمندان اسکندریه به اجداد من فهماندند کـه سـطح دریـاي سـرخ بلنـدتر از      . ندگذاشت

سطح کشور مصر نیست و نیز گفتنـد چـون دریـاي سـرخ مربـوط اسـت بـه اقیـانوس شـرقی آفریقـا و           
باشد،  باشد و اقیانوس اخیر هم مربوط به دریاي روم می اقیانوس مزبور هم مربوط به اقیانوس غربی می

زیرا سطح تمام دریاهاي مربـوط  . ا بدون تردید سطح دریاي سرخ مساوي است با سطح دریاي روملذ
اجداد من مساله حفر کانال را به جدیت تعقیـب نمودنـد و رود نیـل بـه دریـاي      . عالم یک اندازه است
  ».سرخ متصل گردید

  »حفر این کانال چقدر طول کشید؟«: سزار پرسید
شد، براي اینکـه خـاك رسـوبی اسـت      ها به زارعین فروخته می و خاك پنجاه سال«: کلئوپاترا گفت

بـه همـین جهـت بعـد از خـاکبرداري، بـه بهـاي ارزان بـه زارعـین          . کنـد  وزمین زراعتی را تقویت مـی 
  ».فروختند می

  . شد ي یک شهر دیده می شد، خرابه ي نیل جدا می در نزدیکی آن منطقه که کانال از رودخانه
در اینجا شهري بود به اسم شـهر آفتـاب و بـه قـول مـا      «: را به سزار نشان داد و گفتکلئوپاترا خرابه 

اکنـون هـم بـه    . در قدیم، معبدي براي پرستش آفتاب در این شهر وجود داشـت . ها هلیوپولیس یونانی
سـاختند کـه    ي مـذهبی خـود را طـوري مـی     هاي قدیم ابنیـه  بینی، موجود است و مصري طوري که می
ماند و باز عظمت آن را  اش باقی می تواند آن را ویران کند و هرگاه ویران نماید، خرابهدست روزگار ن

  .رساند به چشم آیندگان می
آمد و آن قدر اهمیت داشت که افالطـون از یونـان آمـد و     ي عالی هم به شمار می این خرابه مدرسه

ز استادان خود شنید کـه در  در همین جا بود که از یکی ا. مدت چند سال در این مدرسه تحصیل کرد
اي وجود داشته موسوم به آتالنتیس و آن قـاره کـه در محـل کنـونی اقیـانوس سـیاه        ي قدیم قاره ازمنه

  ».اي متمدن بود، یک مرتبه زیر آب رفت وجود داشت و داراي سکنه) اطلس(
ردد، شهري گ در محلی که کانال به دریا متصل می«: ي مصر به طرف کانال اشاره کرد و گفت ملکه
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اند و آن شـهر   قبل از من شش شاهزاده خانم مصري به این اسم وجود داشته. است موسوم به کلئوپاترا
  ».ها خوانده شده است به اسم یکی از آن

ي مصر و سزار، شب را در راس دلتا توقف و استراحت کردند و روز بعد، با کشـتی بـه طـرف     ملکه
که وقتی کشتی حامل ما به طرف دومین شهر بـزرگ مصـر   من متوجه بودم . شهر ممفیس روان شدند

رفت، سزار در فکر چیزهایی بود که روز قبل به نظرش رسید و معلوم بود که ملت مصر در نظرش  می
  .خیلی بزرگ شده است

گفـت بـا اینکـه     وي مـی . وقتی به شهر ممفیس نزدیک شدیم، سزار از وسعت کشتزارها حیرت کرد
بارد، مگر به ندرت، این قدر کشتزار که در مصر هست  ران در آن نمیمصر کشوري است خشک و با

  .بارد در روم وجود ندارد، در صورتی که در کشور روم در تمام فصول سال باران می
کشـور روم دوازده شـاهراه   «: گفـت  کـرد و مـی   سزار از وسعت کشتیرانی در رود نیل نیز حیرت مـی 

ي  شوند، معهذا دوازده شاهراه مزبود، به انـدازه  روم متصل میبزرگ دارد که از اقطار کشور مزبور به 
توانـد   هاي شطی است و یک کشتی شطی مـی  شط نیل ظرفیت حمل بار ندارند و علتش وجود کشتی
هاي شطی بزرگ قادر بـه حمـل هـزار ارابـه بـار       بیش از دویست تا سیصد ارابه بار حمل کند و کشتی

  ».باشند می
  .سزار بازار آن شهر را دید، از تنوع کاالها در آنجا مبهوت شد وقتی وارد ممفیس شدیم و

در بازار شهر ممفیس کاالهاي تمام کشورهاي معروف مشرق زمین مثل کشور هندوسـتان و کشـور   
رسـید و برخـی از کاالهـاي     بـه چشـم مـی   ) یعنی مملکت کنونی ژاپن(و کشور جابلقا) یعنی چین(ختا

  .مزبور را سزار ندیده بود
تواننـد   ترا براي سزار توضیح داد که شهر ممفیس و سایر شهرهاي ساحل نیل از این جهت میکلئوپا

مستقیم با هندوستان و ممالک ختا و جابلقا بازرگـانی نماینـد کـه از راه شـط نیـل و کانـال مسـتقیم بـا         
نـد و  آور هاي ختا و جابلقا ابریشم کشورهاي خود را به مصـر مـی   ممالک مزبور ارتباط دارند و کشتی

برند و در مشرق زمین کتان مصري  نمایند و به مشرق زمین می در عوض کتان مصري را خریداري می
  .دهند را بر ابریشم ترجیح می

هاي ما راه شهر طبس پایتخت قدیمی  بعد از اینکه سزار از تماشاي شهر ممفیس فارغ گردید، کشتی
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  .مصر را پیش گرفت
طـبس مـدت دو هـزار سـال، نـه فقـط       «: ترا بـه سـزار گفـت کـه    قبل از اینکه به طبس برسیم، کلئوپـا 

بزرگترین شهر مصر، بلکه بزرگترین شهر جهان بود و روزي که روم هنوز وجود نداشت شـهر طـبس   
در آن دوره حتی یونان هم فاقد تمدن بـود، معهـذا در شـهر    . گردید مرکز تجارت جهان محسوب می

توانستند معبد رامسس دوم را بسـازند و وقتـی تـو آن     طبس، هنرمندان و صنعتگرانی وجود داشتند که
معبد را دیدي، تصدیق خواهی کرد که از آغاز خلقت تا امروز، عمارتی چون آن بنا به وجـود نیامـده   

هـاي وسـیع و    ولی امروز شهر طبس جز ویرانه نیسـت و بـاغ  . است و شاید تا پایان جهان به وجود نیاید
کنـد کـه روزي    ي سنگی باقی مانده و حکایت از این می ه، ولی ابنیههاي با عظمت آن از بین رفت کاخ

  ».آن شهر مرکز جهان بوده است
پس از اینکه کلئوپاترا و سزار به طبس رسیدند، براي تماشاي آن شهر ویران از کشتی پیاده شـدند و  

  .ها رفتم من هم با آن
گفت کـه مغـرب    د و کلئوپاترا میي نیل قرار گرفته بو شهر باستانی طبس، در طرف مشرق رودخانه

ي طـبس امـوات خـود را در مغـرب      ي نیل مقابل شهر طبس، سرزمین امـوات اسـت و سـکنه    رودخانه
نمودند که دنیاي اموات دنیاي مغرب است و جهـان زنـدگان    کردند، چون تصور می رودخانه دفن می

ده بود، آن قدر عمارات سنگی در هاي خشتی و گلی شهر اثري باقی نمان با اینکه از خانه. دنیاي مشرق
کردم مثل این بـود کـه از    شد که من وقتی با خاتون خود و سزار از آن شهر عبور می آن شهر دیده می

  .نمایم یک شهر معمور عبور می
بینیـد، از   این عمارات که مـی «: گفت داد و می کلئوپاترا بعضی از عمارات سنگی را به سزار نشان می

توان در ایـن   رف متروك است و کسی در آن سکونت نکرده، معهذا هم اکنون میهزار سال به این ط
  ».ها سکونت نمود خانه

دیـدم   زده مـی  رفـتم و حیـرت   ها شد و من در عقـب او و خـاتون خـود مـی     سزار وارد بعضی از خانه
باشد و کسی در آن سکونت نکرده، از خاك انبـوه کـه سـطح     اي که هزار سال است متروك می خانه
باشد و کوچکترین اثر ویرانی در خانه دیده  ها را پوشانیده اگر بگذرند، قابل سکونت می یاط و اتاقح

  .شد نمی
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در سراسر طبس یک انسان و یک سگ و یک گربه، یعنی دو جانور که در تمام شهرهاي مصر زیاد 
چگونـه  «: پرسید شهر مزبور به کلی متروك شده بود و سزار از کلئوپاترا. شود وجود نداشت دیده می

  »ي سنگی کنار رود نیل متروك گردیده است؟ یک چنین شهر بزرگی با این همه ابنیه
اي کثیر از سکنه دچار مرض شدند و مردند و  در این شهر طاعون بروز کرد و عده«: کلئوپاترا گفت

دند، ولـی بـاز   بعد از مدتی به تصور اینکه مرض از بین رفته مراجعت کر. بقیه از بیم ناخوشی گریختند
ها را به قتل رسـانید و بقیـه از بـیم مـرض متـواري شـدند و        اي از آن ها طاعون بروز کرد و عده بین آن

پس از شش ماه به تصور اینکه مرض از بین رفته است مراجعت . مدت شش ماه از آن شهر دور بودند
  .کردند، ولی باز گرفتار مرض شدند

کردند  ي شهر از وحشت مرض طاعون فرار می ر دفعه، سکنهمدت ده سال این وضع ادامه داشت و ه
بردند و پس از حصول اطمینان از اینکه مرض از بین رفته اسـت مراجعـت    و مدتی در خارج به سر می

رسـانید و   اي را به هالکت مـی  شد و عده شدند، طاعون تجدید می کردند، ولی تا وارد این شهر می می
  .شدند دور می گریختند و بقیه از بیم مرگ می

ي طبس جرات نکردند کـه رجعـت    شد، دیگر سکنه پس از ده سال که طاعون از این شهر دور نمی
  ».نمایند و این شهر به کلی متروك گردید

  ».ایم گرفتار طاعون خواهیم شد از این قرار ما هم که اینک به اینجا آمده«: سزار گفت
گـذرد و از آن   اي که زیادتر از هزار سال از آن مـی  هآنچه گفتم مربوط بود به واقع«: کلئوپاترا گفت

به بعد به دفعات کسانی آمدند و در این شهر سکونت کردند و تـا مـدت یـک مـاه، یعنـی یـک دوره       
ما هم اگر در ایـن  . مردند شدند و می گردش قمري سالم بودند و پس از آن، مبتال به مرض طاعون می

  .هیم بود و پس از آن مرض خواهیم گرفت و خواهیم مردشهر سکونت نماییم تا یک ماه سالم خوا
ي طبس خداي آمون را انکار کردند و خدایی دیگر موسـوم   گویند که چون سکنه کاهنین مصر می

  .به آتون را پرستیدند، مورد غضب آمون قرار گرفتند
ي من این اسـت کـه مـرض ایـن شـهر ناشـی از قبرسـتان بـزرگ مغـرب ایـن شـهر و بـه قـول               عقیده
ي اموات است، چون هزارها سال قبـل از اینکـه اهـرام مصـر بـه وجـود        هاي قدیم ناشی از خانه مصري

کردند و دفن اموات تـا هـزار    ي نیل دفن می ي این شهر اموات خود را در مغرب رودخانه بیاید، سکنه
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مایم کـه  ن من تصور می. ها ویران شود ادامه داشت سال پیش از اینکه شهر طبس متروك گردد و خانه
ي ناشی از این قبرستان بزرگ و چند هزار ساله، سبب شده که در این شهر مرض طـاعون مبـدل    ابخره

  ».به یک مرض بومی شود
از شهر طبس به راه افتادیم و راه جنوب را پـیش گـرفتیم و آن قـدر در شـط نیـل در مصـر علیـا راه        

وپاترا از سزار دعوت کرد که بروند و معبد در آنجا کلئ. پیمودیم تا اینکه به معبد رامسس دوم رسیدیم
ها  ي رامسس که هر یک از آن وقتی ما مقابل معبد رامسس دوم رسیدیم، چهار مجسمه. مزبور را ببینند

هشتاد و یک ذراع ارتفاع دارد، طوري سزار را قرین شگفت کرد که بـر جـا خشـک شـد و تـا مـدتی       
لئوپاترا از او درخواست نمود که وارد معبـد گـردد و   گاه ک آن. ها بردارد توانست چشم از مجسمه نمی

عظمت آن بنا را ببیند و به او سپرد که به خوبی چشم بگشاید و مشاهده نماید کـه عبادتگـاه مزبـور را    
  .اند چگونه ساخته

این معبد مثل اینکه از یک پاره سنگ است، زیرا من !... وه«: یک مرتبه، سزار ندایی برآورد و گفت
  ».بینم بنایی در آن نمیآثار 

تو در هیچ نقطه از این معبد کوچکترین اثري از بنایی نخواهی دید و این «: کلئوپاترا خندید و گفت
بینی  در این نقطه که تو می. اند سنگ به وجود آورده بناي با عظمت را از دل یک کوه، چون یک پاره

جود داشـته و صـنعتگران مصـر، در    ترین انواع سنگ است و یک کوه سنگی از سنگ خارا که سخت
در سراسر این معبد یـک آجـر بـه کـار نرفتـه و      . اند دل آن کوه این معبد را با حجاري به وجود آورده

رامسـس دوم و تمـام صـنعتگران    . یک ذره ساروج یا گچ جهت بنایی مورد استفاده قرار نگرفته اسـت 
ي ساروج روي  کار رود یا سنگی به وسیله دانستند که هر گاه در این بنا یک خشت با آجر به مصر می

  .سنگ دیگر گذاشته شود، به نذر رامسس دوم وفا نخواهیم کرد
این عبادتگاه را فقط قلم حجار به وجود آورده و یک معمار و بنا و کارگر بنایی در این عمارت کار 

که اطراف عمارت نکرده است و بعد از اینکه عمارت در دل کوه به وجود آمد، آن قسمت از کوه را 
بینی اطراف معبد را مسطح کردند که بناي آن به خوبی به  وجود داشت زایل کردند و به طوري که می

  .نظر برسد
ي اسـکندریه   شرح مفصل ساختمان این معبد، مثل شرح مفصل ساختمان هرم خئـوپس در کتابخانـه  
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چهارم یک » آمن هوتپ«سردار معروف مصري پس از مرگ فرعون » هورم هپ«بعد از اینکه . هست
ي جدید به وجود آورد، وضع مصر عوض شد، یعنی مصر قوي گردید و کشاورزي و زراعـت   سلسله

ي جدید، پادشاهی موسوم به رامسس دوم، بعد از غلبه بر دشمنان خـود   در سلسله. کشور توسعه یافت
وي هـیچ یـک از    ي مساعدت آمون، معبدي بـراي او بسـازد کـه قبـل از     تصمیم گرفت که به شکرانه

خواست که معبد خداي آمون را یکپارچـه از سـنگ بـه     او می. سالطین مصر نظیر آن را نساخته باشند
  .وجود آورد

گذشت، چشمش به کوهی که اینجا بود افتاد و مصمم  یک روز که در این منطقه با کشتی از نیل می
گاه مهندسین خود را مامور مطالعه  آن. شد که معبد جدید خداي آمون را از دل آن کوه بیرون بیاورد

ي معبد را طرح کردند و نقشه را طوري ترسیم نمودند که روي معبد به سوي مشرق  ها نقشه کرد و آن
ي رامسس دوم، کنار هم در  باشد و در طلوع آفتاب نور خورشید بر مدخل معبد بتابد و چهار مجسمه

هد که پادشـاه مصـر در حـال نیـایش در پیشـگاه      ها نشان بد مدخل معبد به وجود بیاید و وضع مجسمه
  .باشد خداي آمون که مظهرش خورشید است می

تراشـانی را کـه در مصـر بودنـد، بـراي       ي نهایی طرح شد، پادشاه مصر تمام سـنگ  بعد از اینکه نقشه
تراشی به وجود آورد که هزارها شاگرد در  ي بزرگ سنگ حجاري در کوه مزدور کرد و یک مدرسه

چون مهندسین به او گفته بودند که براي اینکه بتوان کوه را حجاري . گرفتند جاري را فرا میآن فن ح
کرد و معبد را یکپارچه از آن بیرون آورد، پنجـاه هـزار حجـار ضـروري اسـت و در مصـر آن انـدازه        
 حجار وجود نداشت و مجبور بودند که حجاران جدید را تربیت کنند تا هـم بتواننـد در کارگـاه کـار    

در آن موقــع از مصــر گذشــته، . کننــد و هــم جــاي حجــاران پیــر و از کارافتــاده بــا امــوات را بگیرنــد 
  .بردند ي کرت به سر می تراشان برجسته در جزیره سنگ

ي  ي کرت به مصـر آورد تـا اینکـه در مدرسـه     پادشاه مصر حجاران مزبور را با مزد گزاف از جزیره
طرف مهندسین و طراحان مصري ترسیم شده بود و حجاران  ي معبد از نقشه. حجاري، آموزگار شوند

بینی مهندسین و طراحان مصري، بعد از اینکه معبد  طبق پیش. خارجی حق اظهار نظر در آن را نداشتند
کـرد، یعنـی حتـی وقتـی کـه       شد، تا پایان دنیا عمر می رامسس دوم به نام و یاد خداي آمون ساخته می

ي بنایی ساخته  ماند، براي اینکه اهرام مصر را به وسیله رامسس دوم باقی میرفت، معبد  اهرام از بین می
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  .بودند و معبد سنگی رامسس دوم، کارهاي بنایی نداشت تا اینکه بر اثر مرور زمان از بین برود
ترین آسـیبی بـر معبـد     هاي آن رود کوچک با اینکه محل معبد را کنار رود نیل تعیین کردند، طغیان

آمـد و بـه    آمد که به معبد برسد و اگر هم باال می ورد، براي اینکه آب نیل آن قدر باال نمیآ وارد نمی
  .توانست آسیبی بر بناي مزبور که یکپارچه از سنگ بود وارد بیاورد رسید، باز نمی معبد می

ي حجاري هزارها کارگر حجار را براي کـار کـردن در کارگـاه معـدن تربیـت       در حالی که مدرسه
توانستند کار کنند شروع به شکافتن کوه نمودند تا اینکه اطـراف   ، آن عده از کارگران که میکرد می

باید کوه را  معبد را خالی نمایند، زیرا براي اینکه معبد از چهار طرف به فضاي آزاد محدود گردد، می
  .آمد بردارند از پیرامون آن قسمت از سنگ که معبد از آن به وجود می

دشاه مصر گفته بودند که هر گاه پنجاه هزار کارگر حجار، هر روز از بام تا شـام کـار   مهندسین به پا
  .کنند بعد از شصت سال، معبد خاتمه خواهد یافت

رامسس دوم گفت اگر کارکنان از شب تا صبح نیز کار کننـد آیـا معبـد در ظـرف سـی سـال تمـام        
  شود؟ نمی

ها در موقع  اي از آن رگر را دو دسته کنند و دستهمهندسین اظهار کردند که هر گاه بخواهند هزار کا
ي کار پنجاه هزار کارگر در شصـت   اي هنگام شب کار کنند، مساوي خواهد شد یا نتیجه روز و دسته

اگر پادشاه میل دارد کـه سـاختمان معبـد بـیش از     . سال به شرط اینکه فقط روزها به کار مشغول شوند
هـا در   اي از آن کارگر دیگر بـر شـمار حجـاران بیفزایـد و دسـته     سی سال طول نکشد، باید پنجاه هزار 

اي دیگر هنگام شب به کار مشغول شوند و چون تربیت یک نوآموز حجـار حـداقل    موقع روز و دسته
کشد و براي کارهاي ظریف ده سال وقت الزم است تا اینکـه تربیـت گـردد، تـا ده      پنج سال طول می
  .ي کافی کرد گران استفادهتوان از کارکرد کار سال دیگر نمی

مهندسین گفتند که شهر طبس بزرگترین شهر مصـر، یکصـد هـزار سـکنه دارد و لـذا بـراي اسـکان        
کنند، بایـد یـک آبـادي بـه وجـود       یکصد هزار کارگر که به طور دایم روز و شب در کارگاه کار می

  .بیاید که اگر به وسعت طبس نیست، نصف یا ثلث آن باشد
ترسید، ولی مساله تربیت کارگران ورزیده او  جاد شهر براي سکونت کارگران نمیرامسس دوم از ای

ي اول پنجـاه هـزار کـارگر از صـبح تـا شـام در        کرد و عاقبت موافقت نمود که در مرحله را نگران می
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ي کـارگران   ي دوم پـس از اینکـه عـده    ها اسـتراحت نماینـد و در مرحلـه    کارگاه مشغول شوند و شب
اي  ي پنجاه هزار نفري تقسیم شـوند و دسـته   یکصد هزار نفر رسید، کارگران به دو دسته تربیت شده به

  .ي دیگر هنگام شب به کار مشغول گردند در موقع روز و دسته
ساختمان معبد رامسس دوم نسبت به ساختمان هرم خئوپس و اهرام دیگر یـک مزیـت داشـت و آن    

هـا را بـه رایگـان     گرفتنـد و آن  ، مردم را به بیگاري مـی ي گذشته براي ساختن اهرام این بود که فراعنه
شـد، لـیکن    دادنـد و بـه کـارگران اهـرام مـزد داده نمـی       ها غذا می کردند و فقط به آن وادار به کار می

سـاخت   گرفتند، زیرا پادشاه مصر که معبـد را بـراي آمـون مـی     کارگران حجار از پادشاه مصر مزد می
ر موقع کار کردن ناراضی باشند و بـه اجبـار کـار کننـد، خـداي آمـون       اندیشید که اگر کارگران د می

  .ناراضی خواهد گردید و بر او خشم خواهد گرفت که چرا کارگران را به اجبار به کار واداشته است
بیست سال بعد از اینکه کارگران شروع به کار کردند، آن قسمت از کوه که اطراف دل سنگ بـود  

ار طرف به فضاي آزاد محدود گردید، ولی از خود معبد جز یک طرح کلی برداشته شد و معبد از چه
  .به وجود نیامده بود

تراشـی در دل کـوه، یعنـی در خـود معبـد کردنـد و مهندسـین و         گاه حجاران مبادرت بـه سـنگ   آن
انقطاع در تمام ساعات کار ناظر کارگران بودند که مبـادا یـک حجـار، یـک      استادکارهاي مصري بی

  .احتیاطی فرود بیاورد و در حجاري دچار اشتباه شود ري را از روي بیکلنگ حجا
رفـت، بـراي اینکـه مهندسـین و اسـتادکارها و       در دنیا هیچ کاري بـا آن دقـت و نظـارت پـیش نمـی     

دانسـتند کـه هـر گـاه یـک کـارگر در کـار خـود اشـتباه کنـد و کلنـگ حجـاري را بـا               کارگران مـی 
  .بل جبران نیستاحتیاطی فرود بیاورد، دیگر قا بی

گذاشتند، قابل جبران  در ساختمان اهرام، اگر یک دسته از کارگران یک قطعه سنگ را کج کار می
توانستند سنگ مزبور را طوري روي بنا بگذارند که راسـت   بود، زیرا ساعتی دیگر همان کارگران می

ي کار پنجاه هزار تن از  جهکرد، نتی باشد، اما در ساختمان معبد رامسس دوم اگر یک کارگر اشتباه می
ي کار یکصد هزار تن از کارگرها با کرورها  کارگران را در مدت بیست سال و در سنوات بعد، نتیجه

لـذا مهندسـین و اسـتادکاران بـه     . رفـت  زر و سیم که صرف پرداخت مزد کارگران شده بود از بین می
  .گرفت زدید دقیق قرار میکردند و در پایان هر روز چگونگی کار مورد با دقت نظارت می
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کارگران در موقع کار اجازه نداشتند با هم صحبت کنند، ولی نه از آن جهت که حرف زدن ممنوع 
  .بود، بلکه براي اینکه بر اثر صحبت کردن حواسشان پرت نشود

شـهر مزبـور کـه    . کردنـد  در کنار معبد، شهري به وجود آمد که کارگران حجار در آن زندگی مـی 
ي آن از خشت و گل بود، فرقی با شهرهاي دیگر مصر  شود، زیرا تمام ابنیه از آن دیده نمی اینک اثري

داشتند و آن شهر داراي بـازار و میخانـه و    نداشت و کارگران زن و فرزندان خویش را در آن نگاه می
  .سایر چیزهاي یک شهر عادي بود

رسانید و کار ساختمان معبد را  ا میآمد، خود را به اینج هر وقت که رامسس دوم به جنوب مصر می
کـرد کـه شـتاب     گذرانید که ببیند تا چه اندازه پیشرفت حاصل کرده است، ولی تاکید نمـی  از نظر می

دانست که بر اثر شتاب کردن ممکـن اسـت کـه نتـایج      کنند و کار را زودتر به اتمام برسانند، چون می
  .کار همه و زر و سیم او از بین برود

اگر عمر من کفاف نکرد که این معبد در زمان حیاتم به پایان برسد، بعد از مـن پسـرم   گفت  وي می
آن را تمام خواهد کرد و مثل این است که خود من آن را تمام کرده باشم و آمون مرا از عنایت خود 

  .مند خواهد نمود بهره
اي کثیـر از   ساري، عـده مردند و دو مرتبه امراض  اي از کارگران به امراض گوناگون می پیوسته عده

ها لطمه به کار زد، زیرا تربیت کارگر ماهر محتاج بـه زمـان    کارگران را به هالکت رسانید و مرگ آن
  .کافی بود

اي از اسیران را با خـود بـه    رفت و بعد از هر جنگ عده رامسس دوم پادشاه مصر گاهی به جنگ می
رسـانید و   ها را مقابل این عبادتگاه به قتل می بود، آنآورد و با اینکه معبد هنوز تمام نشده  این نقطه می

  .ریخت خونشان را روي دیوارهاي معبد می
در طول مدت ساختمان این معبد، شمار اسیرانی که در مقابل ایـن عبادتگـاه قربـانی شـدند شـاید از      

ران شمار کارگرانی که این معبد را ساختند بیشتر بـوده اسـت، چـون نـه فقـط خـود رامسـس دوم اسـی        
رفتنـد پـس از هـر     آورد، بلکه سرداران او که به جنـگ مـی   جنگی را براي قربانی شدن به این معبد می

  .فرستادند که وي نذر معبد نماید و در اینجا قربانی کند جنگ اسیران را نزد پادشاه مصر می
کـرد و   آورد و قربانی مـی  افتاد که یک سردار جنگی، خود اسیران را به این معبد می گاهی اتفاق می
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  .رسانید گاه گزارش قربانی اسیران را به اطالع رامسس دوم می آن
پوسـتان از قربـانی شـدن     افتادند، سیاه در بین اسیران جنگی که به دست پادشاه مصر یا سردارانش می

عاف بودند، براي اینکه رامسس دوم آن قدر به خداي آمون ارادت داشـت کـه فقـط    مقابل این معبد م
ي توهین  پوست به منزله گفت که قربانی کردن اسیران سیاه کرد و می سفیدپوستان را براي او قربانی می

  .باشد نسبت به آمون می
هـا را   اي از آن عدهپوستان جنوب مصر کرد،  یکی از سرداران رامسس دوم، بعد از جنگی که با سیاه

اي از سـیاهان را در اینجـا    اسیر نمود و به مصر آورد و چون راه عبورش از کنار ایـن معبـد بـود، عـده    
ي دلتـا در شـمال مصـر بـه سـر       در آن موقع، رامسـس دوم در منطقـه  . قربانی نمود و بقیه را با خود برد

ها را ارایه داد و گفت چون از کنـار   آنپوست نزد فرعون رفت و  برد و سردار جنگی با اسیران سیاه می
  .پوستان را براي خداي آمون قربانی کرده است گذشته جمعی از سیاه معبد بزرگ می

وقتی رامسس دوم آن حرف را شنید سر را پایین انداخت، چون یک مرتبه دچار اندوهی بزرگ شد 
  .داديي زحمات مرا در راه آمون بر باد  و به سردار خود گفت که تو نتیجه
  ام؟  سردار نظامی پرسید چه کرده

پوستان توهینی بزرگ است نسبت به خداي من و او از مـن بـه    رامسس دوم گفت قربانی کردن سیاه
  .دانم که با من چه خواهد کرد ترسم و نمی شدت ناراضی خواهد شد و من از خشم خداي آمون می

مر نمود که او را ببرنـد و در پـاي ایـن معبـد     گاه دستور داد که سردار مزبور را دستگیر کردند و ا آن
  ».قربانی نمایند

انگیـز بـود کـه سـردار رومـی صـحبت        آورد براي سزار و من چنان حیرت آنچه کلئوپاترا بر زبان می
ولی در اینجا سزار متاثر گردید و اظهار نمود که بعضی سرداران جنگی بـه  . نمود کلئوپاترا را قطع نمی
  .ها را جبران نمود توان نابودي آن ه با هیچ قیمتی نمیقدري گرانبها هستند ک
نه تنها عمر رامسس دوم وفا کرد و پایان معبد را دید، بلکه تا چندین سال بعـد از  «: ملکه مصر گفت

ي  شـمار مصـر اسـت کـه دوره     رامسس دوم یکی از سالطین انگشـت . ي این معبد حیات داشت خاتمه
  .ه شصت و شش سال رسیدسلطنت او از شصت سال گذشت و حتی ب

بعد از اینکه معبد سنگی خاتمه یافت، رامسس دوم که تا آن روز مزد حجاران را پرداخته بود، به هر 
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گوید کـه   یک از حجاران مزد یک سال را پرداخت و خود او ضمن اسنادي که در کتابخانه هست می
ي مـن آن   پـرداختم، ولـی در خزانـه    توانستم به هر یک از حجاران مزد پنج سال آنان را می اگر من می

  .ها بپردازم قدر زر و سیم و مس نیست که بتوانم مزد پنج سال کارگران حجار را به عنوان پاداش به آن
ها یا قطعات  ي حلقه در آن موقع مسکوك وجود نداشت و هنوز سکه به وجود نیامده بود و با مبادله

بعـد از اینکـه سـاختمان    . پرداختنـد  کارگران را مـی  کردند یا مزد کوچک طال و نقره و مس معامله می
معبد خاتمه یافت، رامسس دوم این معبد را مرکز عبادت کاهن بزرگ آمون بزرگترین روحانی مصـر  
کرد و مقرر شد که کاهن بزرگ و روحانیونی که در معبد مشغول عبادت و خدمت هستند، در شهري 

رامسس دوم دو دختر خود را کـه هنـوز   . ونت نمایندکه براي اسکان کارگران به وجود آمده بود سک
باید تـا آخـر عمـر     ها چون مخصوص خدا شدند نمی شوهر نکرده بودند وقف خداي آمون کرد و آن

  .شوهر نمایند
تمـام  . زیست که بسیار جنگجو بـود  باشد ملتی می ي روم می در سرزمین هاتی که امروز تحت سلطه 

  .ها ملتی بودند جنگجو و بسیار خشن ند زیرا هاتیترسید ملل مجاور از ملت هاتی می
ها متحـد گردیـد و هـر سـال بـه عنـوان        رامسس دوم براي اینکه از خطر قوم هاتی مصون باشد با آن
. داد تا اینکه وي مبادرت به جنـگ ننمایـد   دوستی و در واقع به عنوان خراج، چیزي به پادشاه هاتی می

یافت، پادشاه هاتی درخواست کرد کـه فرعـون مصـر بـر میـزان       بعد از اینکه معبد سنگی آمون خاتمه
  .ي دوستان بیفزاید هدیه

تواند بـیش   هاي دیگر، وي نمی رامسس دوم گفت به مناسبت لزوم ساختن یک معبد بزرگ و هزینه
ي دوستانه پرداخته است چیزي بپردازد و بهتر آنکه پادشـاه هـاتی بـه     از آنچه تا آن روز به عنوان هدیه

پادشاه هاتی برآشفت و پیغام فرستاد کـه فرعـون مصـر    . کرده اکتفا نماید ه تا آن موقع دریافت میآنچ
توانست یک معبد کوچک بنا  ها هزار سنگتراش در آن کار کنند و می مجبور نبود معبدي بسازد که ده

  .نماید و مازاد زر و سیم را به او بدهد
و پادشاه هـاتی بـا یـک قشـون بـه راه افتـاد و        پادشاه مصر که حرف درشت شنید جواب درشت داد

ي فرعون را تصرف کرد و شهرهاي مصر را مورد چپاول قـرار داد فرعـون را    گفت بعد از اینکه خزانه
با خـود بـه کشـور هـاتی خواهـد بـرد و دو چشـم او را کـور خواهـد کـرد و او را بـه سـنگ کارگـاه              
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  .کندکشی خواهد بست تا اینکه تا آخر عمر، عصاري  روغن
ي  شـود، بـه راه افتـاد و در منطقـه     رامسس دوم وقتی شنید که یک قشون هاتی به مصـر نزدیـک مـی   

ي سینا وارد مصر شده بود و قشون رامسس دوم جنگ  دلتاي نیل بین قشون هاتی که از راه شبه جزیره
تـد  درگرفت و قشون هاتی شکست خورد و پادشاه قوم هاتی از بیم آنکـه بـه چنـگ رامسـس دوم بیف    

  .گریخت
ي این فـتح   ها شدند و به شکرانه در آن جنگ، هفت هزار تن از افسران و سربازان هاتی اسیر مصري

بزرگ، رامسس دوم با اسیران راه جنوب مصر را پیش گرفت تا اینکه همه را قربانی معبد آمون نماید 
هـا را بـر دیـوار     و خـون آن  و این کار را هم کرد و هر هفت هزار اسیر را مقابل این معبد قربانی نمـود 

  .معبد ریخت
ي او بر قشون هاتی و بیـرون کـردن سـربازان آن قشـون از خـاك       رامسس دوم یقین داشت که غلبه

نظیـر سـاخت در عـوض     باشد و چون او براي خداي مصر یک معبد بـی  ي توجه آمون می مصر، نتیجه
هـا غلبـه نکـرده     تا آن موقع کسی بر هـاتی  آمون هم به او نصرت داد تا اینکه بر قوم هاتی غلبه نماید و

  .بود
وقتی رامسس دوم بعد از شصت و شش سال سلطنت دیده از جهان فـرو بسـت، آن قـدر کشـتزار و     

. توانستند به خوبی زندگی نمایند مرتع وقف معبد آمون کرده بود که از درآمد آن شصت هزار نفر می
در شـکم کـاهن بـزرگ و سـایر کـاهنین معبـد        سود اراضی و کشتزارهایی که وقف معبد آمون بـود، 

رفت، بدون اینکه این معبد خرجی داشته باشد، زیرا یکپارچه از سنگ است و از روزي که سـاخته   می
بینی مثـل ایـن اسـت کـه تـازه از       شده تا امروز مرمت نگردیده، ولی اکنون که تو این پرستشگاه را می

هـا هرگـز ویـران     کـرد ایـن   بینی می سس دوم پیشدست حجار خارج گردیده و به طوري که خود رام
  ».نخواهند گردید

ي مصـر   خواست بـاز راجـع بـه آن معبـد از ملکـه      شد و می سزار که از توضیحات کلئوپاترا سیر نمی
  »از چه موقع این معبد متروك گردید؟«: اطالعاتی کسب نماید پرسید که

کشور را فتح کرد وصف این معبد را شـنید و   وقتی پادشاه ایران به مصر آمد و این«: کلئوپاترا گفت
در اینجا پادشاه ایران، لبـاس  . عزم کرد که به جنوب این مملکت مسافرت کند و این عبادتگاه را ببیند
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کاهن بزرگ را پوشید و با احترام قدم به این معبد نهاد و بعد از خروج از اینجا گفت دین مـن غیـر از   
گذارم و این بناي منحصر به فرد بایـد طبـق    ها احترام می ي مصريدین آمون است، ولی به دین و خدا

الحمایـه داشـتند، ایـن معبـد      اي که ایرانیـان مصـر را تحـت    نیت بانی آن در جهان باقی بماندو در دوره
  .همچنان داراي رونق بود و بعد از اینکه اسکندر بر مصر غلبه کرد باز این معبد رونق داشت

نظیر مثل قدیم از محل درآمـد   س اول و دوم اجداد من، این پرستشگاه بیي سلطنت بطلمیو در دوره
اما بعد از بطلمیوس دوم اجداد من به فکر افتادنـد مـه موقوفـات ایـن معبـد را      . شد اوقاف آن اداره می

از آن موقع این معبد متـروك افتـاده و   . تصرف نمایند و آن را در راه خدایان یونان به مصرف برسانند
  ».نماید ی در این پرستشگاه دور افتاده عبادت نمیدیگر کس

پس از تماشاي معبد متروك رامسس دوم، دیگر در جنوب مصر چیزي قابل توجـه وجـود نداشـت    
گاه راه شـمال مصـر را در پـیش     که خاتون من به نظر سزار برساند و ما به طبس مراجعت کردیم و آن

ناگوار از وضع آسـیاي صـغیر بـه سـزار رسـید و در       در آنجا خبرهاي. گرفتیم و وارد اسکندریه شدیم
همان حال، از طرف دولت روم از سزار خواسته شد که فوري به سوي آسیاي صـغیر عزیمـت کنـد و    

  .ي روم را که در آنجا متزلزل گردیده برقرار نماید اغتشاش آن کشور را از بین ببرد و سلطه
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  عزیمت سزار از مصر و اصالحات بزرگ او
بعد از مراجعت ما به اسکندریه هنگام صرف شـام سـزار بـه خـاتون مـن گفـت کـه وضـع         یک شب 

آسیاي صغیر خیلی مغشوش است و دولت روم از او خواسته است که به آنجا برود و امنیـت را برقـرار   
  .نماید

او می تواند از قبول دستور حکومت روم خودداري نماید، اما نرفتن به آسیاي صـغیر در ایـن موقـع،    
  .باشد و از مردي چون او شایسته نیست که از اداي تکلیف فرار کند فرار از به انجام رساندن وظیفه می

پایتخـت  » آنتیوش«بعد، سزار از خاتون من درخواست کرد که در آن سفر با او به سوریه برود و در 
  .سوریه بماند تا وي به آسیاي صغیر مسافرت نماید و برگردد

ي آن یـک   خواهی مرا به کشوري ببري که خـداي سـکنه   سزار، آیا می«: گفت کنان کلئوپاترا خنده
  »باشد؟ عفتی در معابد می ها در آن کشور بی زن به اسم استارته است و شغل اصلی زن

این عمل وقتی مزموم است کـه از نظـر اخالقـی محکـوم باشـد، ولـی در       «: سزار هم خندید و گفت
گر به معابد بروند و خود را در خدمت خداي استارته بگذارند، از ها عقیده دارند که ا کشور سوریه زن

هـا   دانند و نزد آن باشد و این کار را جزو عبادات خاص می ها در راه این الهه می بزرگترین طاعات آن
باشـد، از بـاال نـاظر     ترین ستارگان آسمان می ها عقیده دارند که استارته که از درخشان آن. قبیح نیست
  .هاست اعمال آن

هاي سـوریه در راه او فـداکاري نماینـد و     هاي سوریه، استارته پیوسته انتظار دارد که زن به تصور زن
  ».ها خشمگین خواهد شد در معبدها خود را قربانی کنند و در غیر این صورت، استارته نسبت به آن

هـاي آن،   کـه زن  سزار، تو خود نباید راضی شوي که من در کشوري مانند سـوریه «: کلئوپاتر گفت
  ».مقید به اصول تقوا نیستند زندگی کنم

هاي سوریه را بهانه کـرده کـه    آورد و موضوع قربانی شدن زن فهمیدم که خاتون من عذر می من می
  .به آن کشور نرود و در آنتیوش منتظر مراجعت سزار نباشد

ی یکـی از افسـران روم را   رفت، سردار روم کرد و با سزار می چون اگر کلئوپاترا از مصر عزیمت می
اگر هم یک مصري در غیاب کلئوپاترا بـه فرمـانروایی مصـر انتخـاب     . گماشت به فرمانروایی مصر می
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  .ي سزار بود شد، باز تحت سلطه می
کلئوپاترا حس کرد که هر گاه از مصر برود ممکن است سلطنت خود را از دست بدهد، لذا موضوع 

  .رد که قدم از وطن خود بیرون نگذارد و سلطنت را از دست ندهدهاي سوریه را بهانه ک عفتی زن بی
من نفهمیدم که آیا سزار حس کرد که کلئوپاترا از بیم از دست دادن سلطنت میل ندارد که از مصر 

در هر حال، بعد از اینکه متوجه شد که خاتون من میل ندارد از مصر خارج شود و به . خارج شود یا نه
  .جا منتظر مراجعت وي از آسیاي صغیر باشد، اصرار نکردسوریه برود و در آن
ي مصر  فهمیدم که منظور سزار از بردن خاتون من با خود به سوریه، این است که ملکه من خوب می

  .را کنار خویش داشته باشد
ي خارج کردن کلئوپاترا از مصر، سلطنت آن کشور را از خاتون مـن   خواست که به وسیله سزار نمی

توانست در خود مصر، بعد از اینکه برادر کلئوپاترا را به  داشت، می هر گاه سزار این قصد را می. بگیرد
ي جنگ مصر، سزار قادر بود کـه کلئوپـاترا را    حتی بعد از خاتمه. قتل رسانید او را از سلطنت براندازد

واسـت او را بـه   خ ي خاتون مـن بـود و مـی    از سلطنت محروم کند، لیکن این کار را نکرد چون دلبسته
سوریه ببرد تا آنجا در کنارش باشد و بتواند پس از مراجعت از آسیاي صغیر به زودي او را بیابد و بعد 

رود، سزار به تنهایی از مصر به سوي سوریه و آسـیاي صـغیر بـه     از اینکه کلئوپاترا گفت به سوریه نمی
  .راه افتاد

و همین که از جنگ آسیاي صغیر فراغت حاصل  سزار در آسیاي صغیر فاتح شد و آنجا را امن کرد
  .نمود، به مصر برگشت تا بتواند کلئوپاترا را ببیند

ي اسکندریه از کشتی پیاده شد، کلئوپاترا در آنجا حضور داشت و من در قفاي  وقتی سزار در اسکله
اتون مـن  خاتون خود بودم و سزار با اینکه مردي بود پنجاه و پنج ساله، مثل یک کودك به طـرف خـ  

ها هزار تن از تماشاچیان کلئوپاترا را در کنـار گرفـت و بـه دفعـات در برابـر او       دوید و مقابل چشم ده
کلئوپاترا، تو از ونـوس  «: ي مصر را نگریست و گفت آن گاه چند قدم عقب رفت و ملکه. تعظیم کرد

از زیبایی خـود را از   گذرد، یک قسمت هاي دیگر وقتی سالی بر عمرشان می زن. و دیان زیباتر هستی
اي پیچیده بـود و وارد   دهند، ولی تو امروز زیباتر از آن شب هستی که غالمت تو را در بسته دست می

  ».اتاق من نمود
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آن . ي اول وي را دید گفت و خاتون من زیباتر از آن موقع بود که سزار براي مرتبه سزار درست می
اشت که پادشاه مصر وي را به قتل برساند، از آن گذشته ترسید و بیم د موقع خاتون من از برادرش می

باردار بود و به زودي شکمش برجسته شد و زن هـر قـدر زیبـا باشـد، بعـد از اینکـه بـاردار گردیـد و         
  .شود شکمش پیش آمد، از زیبایی او کاسته می

سـزار   لیکن در آن موقع خاتون من از هیچ دغدغه نداشت و در کشور خـود بـا اسـتفاده از حمایـت    
توانست بدون اضطراب غذا بخـورد و بخوابـد و    کرد و می بزرگترین سردار روم، با قدرت سلطنت می

خاتون مـن آن قـدر   . هاي ماده بشوید بدن را هر دو روز یک مرتبه در یک لگن بزرگ پر از شیر االغ
  .رسید ینمود کوچک گردید، یعنی به چشم نم زیبا شده بود که بینی او که گفتم قدري بزرگ می

ي خاتون مـن شـده بـود و     سزار بعد از اینکه از آسیاي صغیر مراجعت کرد، زیادتر از گذشته دلبسته
دانم که آیا بعد از این براي من امکان دارد که چند ماه دور از کلئوپاترا زندگی کنم  گفت من نمی می
  .یا نه

ص از کشـوري کـه در گذشـته    بعد از اینکه سزار به مصر مراجعت کرد، از شمال آفریقا، بـه خصـو  
معلـوم  . رسـید  آور به سزار مـی  خبرهاي وحشت) و امروز موسوم است به تونس(موسوم به کارتاژ بود 

انـد و مشـغول بـه وجـود آوردن یـک       شد که طرفداران پومپه در آنجا یک قشون به وجـود آورده  می
بگذرانند » بحر روم«ي دریایی از ي آن نیرو خواهند قشون مزبور را به وسیله نیروي دریایی هستند و می

برسانند و آن کشور را به تصـرف در آورنـد و قـدرت    ) که امروز ایتالیا است(و خود را به کشور روم 
  .سزار را ریشه کن نمایند

رسید، فاتح رومی از صبح تا شام به اتفـاق   چون از شمال آفریقا خبرهاي با اهمیت به اطالع سزار می
رسـید و سـردار رومـی     وقتی شب فرا می. توانست کلئوپاترا را ببیند بود و نمیافسران خود مشغول کار 

گردید، مثل بلبلی بود که پس از مدتی هجـران بـه گـل رسـیده      براي صرف شام به کلئوپاترا ملحق می
  .باشد

بعد، وضع شمال آفریقا طوري وخیم گردید که سزار مجبور شد کـه از اسـکندریه عزیمـت کنـد و     
زمین سابق کارتاژ برساند تا اینکه بتواند طرفداران پومپـه را متفـرق نمایـد و مـانع از ایـن      خود را به سر
  .ور شوند و آن کشور را تصرف نمایند ها با قشون و نیروي دریایی خود به روم حمله شود که آن
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هـاي دیگـر بـا     خواست به سوي کارتـاژ روانـه شـود، مثـل شـب      در شبی که فرداي آن روز سزار می
کلئوپـاترا، در  «: من شام خورد و هنگام صرف غذا که من مشـغول خـدمت بـودم بـه او گفـت      خاتون

دانم کـه   گیرم و نمی گذارم و راه سفر را پیش می روم، قلبم را در قفا می بامداد فردا که من از اینجا می
  »قضا و قدر به من فرصت خواهد داد که باز تو را ببینم یا نه؟

اند و از این  اي و خدایان، تو را براي پیروزي آفریده تو پیوسته فاتح بوده اي سزار،«: خاتون من گفت
  ».ستیز نیز با موفقیت مراجعت خواهی کرد و باز مرا از دیدار خود خشنود خواهی نمود

رفتم و تو را  اي کلئوپاترا، اگر عنان سرنوشت من در دست خودم بود، به این سفر نمی«: سزار گفت
  ».کردم ترك نمی

تـوانی از ایـن    باشد و مـی  سزار، اکنون هم عنان سرنوشت تو در دست خودت می«: خاتون من گفت
  ».سفر منصرف شوي و اینجا نزد من بمانی

ي ما بلنـد شـود و نـام مـا بیشـتر مشـهور        اند و هر قدر مرتبه خدایان ما را محروم آفریده«: سزار گفت
حفــظ مرتبــه و نــام خــود، مجبــوریم کــه   کنــیم، زیــرا بــراي گــردد، زیــادتر احســاس محرومیــت مــی

شناسند، من  امروز که جهانیان مرا بزرگترین سردار دنیا می. هاي قلب و روح را نشنیده بگیریم خواهش
  .بینم که جوانی گمنام بودم تر از روزي می خود را خیلی محروم
بـود و  هـاي قلـب مـن هـم بـزرگ ن      پـذیرفتم و درخواسـت   هاي قلب خود را می در آن روز خواهش

ها اشکالی نداشت، ولی امروز یگانه آرزوي من این است که بتوانم با تو زندگی کـنم و از   ایجاب آن
تو دور نشوم، سرنوشت مانع از این است که مطابق دلخواه خود رفتـار نمـایم و بایـد تـو را بگـذارم و      

  ».بروم، ولو بدانم که در این جنگ کشته خواهم شد
دانستند، چون کودکی که به اجبار از مادر  وي را بزرگترین مرد جهان می گاه آن مرد نیرومند که آن

  .شود به گریه درآمد جدا می
اندیشید در  کشید و هر چه می دانست من محرم بانوي خود هستم، از من خجالت نمی سزار چون می
مین که ام و ه آوردم که صحبت او را شنیده گفت، ولی من هیچ وقت به روي خود نمی حضور من می

هـا ناراحـت    اي رسیده که حضور من براي آن کردم که گفتگوي سزار و خاتون من به مرحله حس می
آن شب سزار و کلئوپاترا با هـم بودنـد و صـبح روز بعـد، قبـل از      . شدم کننده است، از اتاق خارج می
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  .فظی کنداینکه هوا روشن شود، سزار از کوشک کلئوپاترا خارج شد و رفت بی آنکه از وي خداحا
دانسـت کـه    کلئوپاترا طوري سزار را شناخته بود که از خداحافظی نکردن وي رنجیده نشد، زیرا می

خواسـت در موقـع وداع، بـار دیگـر قلـبش       فاتح رومی از این جهت بدون خداحافظی رفـت کـه نمـی   
  .مجروح شود و به گریه درآید

از اسـکندریه دور شـده و فـاتح رومـی      هاي سزار آن روز وقتی کلئوپاترا از خواب بیدار شد، کشتی
نمود که در این سفر کشته خواهد شد و  سزار تصور می«: خاتون من مرا احضار کرد و گفت. رفته بود

اي دیگـر فـاتح    رسـد و مرتبـه   مرا دیگر نخواهد دید، لیکن من یقین دارم که سزار در آفرقا به قتل نمی
  ».خواهد گردید

در مـاه آوریـل وارد   ) قبـل از مـیالد   46یعنی در سال (شهر اسکندریه بعد از بناي  215سزار در سال 
  .کشور سابق کارتاژ گردید و هنگامی که از کشتی پیاده شد و قدم بر زمین نهاد، بر زمین افتاد

زدنـد،   بر زمین خوردن سزار هنگام قدم گذاشتن بر خاك کارتاژ مشئوم بود و آن را به فـال بـد مـی   
اي آفریقـا،  «: ذهن خود، آن تفال شوم را مبدل به فال نیک کرد و بانـگ زد  ولی فاتح رومی با حضور

  ».من تو را قبضه کردم
هایی که طرفدار پومپـه بودنـد بـا     همین طور هم شد و سزار در کارتاژ فاتح گردید و دو نفر از ژنرال

نگاه دارنـد  شمشیر خودکشی کردند، بدین ترتیب که به غالمان خود امر نمودند که شمشیر را طوري 
ي  گاه با یک حرکت به طرف شمشیر پریدند بـه طـوري کـه تیغـه     ها باشد و آن که نوك آن مقابل آن
در آن دوره در بین بزرگـان رومـی آن طـور خودکشـی متـداول      . ها خارج گردید شمشیر از پشت آن

  .شده بود
پومپـه بـود، میـل    سیسرون نویسنده و خطیب معروف رومی هم که از مخاطبین سزار و از طرفـداران  

داشت که مثل آن دو ژنرال شکست خورده با شمشیر خودکشی کند، ولی چـون جـراتش را نداشـت    
خواهـد بـا اصـول     ي قلم به جنگ سزار رفت و گفت این مرد یک دیکتاتور است و چـون مـی   با حربه

دوردسـت تبعیـد   دیکتاتوري روم را اداره نماید، باید از کار برکنار شود و او را به یکی از کشـورهاي  
  .کنند و قدغن نمایند که قدم به روم نگذارد

گفت هرگاه سزار را به یکی از مستعمرات روم تبعید کنند، در آنجـا قشـونی بـه وجـود      سیسرون می
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ور خواهد شـد و سیسـتم حکومـت دیکتـاتوري خـود را بـر روم تحمیـل         خواهد آورد و به روم حمله
ستاد که نتواند در آنجا یک قشون گـرد بیـاورد و بـه روم حملـه     خواهد کرد، لذا باید او را به جایی فر

  .نماید
پس از اینکه سزار در کشور سابق کارتاژ فاتح شد، به اسکندریه مراجعت کرد و همـین کـه خـاتون    

گذاشـت و هـر کشـتی     مرا دید امور سیاسی و نظامی را فراموش نمود، لیکن باز روم او را آسوده نمـی 
آورد کـه بـه زودي بـه روم برگـردد زیـرا       اي بـراي سـزار مـی    شـد، نامـه   ریه میکه از روم وارد اسکند

  .حضورش در آن کشور ضروري است
شد  کرد که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به مصر می خاتون من نسبت به مسایل روم تا آنجا توجه می

رار خواهـان  بـراي چـه بـا ایـن اصـ     «: یـک شـب از سـزار پرسـید    . و به مسایل داخلی روم توجه نداشت
  »خواهند که از دیگران ساخته نیست؟ مراجعت به روم هستند و از تو چه می

هـا مسـاله    در روم چندین اشکال وجود دارد که انتظار دارند من رفع کنم، یکـی از آن «: سزار گفت
  ».تواند نان رایگان به مردم بدهد نه ندهد توزیع رایگان نان است و حکومت روم نه می

  »کنند؟ مگر در روم نان را به رایگان بین مردم توزیع می«: یدخاتون من پرس
هـا   آن. کننـد  بلی، در روم کسانی که داراي اهلیت هستند، نان را به رایگان دریافت می«: سزار گفت
اي دیگـر کـه بضـاعت ندارنـد      نماینـد و دسـته   اي نان را به رایگان دریافت می باشند، دسته دو طبقه می

ي روزانه،  نمایند و موضوع دادن این جیره اسه آبگوشت هم به رایگان دریافت میعالوه بر نان یک ک
  ».اي دشوار گردیده است مساله

  »توان حل کرد؟ این موضوع مشکل را چگونه می«: کلئوپاترا گفت
توانند از او بگیرند مگـر بـا زور،    دهند نمی به طور کلی وقتی چیزي را به ملتی می«: سزار اظهار کرد

یچ ملتی حاضر نیست مزیتی را که به دست آورده از دست بدهد، از طرفی نصفشان مردمـی بـا   چون ه
ي نـان   باشند و احتیاج ندارند که نان مجانی دریافت کنند و من اگر به روم برگـردم جیـره   بضاعت می

  .این عده را قطع خواهم نمود
حتی کافر خواهند خوانـد، ولـی    ها بلند خواهد شد و مرا ستمگر و طبیعی است که فریاد اعتراض آن

  .دم و کار خود را از پیش خواهم برد ها اهمیت نمی من به فریادهاي آن
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اي  در روم عـده . موضوع دیگر که براي حکومت روم تولید اشکال کرده، اشکال بـدهکاران اسـت  
نـد و ربـح وام   ي دیگر بدهکار هستند و عالوه بر اصل مبلغ باید ربح آن را بپرداز کثیر از مردم، به عده
ها باید لغو شـود و هـر کـس کـه بـه       گویند که تمام وام اي از افراطیون می عده. بیش از اصل آن است

دیگري بدهکار است به موجب قانونی که از تصویب خواهد گذشت از ذمه بري گـردد، ولـی مـن و    
ز تصـویب بگـذرد تمـام    چون اگر با یک قانون که ا. اندیش با این راه حل موافق نیستیم سایر افراد مال
باشد، دیگر  حق کنند و بگویند که در کشور روم هر کس بدهکار است از ذمه بري می طلبکاران را بی

در کشور ما هیچ کس پول خود را به دیگري وام نخواهد داد و من اگر به روم برگـردم تصـمیم دارم   
  .به اقساط بپردازندي آن را بدهکاران  که مقداري از وام بکاهم، مشروط بر اینکه بقیه

هاست که در والیات یک موضـوع دشـوار نیسـت     االجاره خانه ي مال دیگر از اشکاالت روم، مساله
االجـاره در روم طـوري ترقـی کـرده اسـت کـه بعضـی از         مال. اي بغرنج شده است ولی در روم مساله

رفع این اشکال . بپردازندي خانه به موجرین  مستاجرین مجبورند که دو سوم درآمد خود را بابت کرایه
دهد که براي بهبود زندگانی مردم گـامی   آسان است ولی عوام فریبی به مردان سیاسی روم اجازه نمی

  .بردارند
ي چنـد طبقـه در روم و    تـوان بـا سـاختن چنـد هـزار خانـه       راه رفع این اشکال خانه سازي است و می

سازي را به موقع  ي خانه روم مراجعت کنم برنامهوالیات، اشکال گرانی کرایه را رفع کرد و من اگر به 
  .اجرا خواهم گذاشت

. ي به کار بردن غالمان در تمام کارها، به خصـوص کشـاورزي اسـت    دیگر از اشکاالت روم، مساله
یک رومی ننگ دارد که جز خدمت در ارتش و سیاست بازي و تماشاي پیکار گالدیاتورها مبـادرت  

ها را باید غالمان به انجام برسانند و من اگر به روم مراجعت کنم، قـانونی  به کار دیگر کند و تمام کار
یعنـی کسـانی کـه غـالم     (به موقع اجرا خواهم گذاشت که الاقل نیمی از کشاورزان روم از افراد آزاد 

 .باشند) نیستند

ه سزار در روم بیش از آنچه به خاتون من گفت کرد و یک قسمت از کارهاي خـود را قبـل از اینکـ   
من از کارهاي سزار در روم قبل از مسافرت به اسکندریه و . به اسکندریه مسافرت کند به انجام رسانید

مثل اینکه قاعده کلی این است که افراد بزرگ را . بعد از آن اطالع پیدا نکردم مگر بعد از مرگ سزار
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  .ها توان شناخت مگر بعد از مرگ آن نمی
هـاي کثیـراالوالد جـایزه دارد تـا اینکـه شـمار        بود که به خـانواده یکی از کارهاي سزار در روم این 

سربازان روم افزایش یابد و اقدام دیگرش این بود که به مردان بیست تا چهل ساله اجازه نداد بـیش از  
هـا در مسـتعمرات اسـتفاده     سه سال از روم غیبت نمایند و به مستعمرات روم بروند، زیـرا چـون رومـی   

رفتند و در نتیجه جمعیت روم سال به سـال کمتـر    نمودند و به مستعمرات می رها می کردند، روم را می
  .شد و سزار با این اقدام جلوي تقلیل جمعیت را گرفت می

ي قوانین جنایی و حقوقی کشور روم را اصـالح کـرد و    دیگر از اقدامات سزار این بود که مجموعه
  .آن را منطبق با مقتضیات زمان نمود

مقیاسـاتی کـه در روم متـداول    ) یعنی در مستعمرات آن(کرد که در سراسر امپراتوري روم سزار امر 
سزار تقویم مصري را . است به کار رود و واحد مقیاس پول و وزن همان باشد که در روم جاري است

به روم برد و تقویم قدیم رومی را برانداخت و در نتیجه سال روم مثـل سـال مصـریان داراي سیصـد و     
  .روز شد 366و پنج روز و هر چند سال یک مرتبه  شصت

هـاي   دیگر از کارهایی که سزار کـرد ایـن بـود کـه بـه جبـران از بـین بـردن یـک قسـمت از کتـاب           
ترین دانشمندان عصر را در راس آن  ي جدید به وجود آورد و یکی از برجسته اسکندریه یک کتابخانه

توانست در هر سال  خرید کتاب اعتبار داشت که می کتابخانه گذاشت و رییس کتابخانه آن قدر براي
  .دو هزار کتاب خریداري نماید

بایـد   یکی از اقدامات سزار که به عقل پیشینیان نرسید، این بود که متوجه نشـدند کـه معـابر روم مـی    
همـه از معـابر   . توسعه به هم برساند و در آن شهر براي سکونت مردم، عمارات جدید بـه وجـود بیایـد   

ناراحت بودند ولـی راه اصـالح را   ) عرض هاي کم به مناسبت عمارات مرتفع و کوچه(و تاریک تنگ 
  .دانستند نمی

هاي روم چقدر تنگ است تا اینکه به اتفاق خاتون خود بـه روم رفـتم و    من اطالع نداشتم که کوچه
مناسبت تنگی  در قبال اسکندریه به) برحسب شهرت(در آنجا متوجه شدم که روم بزرگترین شهر دنیا 

عمارات شهر روم مرتفع بود و من در روم عمارت نه طبقه هم دیدم، . ها جلوه ندارد ها و کوچه خیابان
توانستند در جوار هـم عبـور کننـد و     هایی بنا کرده بودند که سواران نمی اما آن عمارت را کنار کوچه
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شـد، در آن   ن دور مـی گذشـت و آفتـاب از وسـط آسـما     به همین جهت همین که قـدري از ظهـر مـی   
  .گردید ها تاریکی حکمفرما می کوچه

هاي روم در نظرم کثیف جلـوه   باشد، کوچه هاي عریض تمیز می به هر اندازه که اسکندریه با خیابان
  .توانست عبور کند رسید که انسان نمی ها طوري بوي تعفن به مشام می کرد و از بعضی از کوچه

تخـت روان خـاتون مـن بـه     ) طوري که شرح آن را خـواهم گفـت  به (هنگامی که ما در روم بودیم 
توانست از آن معابر عبور کنـد و کلئوپـاترا بـراي عبـور از آنجـا       ها نمی مناسبت تنگی بعضی از کوچه

گفت حیف از سزار که داراي چنین وطن کثیفی  شد و دو مرتبه از وي شنیدم که می سوار بر اسب می
  .باشد می

هـاي وسـیع نمایـد، زیـرا      هاي تنگ را مبدل به خیابـان  وانست که آن کوچهت جز سزار هیچ کس نمی
اي عاقالنـه بـراي    سـزار نقشـه  . توانست در قبال غوغاي مردم پایـداري کنـد   هیچ کس غیر از سزار نمی

هـایی   هـاي مـردم، خانـه    بدین ترتیب که قبل از خراب کردن خانـه . توسیع معابر به موقع اجرا گذاشت
ي جدیـد بپذیرنـد یـا     گاه صاحبان منازل را مختار کرد که یا خانـه  ات بنا نهاد و آنجدید در اراضی مو

  .ي ویران را به اقساط دریافت کنند بهاي خانه
هاي جدید ساخته شد، سزار مبـادرت بـه ویـران کـردن منـازل بـراي وسـیع کـردن          بعد از اینکه خانه

دیـد، در صـدد بـر     اي وسیع اسکندریه را نمـی ه ها نمود و من یقین دارم که هر گاه سزار خیابان خیابان
هاي تنگ آن شهر را مبدل به خیابان  آمد که عمارت قدیمی و مرتفع روم را ویران نماید و کوچه نمی

  .وسیع کند
هاي بسیار را دیده بود ولی هیچ شهري مثـل اسـکندریه در او    سزار قبل از مسافرت به اسکندریه شهر

اگر یادگارهاي تاریخی شهر روم نبود، آن شهر را به کلی ویـران  «:  گفت او به خاتون من می. اثر نکرد
توانم از یادگارهاي تاریخی  ساختم که چون اسکندریه باشد، ولی نمی کردم و به جایش شهري می می

ي تاریخی و یادگارهاي قدیم، روم نیسـت و مبـدل بـه شـهري دیگـر       روم بگذرم زیرا روم، بدون ابنیه
  ».خواهد شد

یـک  ) یعنی کشور فرانسـه امـروز  (زد شخصی بود که هنگام حمله به گل  که این حرف را میمردي 
میلیون زن و مرد را در آن سرزمین کشت و در یکی از کشورهاي بالکان، شش هزار نفر را سر برید و 
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  . امر کرد که دست راست هر شش هزار تن را ببرند
وسعه بدهد و بعد از او، دیگران کـارش را تمـام   عمر سزار کفاف نکرد که تمام معابر تنگ روم را ت

هـاي مـردم را بـراي     کردند که خانه شد، دیگران بعد از او جرات نمی ولی اگر سزار مقدم نمی. کردند
وسیع کردن معابر ویران نمایند، همچنان که قبل از سـزار کسـی جـرات نکـرد کـه دسـت بـه ترکیـب         

  . هاي تنگ آن بزند هاي روم و کوچه خانه
ي معابر روم طبق قانونی که به مجلس سنا تقدیم شد، آغاز گردید و مجلس سنا میل نداشـت   عهتوس

ها وسعت بگیرد، زیرا سناتورها عوام فریب بودنـد و پیوسـته از    هاي مردم خراب شود و کوچه که خانه
  . کردند ي صاحبان عمارات و مستغالت طرفداري می نظریه

ت که سناتورها نتوانسـتند قـانون توسـعه معـابر را کـه سـزار بـه        ولی سزار در روم به قدري نفوذ داش
مجلس سنا براي تصویب داده بود رد کنند و به طور کلی، هر قانونی که از طرف سزار به مجلس سـنا  

همچنین هر قانونی که مورد حمایت سزار بود، به طور حتم تصویب . رسید شد، به تصویب می داده می
ها جـرات نداشـت هنگـام     موم در دست سزار نرم بودند و هیچ یک از آن ها چون گردید و سناتور می

  . باشد، با آن مخالفت کنند دانستند مورد عالقه سزار می طرح یک قانون که می
یکی از کارهاي سزار این بود که خواست شهر روم را با یک کانال به دریا مربوط کند و ایـن فکـر   

  . اش راه یافت دریاي سرخ به مخیله -ل نیلهم بر اثر مسافرت به مصر و دیدن کانا
توان  گذرد به اندازه رود نیل وسعت ندارد معهذا سزار اندیشید که می که از روم می» تی بر«رودخانه 

هاي شـطی از دریـا، مسـتقیم بـه روم بیاینـد و از       با یک کانال آن را به دریا وصل کرد تا این که زورق
باید از رودخانه تی بر تا دریا حفر  کانالی که می. بندر دریایی شودروم به سوي دریا بروند و روم یک 

اي از سـناتورها در آنجـا مزرعـه و بـاغ داشـتند و بـا اینکـه         گذشـت کـه عـده    هـایی مـی   شود، از زمین
رود، جرات نکردند که با  ها از بین می دانستند که بر اثر حفر کانال مقداري از زمین مزرعه و باغ آن می

در صورتی که در قانون مزبور بـراي جبـران ضـرر صـاحبان     . وط به حفر کانال مخالفت کنندقانون مرب
ها چیزي پیش بینی نشده بود و خود را به این دلخوش کردند که بعد از این که کانال حفر  مزارع و باغ

انـال  تر خواهد گردید، زیـرا کنـار ک   ماند مرغوب ها که باقی می گردید، آن قسمت از باغ و مزرعه آن
  . گیرد قرار می
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شهر روم یک معبد بزرگ براي » مارس«دیگر از اقدامات سزار این بود که تصمیم گرفت در میدان  
  . خداي مریخ بسازد که نظیر آن در سراسر ایتالیا وجود نداشته باشد

نظیر در  سزار بر اثر مشاهده معبد رامسس دوم در جنوب مصر، به فکر ساختن یک معبد بزرگ و بی
  . یدان مارس افتاد تا خداي جنگ روم معبدي چون خداي آمون مصر داشته باشدم

هاي مذکور با هیچ کس مشورت نکـرد و کسـی بـه او نظریـه      دانم که سزار براي اجراي نقشه من می
سزار مردي نبود که از کسی کسب نظریه کند، ولی بدون تردیـد مسـافرت بـه مصـر در وي اثـر      . نداد

  . ها اطالع نداشت و آموخت که از آنکرد و چیزهایی به ا
مردي که یک میلیون نفر را در گل به قتل رسانید و دست راست شش هزار نفر را در کشـور دیگـر   

ها خصومت را فرامـوش   کرد که آن برید، نسبت به دشمنان سیاسی خود در روم طوري جوانمردي می
  . شدند نمودند و از دوستان سزار می می

یـک روز  ) شرح مسـافرت خـاتون خـود را بـه روم خـواهم گفـت      (افرت کردیم وقتی ما به روم مس
  .سیسرون نویسنده و خطیب معروف رومی نزد کلئوپاترا آمد
دانسـت کـه وي از مخـالفین سیاسـی سـزار       خاتون من تا آن موقع سیسرون را ندیـده بـود، ولـی مـی    

  . ردباشد و چون نویسنده و خطیب است مخالفتش در اذهان مردم اثر دا می
هـاي انتظـار او    روم ولـی اتـاق   سه روز است که براي مالقات سـزار مـی  «:  سیسرون به کلئوپاترا گفت

شوم و به همین جهت نزد تـو   باشد که من موفق به دیدارش نمی طوري پر از جمعیت ارباب رجوع می
  » .آمدم تا به وسیله تو، از او تشکر نمایم

دانستم و انتظـار   ز او تشکر کنی؟ من تو را از مخالفان او میخواهی ا براي چه می«:  خاتون من پرسید
  » .نداشتم که تو براي تشکر از سزار نزد من بیایی

اي به مـن نوشـتند و در آن نامـه رئـیس مجلـس از       ده روز قبل از طرف مجلس نامه«:  سیسرون گفت
تقویم مصـري بـه جـاي     ها از من تشکر کرد که براي تبدیل تقویم رومی و بر قرار کردن طرف سناتور

من از وصول آن . ام و زحمات من مورد قدردانی مجلس سنا قرار گرفته است آن بسیار زحمت کشیده
دانسـتم در   اطـالع هسـتم و نمـی    نامه خیلی متعجب شدم، زیرا من از مسائل مربوط به تقویم به کلی بی

  . کمک بکنم مورد تغییر تقویم رومی
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تقویم کمک کند که از هیئت اطالع داشته باشـد و اطالعـات مـن در    تواند براي تبدیل  شخصی می
من یقین حاصـل کـردم کـه هنگـام نوشـتن نامـه در       . نماید مورد هیئت، از اطالعات غالمم تجاوز نمی

اند و براي کسب اطالع به دبیرخانه مجلـس   مورد عنوان اشتباه کرده، نام مرا به جاي نام دیگري نوشته
ز دیدن من بسیار خوشحال شدند و مرا بـه اسـم یـک همـوطن بـزرگ خواندنـد و       در آنجا ا. سنا رفتم

گفتند که خدمت گرانبهاي من خیلی به بهبود تقویم روم که غیر منظم بود و بعد از این منظم خواهـد  
  .گردید، کمک کرده است

نامه به من نوشـته  اي را که به من نوشته بودند به کارکنان دبیرخانه نشان دادم و گفتم آیا این  من نامه
  اند؟ شده یا اینکه عنوان را از روي اشتباه به نام من نوشته

باشـد و رئـیس مجلـس و تمـام سـناتورها از       اشتباه نشده و نامه به نام تو می:  کارکنان دبیرخانه گفتند
  . کنند خدمت برجسته تو قدردانی می

آیا شما دلیلی در دست دارید کـه مـن   ام گفتم  دانستم راجع به تغییر تقویم خدمتی نکرده من که می
  این خدمت را کرده باشم؟

کارکنان دبیر خانه طوماري را آوردند و به من نشان دادند و در آن طومار بحث و گزارشـی مفصـل   
نمودند که تقویم مصري را  شد و از مجلس سنا تقاضا می راجع به تقویم خطاب به مجلس سنا دیده می

  .و آن را قانونی کندبه جاي تقویم رومی بپذیرد 
تـا آنجـا   . داد که از طرف سیسرون نوشته ولی من آن را ننوشته بودم بحث و گزارش مزبور نشان می

مبـدل بـه یـک تقـویم     » ژولیوس سزار «رسیدم که در طومار نوشته شده بود چون تقویم روم در دوره 
  . ولیوس سزار بخوانندشود مناسب است که تقویم جدید روم را تقویم ژ منظم و بدون تغییر می

  از کارکنان دبیرخانه مجلس سنا پرسیدم آن طومار را که به مجلس آورد؟
  .ها گفتند که منشی سزار طومار را آورد آن

بـراي مجلـس   ) که اسم کوچکش ژولیـوس بـود  ( آن وقت فهمیدم که آن بحث و گزارش را سزار 
  ».فرستاده تا اینکه مجلس مزبور از من قدردانی نماید

اگـر دیگـري بـه جـاي مـن بـود تصـور        «:  ی صحبت سیسرون به اینجا رسید به خاتون مـن گفـت  وقت
نمود که سزار از این جهت گزارش مزبور را به اسم او به مجلس سنا فرستاده تا اینکه تقویم جدیـد   می
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ي دانم که امروز سزار احتیاج ندارد کـه بـرا   به اسم وي تقویم ژولیوس سزار خوانده شود، ولی من می
ها که اشاره نماید، وي پیشـنهاد خواهـد کـرد کـه      این منظور متوسل به من شود و به هر یک از سناتور

  . تقویم جدید موسوم به ژولیوس سزار گردد
من عقیده دارم که سزار آن قدر جوانمردي دارد که خواسته از من منتی بر گردن بگیرد نه ایـن کـه   

گزارش را از طرف من براي مجلس سنا فرستاده، در صـورتی  منتی بر من بگذارد و در عین اینکه این 
که من از یک سطر آن اطالع نداشتم، خواسته است چنین وانمود کند که او رهـین منـت مـن خواهـد     

  ».بود و منتی به من ندارد
آن خدمت را هـم  . مرتبه دیگر سزار خدمتی به مجلس سنا کرد که پاداش آن پنج هزار سکه زر بود

به نام یکی از مخالفین سیاسی خود کرد و در نتیجه، پنج هزار سکه زر از طرف مجلـس سـنا بـراي آن    
  . استدانست که آن خدمت را که به او کرده  مرد فرستاده شد و او هم مثل سیسرون تا چند روز نمی

به روم رفتم، فهمیدم که میزان قدرت سـزار   -به طوري که شرح خواهم داد  -وقتی من به کلئوپاترا 
  . باشد چه اندازه می

آن مـرد  . یکی از کسانی که بعد از مرگ پومپه خیلی با سزار مخالفت کرد موسوم بود به مارسـلوس 
شـد و   محسـوب مـی  ) ور سابق کارتاژدر کش(از روساي برجسته ارتش مخالفین سزار در شمال آفریقا 

پس از اینکه ارتش مزبور شکسـت خـورد مارسـلوس دسـتگیر شـد و او را از آفریقـا بـه روم بردنـد و         
  .باید سر از پیکرش جدا کنند محاکمه کردند و حکم اعدامش را صادر نمودند و می
بیسـت و سـه سـاله،     ي مارسلوس که جوانی بود یک روز که سزار به مجلس سنا رفته بود، برادرزاده

خود را روي پاهاي سزار انداخت و از او تقاضا کرد که عمویش را که محکوم بـه اعـدام شـده اسـت     
ي محکـوم خـود را روي پاهـاي سـزار انـداخت، رئـیس مجلـس و تمـام          وقتـی بـرادرزاده  . عفو نمایـد 
هـا هـم    گفتند که آن ها ضرب المثل است به سزار هاي روم که غرور آن ها قیام کردند و سناتور سناتور

  .کنند که محکوم را مورد عفو قرار بدهد ي مارسلوس از سزار با عجز استدعا می مانند برادرزاده
گردید  در گذشته زمامداران روم مطیع مجلس سنا بودند و هر حکمی که از طرف مجلس صادر می

د از حکـم مجلـس سـنا    خواهـ  داد که مـی  شد و اگر یک زمامدار نشان می از طرف زمامداران اجرا می
. کردند دادند و محکوم می گردید و او را تحت محاکمه قرار می درنگ بر کنار می سرپیچی نماید، بی
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هاي اولیه روم خود را در شـمار خـدایان محسـوب     آن قدر نخوت داشتند که سناتور هاي رومی سناتور
روم باشـد جـزو اشـراف درجـه      هاي قدیم ي سناتور کردند و در این دوره هم هر کس که از سالله می

ولی سناتورهاي مغرور روم در آن جلسـه قیـام کردنـد و بـا عجـز از      . شود اول آن کشور محسوب می
  . سزار استدعا نمودند که از خون مارسلوس صرف نظر کند

من نسبت به مارسلوس کینه نداشتم و ندارم و او طبق قانون در دادگاه محکوم گردیـد  «:  سزار گفت
  ».دهم ینکه عدم خصومت من نسبت به او بیشتر معلوم شود، او را مورد عفو قرار میو براي ا

گفتم موقعی که ما در روم بودیم سیسرون مدت چند روز به محل کار سزار رفـت و نتوانسـت او را   
شدند آن قدر زیاد بودند که اگر  ببیند، چون ارباب رجوع که از روي نوبت از طرف سزار پذیرفته می

تمـام  . رسـید  کرد نوبتش چند روز و گاهی ده روز دیگـر مـی   روز براي دیدن سزار مراجعه میکسی ام
کارهاي بزرگ و کوچک روم و امپراطوري آن، هنگامی که سزار در روم بود به دست وي به انجـام  

  . هاي روم رسید، حتی مسأله عبور مردم و وسایل نقلیه در خیابان می
شـوند مگـر بـه مناسـبت اینکـه در       مـردم بـا مـن دشـمن نمـی     «: که  گفت شبی سزار به خاتون من می

  » .گردد که خصومت مرا بر دل بگیرند هاي انتظار معطل شوند و انتظار طوالنی سبب می اتاق
هـاي   هایی نیز باقی بگذارد و من کتاب کرد، توانست که از خود کتاب آن مرد با آن همه کار که می

توانستم بخـوانم چـون    رسید من نمی به دست من نرسید، اگر هم میهایش  ام چون کتاب او را نخوانده
ولـی  . هـاي سـزار بـرآیم    اي نیسـت کـه از عهـده خوانـدن کتـاب      اطالعات من در زبان رومی به اندازه

  .دانم که وي چهار کتاب نوشته است می
در . ایـد بایـد بـه روم مراجعـت نم    مـی  -به طوري که گفتم -بعداز اینکه سزار به مصر مراجعت کرد 

مـن  . خواسـتند او را بـا شـکوه هـر چـه تمـامتر بپذیرنـد        روم، براي پذیرایی از او تدارك دیدنـد و مـی  
قبـل از آن  » .من حاضرم فرزند تو را فرزند خـود بـدانم  «:  دانم چه شد که سزار به خاتون من گفت نمی

  .حث شده بودروز که سزار این حرف را به کلئوپاترا زد، بین آن دو راجع به این موضوع ب
من یقین دارم که خاتون من آن موضوع را عنوان کـرد و بهتـر آن دیـد کـه پسـرش را فرزنـد سـزار        

  . بدانند نه فرزند بطلمیوس چهاردهم
کلئوپاترا فهمیده بود که سزار آن قدر نفوذ به هم رسانیده که بعـد از مـرگش نفـوذ او در روم بـاقی     
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  . باشد از او حساب خواهند برد سزار می خواهد ماند و اگر بدانند که پسرش فرزند
. کـردم کـه از کـال اسـت     دانست فرزندي که کلئوپاترا زاییده از او نیست و من نصـور مـی   سزار می

. معهذا حاضر شد که فرزند کلئوپاترا را پسر خود بداند و به خاتون من سپرد که نام وي را عوض کند
م تعمید را تجدید کنند و براي تجدید مراسم تعمیـد  عوض کردن نام آن پسر مسلتزم این بود که مراس

رهبان بزرگ معبد دلف را به اسکندري فراخواندند و اسم فرزند کلئوپاترا را که بطلمیوس بود مبـدل  
  .به سزاریون کردند

نمودنـد کـه پسـر او فرزنـد      تغییر نام پسر کلو پاتر سبب حیرت مردم گردید، چون مـردم تصـور مـی   
  . باشد و وقتی شنیدند که فرزند سزار است در شگفت شدند ردهم میهمسرش بطلمیوس چها

کلئوپاترا براي هدف سیاسی خود ننگ را زیر پا گذاشت و بهتر آن دید که مـردم فرزنـد او را پسـر    
  . سزار بدانند تا اینکه از مزایاي سیاسی آن قرابت استفاده کند

امپراطوري روم است و گرچـه ایـن عنـوان را    شرمیون، سزار امروز پادشاه «:  خاتون من روزي گفت
بعد از مرگ او، پسر من سزاریون اگر پسر پادشاه تمام امپراتـوري  . باشد ندارد ولی در عمل پادشاه می

هاي آن خواهد شد یا الاقل سلطنت مصر را حفظ خواهد کرد و روم  روم نشود، پادشاه یکی از کشور
  ».او بگیرد آید سلطنت این کشور را از در صدد بر نمی
پادشاه ) که شوهر او بود(کرد که بطلمیوس خرد سال  رسانید که خاتون من فکر نمی این موضوع می
  .خواست که فرزند خود را پادشاه مصر نماید مصر شود و می

:  بایـد از خـاتون مـن جـدا شـود و بـه روم مراجعـت نمایـد و بـه او گفـت           موقعی رسید که سزار مـی 
توانم زندگی کنم، وجود تو از این به بعد براي من مثل هوایی کـه تـنفس    و نمیکلئوپاترا، من بدون ت«

کنم ضرورت دارد و هیچ لذتی براي من برتر از این نیست که تو را در کنار بگیرم و با تو صـحبت   می
خواهم کـه بـا    اگر تو از من دور باشی، جهان در نظرم تیره خواهد شد و به همین جهت از تو می. کنم
  ».روم بیایی من به

  »اگر من با تو به روم بیایم سلطنت مصر را به که بسپارم؟«:  کلئوپاترا گفت
کنم که در غیاب تو به عنوان فرماندار کل مصـر   من یکی از افسران رومی را مامور می«: سزار گفت

  ».امور این کشور را اداره کند
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  »ر را چه بدهم؟اگر تو این کار را بکنی من جواب مردم مص«:  کلئوپاترا گفت
  ».فهمم منظور تو را نمی«:  سزار گفت

  ».ها باشد پادشاه آن توانند بپذیرند که یک افسر رومی مردم مصر نمی«:  کلئوپاترا گفت
یک افسر مصري، یا هر مصري دیگر را که تو مایل باشی به جاي خود بگذار و بـا مـن   «:  سزار گفت
  ».به روم بیا

  ».ترسم می«:  کلئوپاترا گفت
  »ترسی؟ از چه می«:  سزار گفت

ترسم از این که یک مرد مصري را به جاي خود فرمانرواي مصر کنم و بـا تـو    می«:  خاتون من گفت
  ».به روم مسافرت نمایم

  »ترسی؟ چرا می«:  سزار پرسید
زیـرا  . واگذار کردن سلطنت به دیگري، ولو براي چند ماه، کاري است خطرنـاك «:  کلئوپاترا گفت

ن مردي را به جاي خود نشانیدم و او خویش را پادشاه مصر دید و لذت سلطنت را درك کرد، وقتی م
  ».به فکر میافتد که پیوسته مقام خود را حفظ نماید

اگر در صدد بر آمد که این کار را بکند من به اینجا خواهم آمد و او را به قتل خـواهم  «:  سزار گفت
  ».یافترسانید و تو سلطنت خود را باز خواهی 

  ».ام که در روم براي استقبال از تو، مشغول تدارك هستند من شنیده«:  کلئوپاترا گفت
  ».راست است و در آنجا مشغول فراهم کردن وسایل پذیرایی از من هستند«:  سزار گفت

  »داري یا نه؟ آیا مرا دوست می«:  کلئوپاترا پرسید
ده هستند که خود را به من برسـانند، ولـی در بـین    هاي جهان آما اي کلئوپاترا، تمام زن«:  سزار گفت

توانی با زبان روح من سخن بگویی و روح  ام چون فقط تو می هاي دنیا من فقط تو را برگزیده تمام زن
  ».تشنه مرا سیراب کنی و براي همین محبت است که فرزند تو را فرزند خود دانستم

داري،  ملحق خواهم شد و اگـر تـو مـرا دوسـت مـی     من به روم خواهم آمد و به تو «:  کلئوپاترا گفت
  ».راضی به تحقیر من مشو

کنی که من قصد دارم تو را  دارم و چرا تو فکر می من تو را چون جان خود دوست می«:  سزار گفت
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  »مورد تحقیر قرار بدهم؟
نـد کـه   کن تو قصد نداري که مرا مورد تحقیر قرار بدهی ولی هموطنان تو فکر مـی «:  کلئوپاترا گفت

  ».قصد تحقیر مرا داري
  »چطور؟«:  سزار پرسید

خواهند طوري تو را وارد روم  اند و می هموطنانت براي پذیرایی از تو تدارك دیده«:  کلئوپاترا گفت
هرگـاه مـن بـا تـو وارد روم شـوم      . نمایند که تا امروز هیچ سردار فاتح آن طور وارد روم نشـده اسـت  

و از این جهت ملکه مصر را با خود آورده اي که بتوانی به هموطنـان  ها تصور خواهند کرد که ت رومی
باشد جـزو مالزمـین    خود بگویی شاهزاده خانمی که سیزده پشت او پادشاه است و یکی از خدایان می

  ».توست
کنم کـه مـن قصـد اهانـت بـه تـو را نداشـتم و نـدارم و چـون           به ژوپیتر سوگند یاد می«:  سزار گفت

کنم که با من به روم نیایی ولی بالفاصـله بعـد    ها بیم داري، من موافقت می عن رومیگویی که از ط می
تـوانم زنـدگی کـنم و از     هاي ورود من به روم، به من ملحق شو، زیرا من بدون تو نمـی  از خاتمه جشن

حیث جانشین خود در مصر نگرانی نداشته باش، براي اینکه اگر جانشین مصري تو قصد داشـته باشـد   
  ».ت تو را غصب کند، من او را به هالکت خواهم رسانیدسلطن

رفـت بـدون    خاتون من مساله مسافرت خود را به روم به طرز خوبی حل کرد، چون اگر با سـزار مـی  
کردند که سزار براي اینکه شکوه خود را به رخ  آمد و مردم فکر می تردید جزو ملتزمین او به شمار می

شـد   خویش به روم آورده است، لیکن هر گاه بعد از سزار وارد روم مـی دیگران بکشد، کلئوپاترا را با 
  . گفتند که آمده است که میهمان سزار باشد مردم می

نمـود، ولـی صـورت دوم وي     ها چون کنیز سـزار جلـوه مـی    در صورت اول کلئوپاترا در نظر رومی
  . براي این که هر فرمانروا هموزن فرمانرواي دیگري است. شد همکف و هم وزن سزار می

را در اسـکندریه   سزار قبل از اینکـه از اسـکندریه بـه طـرف روم عزیمـت کنـد، یـک لژیـون رومـی         
لژیـون اسـکندر هـم کـه تحـت      . انده لژیون سپرد که باید تحت امر کلئوپاترا باشدگذاشت ولی به فرم

دانسـت کـه    فرماندهی خود کلئوپاترا قرار داشت نیز نسبت به خاتون مـن وفـادار بـود و کلئوپـاترا مـی     
  . تواند به دو لژیون مزبور اعتماد کند می
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به سمت نایب السـلطنه انتخـاب    یک ماه بعد از عزیمت سزار از اسکندریه خاتون من یک مصري را
  . نمود و در مصر گماشت، ولی شوهرش، یعنی بطلمیوس خردسال را به روم برد

چون اگـر وي در اینجـا بمانـد بـدون     . توانم وي را اینجا بگذارم شرمیون من نمی«:  خاتون من گفت
آینـد کـه او را پادشـاه مصـر کننـد ومـرا از سـلطنت         تردید مرکز انتریک خواهد شد و در صدد بر می

  » .نمایمبرم، با وي به روم مسافرت  توانم به عنوان اینکه شوهرم را با خویش می بیندازند و من می
چون اسم پسر کلئوپاترا مبدل به سزاریون شده اسم شوهر او رسماً بطلمیـوس پـانزدهم گردیـد و مـا     

  . قبل از فرا رسیدن فصل پاییز، سوار کشتی شدیم و از مصر به سوي روم به راه افتادیم
شـرح  کـه   –کلئوپاترا براي این که عظمت خود را به چشم مردم روم برساند، با کشتی بزرگ خود 

ي مصـر را   کرد و سی کشتی جنگی، از جلو و عقب، کشتی ملکه حرکت می – ام ساختمان آن را داده
من با سمت خدمتگذار مخصوص ملکه، در کشتی بزرگ که چون یک شهر بود . نمودند محافظت می

  .اي که قابل ذکر باشد روي نداد جا داشتم و تا روم واقعه
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  زندگی ملکه روم در مصر
ما در یک روز بارانی به ساحل روم رسیدیم تمام سکنه محلی بـراي دیـدار ملکـه مصـر از      با این که

هوا قدري سرد بود و ما را که عادت به هـواي اسـکندریه داشـتیم، ناراحـت     . منازل بیرون آمده بودند 
شد، ولـی در سـاحل روم بـرودت هـوا      گر چه در اسکندریه هم در فصل زمستان هوا سرد می. کرد می
باید بقیـه راه   در آنجا که مااز کشتی پیاده شدیم بندري بود از بنادر روم و می. تر از اسکندریه بودزیاد

  . را با تخت روان طی نماییم
هاي جنگی مصر و کشتی مخصوص ملکه کلئوپاترا در ساحل توقف کردند و ملکه و پادشـاه   کشتی

یگر از عقب ما بـه راه افتـاد و آنهـا    خرد سال مصر  و من، سوار تخت روان شدیم و چند تخت روان د
  . حامل مالزمین ملکه مصر بودند 

بعـد از ایـن مـا سـوار تخـت روان      . سزار دویست سرباز لژیون را مامور حافظت کلئوپاترا کـرده بـود  
چیزي کـه توجـه مـا را    . هاي روم تابید شدیم و به راه افتادیم، باران قطع گردید و آفتاب گرم بر جلگه

هـاي مرمـر سـفید و بعضـی      هاي اشراف روم بود که بعضی از آنها را بـا سـنگ   رد، کاخدر راه جلب ک
هـا، مـزارع وسـیع بـه نظـر       هاي ارغوانی و سبز ساخته بودند و اطراف هر یک از کـاخ  دیگر را با سنگ

  . کردند رسید که غالمان در آن کار می می
کننـد و   دارند که براي آنها زراعت میما در راه شنیدیم که بعضی از اشراف روم، تا پنج هزار غالم 

رسید  به همین جهت ثروت برخی از اشراف روم ضرب المثل است و البته به پاي ثروت کلئوپاترا نمی
  . و خاتون من بدون تردید ثروتمند ترین زن جهان بلکه غنی ترین پادشاه جهان است

سکونت خاتون من اختصـاص   پس از این که وارد روم شدیم، سزار کاخ رئیس مجلس سنا را براي
  . داده ولی کاخ مزبور براي سکونت کلئوپاترا و همراهانش کوچک بود

به زودي براي او یک کاخ در ملک خود در واقـع در آن طـرف حصـار    «:  سزار به خاتون من گفت
  » . شهر روم خواهد ساخت

شـد طـوري مـردم     هر وقت که کلئوپاترا سوار بر تخت روان براي تماشاي شهر از کـاخ خـارج مـی   
کردند که سربازان مجبور بودند که مردم را با کعب نیزه مضروب نماینـد   جهت تماشاي او ازدحام می
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  . تا این که متفرق شوند و راه بدهند
... » اجیپ تیان«... » اجیپ تیان«زدند  شد، مردم فریاد می هر دفعه کلئوپاترا در معابر روم پدیدار می   

ولـی بعـد از چنـد روز    ... » مصري«... » مصري « یعنی  ی این کلمه در زبان رومیفهمیدم که معن من می
باشد و آنها هر کس را که بخواهنـد مـورد تحقیـر     فهمیدم این کلمه در زبان رومیان یک نوع ناسزا می

  . گویند اجیپ تیان قرار بدهند به او می
کـه بـا موافقـت سـزار بـه کـاخ       تماس نداشـت و کسـانی    ها جز در مواقع رسمی خاتون من با مصري

هـا کـه بـا همسـران خـود خـاتون مـرا مالقـات          آمدند عبارت بودند از چند تن از سـناتور  کلئوپاترا می
ها نسبت به خود اطالع نداشـت، ولـی مـن کـه بـا خدمـه        کردند، لذا خاتون من از احساسات رومی می

نـد روز فهمیـدم کـه رومیهـا از     کردند آمیـزش داشـتم، بعـد از چ    که در کاخ ملکه مصر کار می رومی
باشد  کلئوپاترا نفرت دارند و نفرت آنها ناشی از آن است که دریافته اند که کلئوپاترا محبوبه سزار می

  . و سزار فرزند کلئوپاترا را پسر خود دانسته است
شـته،  دانستند آنچه سـزار را در مصـر نگـاه دا    من فهمیدم تا وقتی سزار در اسکندریه بود، رومیها نمی

نمودند که مقتضیات جنگ، سزار را مقیم مصر نموده، ولـی   رومیان تصور می. محبت ملکه مصر است
در ضمن زوجه سـزار کـه   . بعد از این که سزار کلئوپاترا را به روم آورد حقیقت بر مردم معلوم گردید

  . کرد اهل روم بود، مردم را علیه کلئوپاترا تحریک می
دیم فریاد اجیپ تیان را نشـنیدیم، ولـی از روز دوم و سـوم آن صـدا بـه      روز اول که ما وارد مصر ش

گوش ما خورد و من فهمیدم که زوجه سزار عده اي را اجیر کرده بود که در خط سیر کلئوپاترا فریاد 
  ) . یعنی مصري(بر آورند اجیپ تیان

معـابر روم عبـور    مردم وقتی آن صدا را شنیدند تقلیـد کردنـد و پـس از آن، هـر وقـت کلئوپـاترا از      
  . آوردند کرد، مردم فریاد اجیپ تیان را بر می می

آوردنـد و تصـور    دانستند و خود را فرمانرواي دنیا بشمار می رومیها ملل دیگر را پست تر از خود می
کردند که خدایان، ملت روم را براي این به وجود آورده اند که بر جهان حکومت نمایند و یکی از  می

گرفت ملت مصر بود و به همین جهت، عنوان مصـري در روم یـک    د تحقیر آنها قرار میمللی که مور
دانستند معناي آن عنوان چیست، با صداي بلند کلمه مصري را ادا  آمد و رومیها که می ناسزا بشمار می
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  .کردند تا این که بتوانند به کلئوپاترا ناسزا بگویند می
نمود که رومیها براي خیر مقدم و  ه پی نبرده بود، تصور میتا روزي که خاتون من به مفهوم آن کلم

ولی بعد که دانست قصد رومیها ناسزا گفـتن اسـت، بـه سـزار     . نمایند خوش باش آن کلمه را تلفظ می
دانستم که در روم  کنم  و اگر می مانم و به وطن خود مراجعت می من بیش از این در روم نمی«:  گفت

من در کشور خود یک الهـه هسـتم و مصـریان    . گذاشتم قدم به وطن تو نمی گیرم مورد تحقیر قرار می
تـوانم   گویند و مـن نمـی   خوانند و به من ناسزا می دانند ولی در کشور تو مرا اجیپ تیان می مرا خدا می

  » . در کشوري زندگی کنم که مورد ناسزا قرار بگیرم
خارج از شهر دارم، براي سکونت تو یک  من دستور داده ام که با سرعت در ملکی که«:  سزار گفت

کاخ بنا کنند و بعد از این کاخ به اتمام رسـید تـو بـه خـارج از شـهر منتقـل خـواهی شـد و رومیهـا را          
نمایم که در سر  نخواهی دید و براي این که کسی نتواند تو را مورد تحقیر قرار بدهد از فردا قدغن می

  ».زند به صلیب کوبیده خواهد شدراه تو فریاد نزنند و هر کس که فریاد ب
را ندیده بود هوس کرد که به تماشاي آنجا برود و مرا » کاپی تول«روز بعد، کلئوپاترا که تا آن روز 

وقتی تخت روان حامل ملکه مصر به نزدیک کاپی تول رسید، عـده اي از رومیهـا کـه    . هم با خود برد
  . معلوم بود ولگرد هستند فریاد برآوردند اجیپ تیان

سربازان لژیون که اسکورت کلئوپاترا بودند درصدد دستگیري آنها برآمدند و ولگـردان گریختنـد،   
صـبح روز دیگـر، دو صـلیب در    . دو نفر از آنها را دستگیر کردند و به زندان بردند ولی سربازان رومی

  . یدندهمان نقطه که آنها به کلئوپاترا ناسزا گفتند برپا گردید و آن دو را به صلیب کوب
دانست که با آن سرعت مجازات  کلئوپاترا روز قبل دید که آن دو نفر را دستگیر کرده اند، ولی نمی

برود و دو نفر از کسانی را کـه روز قبـل   «:  روز بعد سزار براي خاتون من پیغام فرستاد که. خواهند شد
  ».نزدیک کاپی تول به او ناسزا گفته اند ببیند

  » با این دو نفر چه کرده اند ؟«:  این خبر در موقع ظهر به کلئوپاترا رسید و پرسید
  » .هر دو را به صلیب کوبیده اند«:  فرستاده سزار گفت

خواهم بی درنگ تـو   شرمیون، من می«:  خاتون من بعد از این حرف در فکر فرو رفت و به من گفت
  » .را نزد سزار بفرستم
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  » .امر تو حاضرمبراي اجراي «:  گفتم
شرمیون، اگر به جاي دو نفر هزار نفـر از رومیـان را   «:  سپس کلئوپاترا مرا به اتاقی خلوت برد وگفت

سـوزد، ولـی سـزار در مـورد      به صلیب بکوبند براي من بدون اهمیت است و دل من به حال آنهـا نمـی  
واهد شد که رومیها نسبت بـه  اعدام این دو نفر آنهم با مصلوب کردن اشتباه کرده و این عمل سبب خ

فرستم و تو نزد او برو و از قول من به  به خاطر این است که تو را با فرستاده سزار می. او کینه پیدا کنند
  . او بگو که بی درنگ فرمان نجات این دو نفر را صادر کند تا آنها را از صلیب فرود بیاورند

ا این که تو با فرمان سزار براي نجات دو مصـلوب  روم و آنجا هستم ت من هم اکنون به کاپی تول می
  » .مراجعت نمایی و من آنقدر آنجا خواهم ماند تا این که مصلوبین را فرود بیاورند

براي یک پیغام با «:  بعد ، با خاتون خود از آن اتاق خارج شدم و کلئوپاترا به فرستاده سزار گفت که
  » .اهمیت بی درنگ مرا نزداو ببرد

ه موقع ظهر و هنگام صرف غذا بود، خاتون من غذا نخورد و سوار بر تخـت روان شـد و بـا    با این ک
  .عده اي از سربازان لژیون به سوي نقطه اي که آن دو نفر را مصلوب کرده بودند، به راه افتاد

رفتم، متوجه بودم که خاتون من نسبت بـه آن دو مصـلوب تـرحم نکـرده      وقتی من به محل سزار می
دانسـت کـه    ه با اقتدار مصر زنی نبود که ترحم داشـته باشـد، امـا شـم سیاسـی داشـت و مـی       ملک. است

مصلوب کردن آن دو نفر به جرم اهانت بـه ملکـه مصـر، خیلـی بـراي سـزار نـزد رومیـان گـران تمـام           
  . شود می

 سزار بر اثر آمدن کلئوپاترا به روم، قسمتی از محبوبیت خود را از دست داده بود و مصـلوب کـردن  
برد یا لطمـه اي سـخت    آن دو نفر براي تحصیل رضایت خاطر کلئوپاترا، بقیه محبوبیت او را از بین می

  . زد به محبوبیت وي می
دانستم که در روم فقط دو دسته را مصلوب  رفتم، هنوز نمی من در آن روز که به محل کار سزار می

ند یا این کـه مـوالي خـود را بـه قتـل      یکی راهزنان و دیگري غالمانی که شورش کرده باش: کنند  می
کسانی که داراي اهلیت روم هستند و راهزنی نکرده اند، ولـو مرتکـب قتـل شـوند، مصـلوب      . برسانند
  . کرد گردند، این بود که مصلوب کردن آن دو نفر، سزار را خیلی در نظر رومیها منفور می نمی

از دري کـه اربـاب رجـوع وارد    کسی که مرا بـه محـل کـار سـزار بـرد، از یـک در کوچـک، غیـر         
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شوند، مرا داخل عمارت کرد و پس از آن مرا وارد یک هشتی نمود و گفت اینجا باش تا من ورود  می
  . تو را به اطالع سزار برسانم

رفت و بعد از چند دقیقه مراجعت کرد و مرا بـا خـود بـه اتـاقی کـه       من آنجا نشستم و آن مرد رومی
  . سزار آنجا نشسته بود برد
  » آورده اي ؟ شرمیون، آیا براي من پیغامی«:  تبسم کنان گفت سردار بزرگ رومی

  »بلی «:  گفتم
  » پیغام تو چیست ؟«:  سزار گفت

تـوانم پیغـام خـود را در     من نظري به آن مرد که مرا به محل کار سزار آورده بود انداختم، یعنی نمی
  . حضور او بگویم

  » .خارج شود و در را ببندد از اتاق«:  سزار به آن مرد گفت که
خواست براي تو نامـه اي   خاتون من می«:  آن مرد بیرون رفت و من به سزار نزدیک گردیدم و گفتم

خواهد بگوید در آن نامه ذکر کند، ولی چون وقت ضیق بود، مرا مامور کرد که  بنویسد و آنچه را می
دن ایـن دو نفـر بـه جـرم تـوهین نسـبت بـه        پیغامش را به تو برسانم و آن پیغام ایناست که مصلوب کـر 

خاتون من اشتباهی بزرگ است و سبب خواهد شد که از یک طرف رومیها کینه ملکه مصر را بـه دل  
  . بگیرند و از طرف دیگر به محبوبیت تو در این کشور لطمه وارد بیاید

کـاپی تـول    به همین جهت خاتون من بدون این که غذا بخورد، سوار بر تخت روان شد و به طـرف 
  » . باشد تا این که آنها را از صلیب فرود بیاورند رفت و در پاي صلیب آن دو نفر منتظر فرمان تو می

من از این جهت امر کردم که این دو نفر را بر صلیب بکوبند تا کلئوپاترا بداند که مـن  «:  سزار گفت
  . یقه ندارمبراي جبران توهینی که به او شده از مصلوب کردن هموطنان خود مضا

شـود و تـا    از قول من به ملکه مصر بگو در روم وقتی فرمان مصلوب کردن صادر گردیـد، لغـو نمـی   
امروز در این کشور بیش از یک مرتبه اتفاق نیفتاده که یک مصلوب را قبل از مرگ از صـلیب فـرود   

بایـد مـدتی بسـتري     گو این که بعد از رها شـدن نخواهنـد توانسـت راه برونـد و    . بیاورند و رها نمایند
  » . گردند

سزار فرمانی نوشت و افسري را احضار کرد و گفت که یک تخت روان فراهم نمایند و من آن افسر 
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  . سوار بر تخت روان شدیم و به طرف کاپی تول رفتیم
قبل از این که به محـل اعـدام برسـیم مـن از دور سـیاهی جمعیـت را در جلـوي دو صـلیب دیـدم و          
  .  مشاهده کردم که محوطه را سربازان لژیون خلوت کرده اند و خاتون من وسط محوطه ایستاده است

ق افسـر  من براي احترام، در فاصله دور از تخت روان پیاده شدم و بقیه راه را پیاده پیمـودم و بـه اتفـا   
  . که با من بود خود را به کلئوپاترا رسانیدم رومی

فرمان عفو آن دو مصلوب را به کلئوپاترا و آنگاه به افسري کـه مـامور اعـدام آن دو نفـر      افسر رومی
  » . مصلوبین را فرود بیاورند و آزاد کنند«:  بود نشان داد و به آنها گفت که
این دو نفر مرده است ولی مرگش ناشی از مصلوب نیست و یکی از «:  افسر مزبور به کلئوپاترا گفت

کرد؛ مورد اصابت  که فرار می این شخص روز گذشته هنگامی. کشد صلیب به این زودي انسان را نمی
زوبین یکی از سربازان ما قرار گرفت و بسختی مجروح شد و او را به زندان بردند و در آنجا بی هوش 

  . افتاد
توانست تکـان بخـورد،    استند او را از زندان خارج کنند و اینجا بیاورند نمیخو امروز صبح وقتی می

ولی چون سزار امر کرده بـود کـه وي را مصـلوب نماینـد، مـا او را از زنـدان خـارج کـردیم و اینجـا          
بینی مرده است، ولی دیگري جـان دارد و هـم اکنـون     آوردیم و به صلیب کوبیدیم و به طوري که می

  . فرود خواهیم آوردوي را از صلیب 
امر کرد که مصلوب را کـه مـردي بسـیار جـوان بـود و ریـش و سـبیل نداشـت، از          آنگاه افسر رومی
  . صلیب فرود بیاورند

صلیب  هایی را که پاي صلیب بود دور کردند و عده اي دیگر از سربازان رومی چند نفر با بیل خاك
ها با  لیب را آهسته، روي زمین قرار دادند و سربازرا نگاه داشتند که یک مرتبه بر زمین نیفتد، سپس ص

  . هاي درشت را که بر دو مچ دست و پاهاي مصلوب کوبیده بودند کشیدند گاز انبر میخ
گذاشتید که این مرد باالي صلیب بمیرد بهتر از این بـود کـه    اگر می«:  به خاتون من گفت افسر رومی

هـاي دسـت و پـاي مصـلوب بـیش از       ن کشیدن میخ از مـچ فرمان عفو او را از سزار بگیرید، چون بیرو
  » . مرگ زجر دارد

من میل دارم که ایـن  «:  جوان محکوم، بعد از این که از صلیب آزاد شد غش کرد و کلئوپاترا گفت
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  » . مرد معالجه شود و هزینه مداواي او را خواهم پرداخت
عالجه خواهیم کرد ولی دیگري بـه طـوري   ما این مرد را اگر معالجه پذیر باشد، م«:  گفت افسر رومی

  » . که گفتم مرده و ما جنازه او را هم اکنون فرود خواهیم آورد تا به گورستان ببریم
مردي که از صلیب فرود آورده شده بود به خرج کلئوپاترا معالجه شد، ولی یک دستش از کار افتاد 

  . لنگید و در موقع راه رفتن می
گرفت و با ایـن کـه سـزار مسـتعمري عـده اي       از دولت روم مستعمري میآن مرد از کسانی بود که 

  . کثیر از سکنه روم را قطع کرد، بر طبق توصیه کلئوپاترا مستمري آن مرد را مضاعف نمود
هـاي روم عبـور    یک روز در حالی کـه مـن در تخـت روان خـاتون خـود بـودم واز یکـی از خیابـان        

سکنه شهر که هر کدام داراي یک سطل کوچک بودند، در  کردیم، مشاهده نمودیم که عدهاي از می
  » اینها که هستند؟«:  یک ردیف ایستاده اند، از خاتون خود پرسیدم

باشـد از طـرف حکومـت روم     در این کشور، هر کـس کـه داراي اهلیـت روم مـی    «:  کلئوپاترا گفت
ش محسوب گردد، یا اینکـه  طلبکار است و حکومت یا باید به او شغلی بدهد که مطابق میل و سلیقه ا

دهند که کار نکنند، یا کاري که به آنها مراجعـه   باید هزینه او را تقلیل نماید و چون رومیها ترجیح می
  . شود مطابق میلشان نیست، خرج خود را از حکومت روم میگیرند می

غـذاي  نمایند و بعضی تر، یعنـی   بعضی از آنها مستمري خود را خشک از حکومت روم دریافت می
کنند و اینها که هر یک سطلی کوچک در دست دارند کسانی هستند کـه حکومـت    پخته دریافت می

  » . هر روز باید به آنها غذاي پخته بدهد و جیره روزانه آنها یک سطل غذا و یک نان بزرگ است
  » اي خاتون من، آیا این یک نوع گدایی نیست ؟«:  گفتم

داند و همه عقیده دارند که حکومت مکلف  عمل را گدایی نمی در اینجا کسی این« :کلئوپاترا گفت
توانـد   است که وسایل معاش افراد را فراهم نماید و شغل هم اختیاري است نه اجباري و حکومت نمی

رومیها را مجبور نماید که شغلی را که مطابق میل آنها نیست بپذیرند، این اسـت کـه عـده اي کثیـر از     
  » . خورند نمایند یا به خرج دولت غذا می و از حکومت مستمري دریافت می کنند مردم هیچ کاري نمی

کنم اولین چیزي که بعداز مراجعت سزار به روم سـبب گردیـد کـه خشـم عـده اي از       من تصور می
رومیها علیه او برانگیخته شود این بود که مقرري قسمتی از سکنه روم را کـه داراي بضـاعت بودنـد و    
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  . نداشتند، قطع نمود و بعد از آن ورود خاتون من به روم سبب خشم مردم گردیداحتیاج به مستمري 
باید در خارج از شهر روم براي سکونت خـاتون مـن    سزار به وعده خود وفا کرد و کاخی را که می

  . ساخت و ما از شهر به خارج منتقل شدیم بسازد، در مدت کمی
خواسـت   رفت و هر وقـت مـی   دارند، کمتر به شهر میکلئوپاترا چون فهمیده بود رومیها از او نفرت 

نمـود و فـن جـاده سـازي      گردش کند، بعد از خروج از کاخ در صحراهاي اطراف شـهر گـردش مـی   
  . کرد رومیها را تحسین می

شـود   شهر روم زیبا نیست ولی سه چیز در کشور روم وجود دارد که در اسکندریه و مصر یافت نمی
تواند مثل رومیها جـاده   هیچ ملتی نمی. هاي روم  ها و مجاري آب و حمام جاده: و آن عبارت است از 

ها بـاقی   شود که در موقع باران یک لکه آب در جاده بقدري خوب ساخته می هاي رومی بسازد و جاده
  . درخشد ماند و روزهاي آفتابی جاده از دور می نمی

کنند و همانطور که براي عمارت پـی   رسم رومیها این است که هنگام جاده سازي، زمین را حفر می
کنند که قرنها یک جـاده   نمایند و پی جاده را طوري محکم می ریزند، براي جاده هم پی ریزي می می

  . کند دوام می
هـاي   بـه وسـیله مجـرا    اختراع بدیع دیگري که در روم دیدم، انتقال آب از یک نقطه بـه نقطـه دیگـر   

سازند که بعضی از آنها بقدري بزرگ است کـه یـک نفـر     هاي می رومیها با سمنت، لوله. سمنتی است
  . تواند به طور خمیده از درون لوله عبور نماید می

طـول دارد و  ) بسـته بـه ایـن کـه چـه نـوع لولـه اي باشـد        (هر قطعه از لوله، از شش زراع تـا ده زراع  
نمایند به طـوري کـه انگـار لولـه از فضـا عبـور        هاي مرتفع به هم متصل می ا روي پایههاي مزبور ر لوله
  . نماید ها از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می کند، آنوقت آب را به وسیله آن لوله می

شـود و   هـا نمـی   فایده این نوع لوله کشی این است که اوالً هرگز باران و برف و سیل سبب قطع لولـه 
گیـرد و ثالثـاً آب درون    ها و عبور چهارپایـان را نمـی   ب درون لوله در فصل تابستان جلوي ارابهثانیاً آ

لوله، در فصل تابستان، که مردم بیشتر احتیاج به آب دارند بر اثـر تـابش آفتـاب و حـرارت هـوا بخـار       
  . رود شود و از بین نمی نمی

هـاي مرتفـع دیـده     هاي بـزرگ روي پایـه   در صحراهاي اطراف روم، بیش از یکصد رشته از آن لوله
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  . رسانند ها به نقاط مرتفع می شود و آب را از درون آن لوله می
در هیچ کشوري نیست و رومیها، حمام را براي شستن بدن به وجود نیاورده اند  هاي رومی مثل حمام

گذرد، در خانه  خوش می نیز کرده اند و آنطور که در حمام به یک رومیبلکه آنجا را محل استراحت 
  . نماید اش آنچنان خوشگذرانی نمی

وقتـی مـا وارد حمـام    . به حمام رفـتم ) و هر دو بار به طور ناشناس(من دو مرتبه به اتفاق خاتون خود 
حمـام کـار    شدیم مشاهده نمـودیم کـه در حـدود دویسـت غـالم و کنیـز کـه همـه جـوان بودنـد، در          

کردند و اول ما را به اتاقی بردند که در آنجا لبـاس را از تـن بیـرون بیـاوریم و بعـد از خـاتون مـن         می
  . پرسیدند که آیا میل دارد به حمام بخار برود یا به حمام آب گرم

آنوقت دو کنیـز مـا را از یـک راهـرو طـوالنی و بـا       »  .خواهد حمام بخار را ببیند می«:  خاتونم گفت
عت گذرانیدند و وارد یک اتاق زیبا که با سنگ مرمر ساخته شده بودند کردند و به خاتونم گفتند وس

  .هر وقت احساس گرماي شدید کردید شیر آب سرد را که در این اتاق هست بگشایید
ها از در خارج شدند و در را بستند، از باالي دیوار اتاق، یک ستون بخار آب وارد شـد و   وقتی کنیز

وقتـی گرمـاي   . دیـدم  دي بخار آب طوري در آن اتاق متراکم گردید که من خـاتونخود را نمـی  به زو
اتاق، بر اثر تراکم بخار، خیلی زیاد شد، خاتون من شیر آب سرد را گشـود و در همـان موقـع صـداي     

 مثل این بود که باز کردن شـیر آب . شد قطع گردید بخار که از مجراي فوقانی دیوار وارد آن اتاق می
  . باید ورود بخار آب به آن اتاق قطع شود سرد عالمت این بود که می

میـل  «:  ما چنددقیقه دیگر در آن اتاق توقف کردیم و بعد از آنجا خارج شدیم و خـاتون مـن گفـت   
  » .دارد که به طرف اتاق آب گرم برود

دهد که  که ترجیح می هاي آب گرم شود یا این آیا مایل است وارد یکی از تاالر«:  از او پرسیدند که
  » . ها گردد وارد یکی از اتاق
  » . ها شود میل دارد که وارد یکی از تاالر«:  خاتونم گفت

آن تـاالر آنقـدر وسـعت    . آنوقت کنیزان، ما را به یکی از سه تاالر بزرگ آب گرم هدایت نمودنـد 
دیدیم یعنـی قیافـه    ی نمیداشت که ما وقتی وارد تاالر شدیم کسانی را که آن طرف تاالر بودند بخوب

  . کسی به ما توجه نداشت و ورود ما به تاالر باعث کنجکاوي نشد. دادیم آنها را تشخیص نمی
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در هر طرف از تاالر، عده اي از رومیان، کهمثل ما لنگ بر کمر بسته بودنـد نشسـته بـا هـم صـحبت      
هاي کوچـک آب گـرم    وضشد و وارد یکی از ح کردند و گاهی یکی از آنها از دیگران جدا می می

کـرد و بـر جـاي     خورد و مراجعت مـی  گردید و در آب غوطه می رسید می که اطراف تاالر به نظر می
  . نشست خود می

هواي تاالر گرم بود بدون این که گرماي آن سبب ناراحتی گـردد، و کـارگران و کنیـزان کـه مثـل      
  . آوردند اي سرد را براي مشتریان میه هاي خنک یا شراب مشتریان حمام عریان بودند، انواع شربت

شـد و بعضـی از    عالوه بر شربت و شراب، هر نوع میوه فصل که مورد تمایل مشتریان بود آورده می
  .  خوردند آنها غذاي روز را هم در حمام می

دانسـتیم کـه    رسید و ما می مشتریان حمام بقدري زیاد بودند که هر سه تاالر پر از جمعیت به نظر می 
  . هاي خصوصی هستند ه اي هم در اتاقعد

رفتند و آنهایی هـم   هاي خصوصی می خواستند مورد مشت و مال قرار بگیرند، به اتاق کسانی که می
هـاي خصوصـی را پـیش     خواستند بعد از غوطه خوردن در آب گرم در حمام بخوابند راه اتـاق  که می
  . گرفتند می

هاي دیگـري بـود بـراي     و تاالر بازیها براي سرگرمی در حمام مزبور، یک تاالر بود مخصوص انواع
  . خواندن کتاب

هــاي  از ســاعات روز را در حمــام مــن از خــاتون خــود شــنیدم کــه قســمتی از اشــراف روم، نیمــی  
براي . روند می گذرانند و با این که در خانه خود وسیله شستن بدن را دارند، به حمام عمومی می عمومی

و در آنجا عالوه بر الفت، انسان از تمام اخبار و . وجود ندارد ط حمام عمومیاینکه در حمام خانه، محی
در روم مرکزي است عالوه بـر مالقـات دوسـتانه و مـذاکرات      شود، زیرا حمام عمومی وقایع مطلع می

  . بازرگانی و زد و بند سیاسی
هـاي   مراکز مبـارزه در موقع انتخابات که نمایندگان مجلس سناي روم باید تجدید شوند، بزرگترین 

برنـد،   هاي عمومی، عریان بسـر مـی   ولی با این که مردم روم در تاالر. باشد هاي روم می انتخاباتی حمام
روم از مراکز پر جمعیت شهر  هاي عمومی به دلیل اینکه حمام. روم میعاد افراد نیست هاي عمومی حمام

بیننـد مگـر    قات کنند همه آنـان را مـی  یکدیگر را مال است و اگر دو دوست بخواهند در حمام عمومی
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هاي خصوصی بروند که در آن صورت هـم بـاز ممکـن اسـت هنگـام ورود بـه حمـام یـا          اینکه به اتاق
  . گردند خروج از آن دیده شوند، زیرا پیوسته عده اي کثیر از مشتریان وارد حمام یا از آن خارج می

در، عهـده دار امـور حمـام مـوروثی     در روم صنفی مخصوص هستند و پسـر بعـد از پـ    صنف حمامی
در روم ضـرورت دارد،   سرمایه اي که براي ساختن و بـه کـار انـداختن یـک حمـام عمـومی      . شوند می

  . هاي روم میشود جدید از خارج وارد صنف حمامی بقدري گزاف است که به ندرت یک حمامی
است و وظیفه آنهـا ایـن    در روم، یک طبقه از کارمندان حکومت هستند که اسم آنها مامور سانسور

باشــد کــه در کــار ســایر طبقــات کارمنــد دولــت و همچنــین بعضــی از اصــناف از جملــه صــنف    مــی
هـا را   روند و همه قسمت هاي روم می ماموران سانسور به طور منظم به تمام حمام. نظارت کنند حمامی

نماینـد و تعطیـل یـک     مـی  گذرانند و اگر حمام یا خدمه حمام کثیف باشند، حمام را تعطیل از نظر می
  .کند حمام، صاحب آن را از یک درآمد هنگفت محروم می

هـاي   ها سعی دارند که حمام خود را زیبـاتر از حمـام   عالوه بر نظارت ماموران سانسور، خود حمامی
دیگر کنند و براي خدمت کردن در حمام، غالمان و کنیزان جوان و خوش سیما را خریـداري نماینـد   

  . شتریها به سوي حمام آنها جلب شوندتا این که م
ها به  هاي روم، براي بعضی از طبقات داراي سالن مخصوص هستند و از جمله سناتور بعضی از حمام

تواند وارد آن سـالن   روند که در آنجا سالن مخصوص دارند و غی از آنها هیچ مشتري نمی می حمامی
هـاي قبـل از    در مـاه . یگران وارد آن سـالن گردنـد  ها اجازه بدهند که د شود، مگر این که خود سناتور

رود و همـه   هـا از بـین مـی    انتخابات عمومس مجلس سنا محدودیت ورود مردم به سالن حمام سـناتور 
  . ها مذاکره کنند ها بروند و با سناتور توانند به آن سالن می

ــه ح   هــاي عمــومی محــیط حمــام مــام روم بقــدري جالــب توجــه اســت کــه حتــی ســزار در روم، ب
  . کرد گردید و با مردم صحبت می هاي عادي می رفت و بسیار دیده شده که وارد سالن می عمومی

شـوند، بـین    هاي مخصوص که طبقاتی معـین وارد آن مـی   روم به استثناي سالن هاي عمومی در حمام
  . مردم مساوات حکم فرماست چون همه عریان هستند و چیزي جز یک لنگ بر کمر ندارند

رود و شاید به همین جهت الفت به وجود  تفاوت بین خاتون و کنیز و موال و غالم از بین می در آنجا
کنـد و نـه کسـی از فقـر خـود نـزد        آید، چون عالئم ظاهري ثروت یا فقر مردم را از هـم دور نمـی   می
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  . ر نمایندتوانند ثروت خود را به رخ فقرا بکشند و آنها را تحقی شود و نه اغنیاه می دیگران شرمنده می
نماید و عقال  روم کمک به صحت سکنه آن شهر می هاي عمومی گویند که حمام ها می عالوه بر این

  . باشد هاي عمومی، یکی از علل طول عمر سکنه آن شهر می عقیده دارند که حمام
و  توانم زندگی کنم من بدون تو نمی«:  توقف کلئوپاترا در روم طوالنی شد، چون سزار به او میگفت
  » . اگر تو به مصر مراجعت نمایی، من از اندوه جان خواهم سپرد

دانسـت تـا روزي کـه سـزار از وي حمایـت       خاتون من براي کشور خود نگرانی نداشـت، زیـرا مـی   
  .تواند وي را از سلطنت مصر بر کنار نماید کند، هیچ کس نمی می
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  ي ما از روم قتل فجیع سزار و فرار شتابزده
سال چهـل  (چهاردهم ماه مارس سال دویست و هشتاد و هفت بعد از بناي شهر اسکندریه صبح روز 

شرمیون، تو یک معبر خوب هستی و من از «:  کلئوپاترا مرا احضار کرد و گفت) و چهارم قبل از میالد
ام برایـت حکایـت    خواهم خوابی را که شب قبـل دیـده   هاي تو راضی هستم و به همین جهت می تعبیر
  ».کنم

شب قبل اندکی پیش از طلوع صبح خواب دیدم که پومپه که من او «: آن گاه کلئوپاترا چنین گفت
مـن در  . زنـد  ي خود را با دو دست گرفته است و حـرف مـی   را در اسکندریه مشاهده کردم، سر بریده

و شـاید  زد یا قسمتی دیگر از کالبـد او   ي پومپه حرف می حال خواب نتوانستم بفهمم که آیا سر بریده
  . خورد و دو چشمش بسته بود هاي پومپه تکان نمی گردن وي، چون لب

دیـدم و   مـی ) در روم(کردم، بلکه وي را در پاي تپه کـاپیتول   من پومپه را در اسکندریه مشاهده نمی
زد، سر را طوري با  پومپه در حالی که حرف می. کردم که سزار باالي تپه قرار گرفته است مشاهده می

داد که سزار باالي تپه او را ببیند، و آن قدر سر را تکان داد تا اینکه توجه سـزار بـه    تکان میدو دست 
آن وقت پومپه فریاد برآورد اي سزار، تو مرا با خیانـت کشـتی و اینـک نوبـت تـو      . سوي او جلب شد

  !باشد که کشته شوي می
تـو بـه دسـتور بطلمیـوس      سزار گفت من مردي نیستم که خیانت کـنم و تـو را بـا خیانـت نکشـتم و     

  !چهاردهم پادشاه مصر کشته شدي
پومپه گفت بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصر مرا براي این کشت که دوستی تو را جلب کند، ولی تو 
سزاي دوستی او را دادي و پادشاه مصر را به قتل رسانیدي تا بتوانی زنش را حاکم دست نشانده خـود  

بعد از اینکه پومپـه ایـن حـرف را زد، مـن     . خیانت خود را ببینی کنی و اکنون موقعی رسیده که سزاي
منتظر بودم سزار جوابش را بدهد ولی دیدم که وي از زمین بلنـد شـد و صـعود کـرد و راه آسـمان را      

  . پیش گرفت
مـن فریـاد زدم سـزار، آیـا مراجعـت      . روي؟ ولی او به مـن جـواب نـداد    من فریاد زدم سزار کجا می

. رفت تا اینکه از نظر ناپدید گردید باز سزار به من جواب نداد و همچنان به آسمان مینمایی یا نه؟  می
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در آن موقع چشم از خواب گشودم و دیدم که طلیعه بامداد دمیده، هـوا قـدري روشـن شـده اسـت و      
  ».خواهم که خواب مرا تعبیر کنی و بگویی که مفهوم آن چیست اینک از تو می

بی که تو دیدي هیچ عاقبت ناگواري ندارد، ولی سزار باید احتیاط کند و اي خاتون من، خوا«:  گفتم
  ».مواظب خود باشد
  »کند چگونه است؟ خطري که او را تهدید می«:  خاتون من پرسید

  ».نماید خطر مرگ سزار را تهدید می«:  گفتم
  »آمد؟ توانی بگویی که این خطر چه موقع بر سزار وارد خواهد آیا می«:  کلئوپاترا پرسید

بینـی   هـا را پـیش   تواند تاریخ وقوع حادثـه را تعیـین نمایـد و فقـط وقـوع آن      هیچ معبري نمی«:  گفتم
  ».کند می

آید و با من شام خواهد خورد و من بـه او خـواهم گفـت کـه      امشب سزار اینجا می«:  کلئوپاترا گفت
  ».کمال احتیاط را بکند

که منزل کلئوپاترا آنجـا بـود آمـد و در موقـع     آن شب، طوري که خاتون من گفت، سزار به کاخی 
  . دار خدمت بودم صرف شام من عهده

کنم  ام که باعث وحشت من گردیده و از تو درخواست می من خوابی دیده«:  کلئوپاترا به سزار گفت
  ».که مواظب خود باشی

بینم، ولی  میآور  هاي وحشت روم خواب من از آغاز تا کنون هر دفعه که به خواب می«:  سزار گفت
در آغـاز تصـور   . ها هرگز مرا از زندگی باز نداشته و مـانع از موفقیـت مـن نگردیـده اسـت      آن خواب

بینم، ولی بعد از اینکه با دیگـران صـحبت کـردم     آور می هاي وحشت کردم که فقط منم که خواب می
  ».بینند آور می شتهاي وح است و اکثر مردم بعد از خوابیدن، خواب معلوم شد که این موضوع عمومی

هـاي   بینم مگر به ندرت، بـه همـین جهـت خـواب     آور نمی ولی من خواب وحشت«:  کلئوپاترا گفت
  ».ترساند آور خیلی مرا می وحشت

  »آور تو چگونه بود؟ خواب وحشت«:  سزار پرسید
ملکه مصر شرح خواب خود را به طوري که آن روز صبح براي من حکایت کرده بود، بـراي سـزار   

ترین  اي حاکی از این است که من نائل به درخشان کلئوپاترا، خوابی که تو دیده«:  ن نمود و او گفتبیا
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  ».پیروزي دوره عمر خود خواهم شد
  »چطور؟«:  کلئوپاترا گفت
من عزم دارم که به شرق بروم و به ایران حملـه نمـایم و پادشـاه ایـران را شکسـت      «:  سزار اظهار کرد

تنها قدرتی که در جهان باقی مانده و مقهور من نشده قدرت پادشاه ایران است و در حال حاضر . بدهم
بعد از اینکه من کشور ایران را براي روم به تصرف در آوردم، طوري نایل به افتخار خواهم شد که از 

به همین جهت تو در خواب دیدي که من . آغاز جهان تا امروز کسی آن افتخار را کسب نکرده است
  ».روم و عروج به آسمان به معناي تحصیل بزرگترین افتخارات است ان میبه آسم

اي  سزار، تو در این کشور دشمن فراوان داري و اصالحات تو سبب شده کـه عـده  «:  کلئوپاترا گفت
آمـدن مـن از   . انـد  خواهان نابودي تو شوند و دوستان و هواخواهان پومپه وي را هنوز فراموش نکـرده 

اي از هموطنان تو شده و دشمنانت اگر بتوانند در صـدد   ا نیز سبب عدم رضایت عدهاسکندریه به اینج
  ».آیند محو تو بر می
ولی در قبال دشمنان، من داراي دوستان بسیار هستم که همه جـزو فـداییان مـن بشـمار     «:  سزار گفت

دایان هستم و از آن گذشته، من تحت حمایت مستقیم خ. آیند و حاضرند که در راهم جان بسپارند می
ي افراد عادي بشر است و اگر  ي من غیر از خمیره آیم و خمیره خود فرزند یکی از خدایان به شمار می

آیا ممکن است کـه  . گردید شد و سرها مقابلم خم نمی این طور نبود، این همه موفقیت نصیب من نمی
نیـا را وادارد کـه مقـابلش بـه     یک فرد عادي، نایل به تحصیل این همه موفقیت شود و بتواند بزرگان د

  خاك بیفتند؟ 
ي مصـري هسـتی، امـا     دانم که سیزده پشت تو پادشاه بودند و تو خود یک الهه اي کلئوپاترا، من می

تواند به من  کنم و هیچ کس نمی شوم و تحت مستقیم خدایان زندگی می من پسر خدایان محسوب می
کنند، خود من نیز مواظب خویش هستم و هر  ت میچون عالوه بر این که از من حمای. سوء قصد کند

  .گذارند که کسی علیه من سوء قصد نماید گیرند و نمی جا که بروم گارد مخصوص من اطرافم را می
ي اصـالحاتی کـه    کنم، از مشـاهده  هاي روم عبور می من وقتی سوار بر اسب یا تخت روان از خیابان
کـنم کـه خـدایان از ایـن جهـت مـرا        بـرم و فکـر مـی    در این شهر به دست من صورت گرفته لذت می

  .اند که بتوانم مبادرت به این اصالحات نمایم اند و در بین مردم برجسته کرده برگزیده
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هاي باقی است که به انجام نرسـیده و خـدایان    دانم که هنوز اصالحات من خاتمه نیافته و کار من می
یـن جهـان کوتـاه نخواهـد کـرد و بـه مـن آن قـدر         هم از این موضوع مستحضر هستند و عمر مـرا در ا 

  ».هاي خود را براي اصالح روم به طور کامل، به موقع اجرا بگذارم فرصت خواهند داد که بتوانم نقشه
ترین مردانی هستی که قدم به جهان گذاشته،  کنم که تو یکی از برجسته تصدیق می«:  کلئوپاترا گفت

  ».نانش بزرگتر هستند و تو باید از خصم بپرهیزيتر باشد، دشم ولی مرد هر قدر برجسته
سزار . آن شب سزار نزد کلئوپاترا بسر برد و روز بعد به شهر رفت تا اینکه از آنجا به مجلس سنا برود

هـاي روم سـربازان گـارد     نمـود و هنگـام عبـور از خیابـان     طوري که به خاتون من گفت، احتیـاط مـی  
  .توانست به وي نزدیک شود سی نمیگرفتند و ک مخصوص او، اطرافش را می

توانستند علیه سزار سوء قصد نمایند و آن این بود که به طـرفش   ها، فقط به یک ترتیب می در خیابان
اما سربازان گارد مخصوص سزار مواظب عابرین و تماشـاچیان بودنـد و مـانع از ایـن     . تیر پرتاب کنند

  .ها به سوي سزار تیر بیندازند شدند که آن می
  . ترسید و بیم داشت که به سزار زهر بخورانند گفت بیشتر از زهر می ئوپاترا طوري که به من میکل

سال چهـل و چهـارم   (روز پانزدهم ماه مارس سال دویست هشتاد وهفت بعد از بناي شهر اسکندریه 
ر مانـده  با اینکه شش روز به آغـاز بهـا  . هوا به مناسبت نزدیکی فصل بهار خیلی گرم شد) قبل از میالد

  .کردند هاي گیالس و آلبالو گل داشت و پرندگان خوانندگی می بود، در کاخ کلئوپاترا درخت
شـرمیون،  «:  هاي بهاري را دید و گفـت  ي اتاق خود صحرا را نگریست و گل کلئوپاترا از کنار پنجره

مـرا آمـاده کننـد    ها که گل کرده، مرا به یاد بهار اسکندریه انداخته و بگو تخت روان  ي درخت منظره
  ».تا براي گردش به صحرا برویم

غالمان و . من رفتم و گفتم که تخت روان را آماده کردند و سوار شدیم و راه صحرا را پیش گرفتیم
کشـیدند و پـس از    هـا گـاو آهـن مـی     در مزارع و مراتع مشغول کار بودند و بعضی از آن کنیزان رومی

  .که به طرف کاخ مراجعت نماییم اینکه کلئوپاترا  گردش کرد، دستور داد
آیند تا به یکـی از   قبل از اینکه به کاخ برسیم، چشم ما به دو نفر غالمان افتاد و معلوم بود از شهر می

سـزار  «:  ها وقتی حاملین تخت روان را که غالم بودند را دیدند، گفتنـد  ي شهر بروند و آن مزارع حومه
  »...سزار کشته شد... کشته شد
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کلئوپاترا این خبر وحشت انگیز را شنید، امر کـرد کـه تخـت روان را متوقـف کننـد و بـر       همین که 
  .زمین بگذارند و از تخت روان خارج شد و من هم خارج گردیدم

  »گویید؟ شما چه می«:  کلئوپاترا از آن دو نفر پرسید
. ب فـرو بسـتند  ها از این که مورد خطاب آن زن زیبا و توانگر قرار گرفتند، وحشـت کردنـد و لـ    آن

  »پرسم چه گفتید؟ چرا سکوت کرده اید؟ من از شما می«:  ملکه مصر گفت
  ».گویند که سزار به قتل رسید در تمام شهر، مردم می«:  یکی از دو غالم اظهار کرد

  »چگونه به قتل رسید و شما چگونه از قتل او اطالع دارید؟«:  کلئوپاترا پرسید
  ».ران شنیدیم که سزار را در مجلس سنا به قتل رسانیدندما هم مثل دیگ«:  غالمان گفتند
  »آیا شما اطمینان دارید که این خبر صحیح است یا نه ؟«:  کلئوپاترا پرسید
که ما چیزي را ندیدیم تا اطمینان داشته باشیم، بلکه از دیگران شنیدیم که سـزار در  «:  غالمان گفتند

  ».مجلس سنا کشته شد
  .با کمال سرعت به کاخ مراجعت نماییمملکه مصر امر کرد که 

اي را به شهر فرستاد که بروند و تحقیق کنند که آیـا شـایعه قتـل     بعد از ورود به کاخ، کلئوپاترا عده
  .سزار صحت دارد یا نه

ها رفتند و بعد از تحقیق مراجعت کردند و معلوم شد که آن شـایعه صـحیح اسـت و سـزار را در      آن
  .اند همجلس سنا به قتل رسانید
نمود، و سربازان گارد، پیوسته اطرافش  رفت، با گارد مخصوص خود حرکت می سزار هر جا که می

ولی هنگام ورود به مجلس سنا بدون مسـتحفظ  . گذاشتند کسی به او نزدیک شود گرفتند و نمی را می
  . گذاشت قدم به مجلس می

ور  مجلـس سـنا بـا کـارد بـه وي حملـه      دشمنانش که از این موضوع اطالع داشـتند، در آن روز، در  
گردیدند و یکی از کسانی که به سزار حمله کرد ناپسري او بروتوس بود و سزار با حیرت و تاثر بانگ 

  »اي بروتوس، آیا تو هم قصد داري که مرا از پا در آوري؟«:  برآورد
  ».بلی اي سزار، براي اینکه تو آزادي را از پا در آوردي«:  آن جوان گفت

ی خاتون من دانست که سزار حامی او به قتل رسید، تمام مردانی را کـه در کـاخ داشـتند مسـلح     وقت
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آینـد و زمـام    دانست که پس از قتل سزار، شخص یا اشخاصی که بر سر کـار مـی   کرد براي اینکه نمی
  .کنند گیرند با وي چگونه رفتار می امور روم را به دست می

:  گفـت  ترسـید و بـه مـن مـی     ذر بود و و هم از عوام النـاس مـی  خاتون من هم از زمامدار جدید بر ح
ور شوند، ما مقاومت خـواهیم کـرد و هـر گـاه توانسـتند       ي روم به این کاخ حمله شرمیون، اگر سکنه«

  ».ها نشوم داخل کاخ شوند، من خود را با خنجر به قتل خواهم رسانید که اسیر آن
آورد و فریـاد   ی بود که اسم کلئوپاترا را بر زبـان مـی  کنم که اگر بعد از قتل سزار شخص من فکر می

ور  ي روم به کاخ خـاتون مـن حملـه    زد اي رومیان، حمله کنید و این مصري را از بین ببرید، سکنه می
ي روم  رسانیدند، به ویـژه آنکـه سـکنه    کردند و کلئوپاترا را به قتل می شوند و آن کاخ را ویران می می

ي سـزار اسـت و سـود     وپاترا موسوم به سزاریون، پسـر واقعـی ولـی حرامـزاده    یقین داشتند که پسر کلئ
دشمنان سزار در این بود که بعد از فاتح بزرگ پسرش هم مقتول شود تا اینکه کلئوپاترا نتوانـد روزي  

اما بعد از اینکه سـزار کشـته شـد،    . آن پسر را دیکتاتور روم کند، همان گونه که پدرش دیکتاتور بود
  .هاي خصوصی خود بودند که کلئوپاترا را فراموش کردند یان در فکر تسویه حسابطوري روم

هاي کـاخ را بسـت، یـک نفـر را بـا       همان روز که کلئوپاترا مردان را در داخل کاخ مسلح کرد و در
هاي جنگی مصر تسلیم نماید و به  ي کشتی یک فرمان به کنار دریا فرستاد تا فرمان مزبور را به فرمانده

گفـتم وقتـی خـاتون مـن از     . آنکه رومیـان مطلـع شـوند، بـراي عزیمـت آمـاده گـردد        بگوید که بیاو 
کردند، بعـد از   اسکندریه عازم روم شد سی کشتی جنگی، کشتی بزرگ و مجلل وي را محافظت می

ها مراجعت نکردند، براي این که هر روز ممکن بود که کلئوپـاترا   اینکه ما وارد روم شدیم، آن کشتی
وقتـی سـزار بـه قتـل رسـید،      . روم مراجعت نماید و سوار کشتی خود شود تا به اسـکندریه برگـردد  از 

کلئوپاترا دانست که ادامه توقف او در روم خطرناك است و لذا فرمانی براي فرمانـده سـفاین جنگـی    
  . صادر نمود تا براي حرکت مهیا باشد

کنم که اگر در اینجا بمانم کشته خـواهم   یمن حس م«:  روز چهارم ماه آوریل کلئوپاترا به من گفت
 ».ها من و فرزندم سزاریون را خواهند کشت شد و رومی
  .دانستم که روز قبل در مجلس سناي روم، صحبت از کلئوپاترا به میان آمد من می

در آن روز . بعد از قتل سزار، تا روز سوم آوریل، هیچ کس در روم نام کلئوپاترا را بـر زبـان نیـاورد   
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ها گفتند ما بایـد در   اکنون باید فکري براي مصري کرد و چند نفر از سناتور«:  ها گفت از سناتور یکی
  ».جلسه آینده تکلیف مصري را معلوم کنیم

  .شد ي آینده مجلس سنا روز ششم آوریل تشکیل می جلسه
 : بـه خـاتون مـن رسـید و بـه مـن گفـت       ) روز چهـارم آوریـل  (خبر مذاکرات مجلس سـنا، روز بعـد   

شرمیون، من اگر تا دو روز دیگر اینجا بمانم کشته خواهم شد، یا مجلس سنا خود دستور حـبس مـرا   «
صادر خواهد کرد که آن هم مانند مرگ است، یا رجاله را تحریـک خواهـد نمـود کـه بـه ایـن کـاخ        

  .کنند پسر سزار است به قتل برسانند ور شوند و من و فرزندم را که همه تصور می حمله
گفتنـد، ولـی اکنـون کـه وي از بـین       ها به غالمان او هم تملق می ي که سزار زنده بود، سناتورتا روز
داننـد سـزار حـامیم     توانند دوستان و خویشاوندان وي را ببینند، تا چه رسد به من که همه می رفته، نمی

  . بود
جا به طور عادي بـه  ي نیروي دریایی ما در ساحل منتظر من است، ولی اگر من بخواهم از این فرمانده

ها و سایر دشمنان سزار خواهد رسید و مانع رفتن من خواهند شد، لذا من  ساحل بروم، به گوش سناتور
  ».و تو باید بدون اطالع دیگران از این کاخ خارج شویم و خود را به ساحل برسانیم

  »؟خواهی بدون اطالع دیگران از اینجا خارج شوي اي خاتون من، چگونه می«:  گفتم
برنـد در بـر    من یک دست لباس یکی از نوکران رومی را که در این کاخ بسـر مـی  «:  کلئوپاترا گفت

شوم و تو هم سزاریون را بغل کن و به من ملحق شـو   کنم و شبانه از درب کوچک کاخ خارج می می
ت و ما بعد از خروج از این کاخ شبیه یک زن و شوهر رومی خواهیم شـد کـه بـا فرزنـد خـود مسـافر      

خوابیم،  پیماییم و هر جا که خسته شدیم، در بیابان می توانیم راه می نمایند و ما امشب تا آنجا که می می
دهیم تا اینکه خود را به دریا برسانم و  زیرا ماه آوریل است و هوا گرم و صبح روز بعد، به راه ادامه می

  ».اگر وسیله نقلیه پیدا کردیم چه بهتر
  »خواهی امشب حرکت کنی؟ آیا می اي خاتون من،«:  گفتم

بلی و باید همین امشب به راه افتاد، زیرا فردا پنجم آوریـل اسـت و پـس فـردا روز     «:  کلئوپاترا گفت
  ».ي مجلس سنا ششم و روز تشکیل جلسه

  »نمایی؟ اي خاتون من، این همه پول و جواهر که در این کاخ است را چگونه حمل می«: گفتم
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گذارم و فقط مقداري از آن را که قابل حمل باشد  این پول و جواهر را بجا می من«:  کلئوپاترا گفت
  ».با خود خواهیم برد

  »بري؟ کنی ؟ آیا او را با خود نمی شوهرت را چه می«:  گفتم
من به کلی او را فراموش کرده بودم، ولـی خطـري وي را   «:  وقتی کلئوپاترا این حرف را شنید گفت

تواند بعد از رفتن به مصر مراجعـت   ه با من دشمن هستند نه با او و برادرم میکند، چون هم تهدید نمی
  ».کند

برادرش را نیز با خود ببرد، ولی از ابـراز آن حـرف ترسـیدم زیـرا       خواستم به خاتون خود بگویم که
  .ممکن بود که سبب غضب ملکه گردد

  ».وسوسه دیگران در او اثر کرده است دانم که من به برادرم اعتماد ندارم ومی«:  بعد کلئوپاترا گفت
  »وسوسه چه اشخاصی در او اثر نموده؟«:  پرسیدم

ي من در همین کاخ کسـانی هسـتند کـه بـا مـن خصـومت دارنـد بـه          در بین خدمه«:  کلئوپاترا گفت
این اشخاص، بـرادر مـرا   . دانند سزار حیات ندارد که از من حمایت کند خصوص از این به بعد که می

نمایند که برادرش بطلمیوس چهـاردهم را   دهند و به او القا می طفل است، تحت تاثیر قرار می که هنوز
  ».ام تا اینکه بتوانم آزادانه با سزار بسر ببرم و او را مثل برادرش خواهم کشت من کشته

رود تـا ایـن کـه     وقتی که شب فرود آمد من به خدمه گفتم که فردا صبح زود خاتون من به روم مـی 
د حمام شود و تصمیم دارد که روز را در حمام بگذراند و قبل از غروب آفتاب، مراجعت خواهـد  وار

  .کرد و من هم با ملکه خواهم رفت و سزاریون را نیز با خود خواهیم برد
من طبق دستور خاتون خود این موضوع را به خدمه گفتم که روز دیگر از غیبت ملکه مصر و من و 

  .ایم و تصور کنند که ما به حمام رفتهسزاریون حیرت ننمایند 
آمدند که بدانند مـا کجـا هسـتیم و تصـور      ها تا غروب روز بعد در صدد بر نمی دانستیم که آن ما می

بریم و در روم، به طوري که گفتم، بعضی از اشراف تمام روز را در  نمایند که که در حمام بسر می می
  . گذرانیدند حمام می

آمدنـد   نمودند و در صدد بر می فتاب روز بعد از تاخیر مراجعت ما حیرت میخدمه، بعد از غروب آ
هـاي   ها براي پیدا کردن ما بـه حمـام   طبیعی است که آن. ایم که بفهمند که ما براي چه مراجعت نکرده
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ه توانستند ما را پیدا کنند و نه از آن جهت که ما به حمام نرفته بودیم، بلک نمودند و نمی روم مراجعه می
هاي روم به قدري زیاد است که یافتن دو زن که با یک بچـه   از این جهت که مشتري هر یک از حمام

توانند به خـاطر بیاورنـد کـه آن دو زن کـه      ي حمام نمی باشد و خدمه اند بسیار دشوار می به حمام رفته
  .هستند

ه من داد که مـن  قدري از شب که گذشت، خاتون من مقداري پول و جواهر برداشت و قسمتی را ب
در آمد و  زیر لباس پنهان کنم، آن گاه لباس یکی از نوکران را پوشید و به شکل یک مرد جوان رومی

  . از درب کوچک کاخ بیرون رفت
بعد از نیم ساعت، من در حالی که سزاریون را در بغل داشـتم، بـا یـک بقچـه کـه بعضـی از وسـایل        

و به ملکه ملحق گردیدم و آن گاه حصار شهر روم را ضروري زندگی در آن بود، از کاخ خارج شدم 
  .رود دور زدیم و وارد شاه راهی گردیدیم که به طرف مغرب می

هـا خـارج از شـهر     تا وقتی که به شاهراه نرسیده بودیم اضطراب داشتیم، چون شنیده بودیم که شـب 
د که اگر مورد حمله کر من بعد فهمیدم که ملکه مصر، زیر لباس یک خنجر حمل می. روم امن نیست

گرفتیم دفاع کند، ولی بعد از اینکه به شـاه راه رسـیدیم، آسـوده خـاطر شـدیم، زیـرا در شـاه         قرار می
  .راهاي روم دزد وجود نداشت
هاي گزاف براي توسعه بازرگانی و مربوط کردن والیات به مرکز، دوازده  حکومت روم که با هزینه

گردیـد ، اجـازه    ورده بود که همه از والیات منتهی به روم میشاه راه بزرگ در کشور روم به وجود آ
  .داد که مناسبت وجود راهزن، آن شاه راهاي هموار که در جهان نظیر نداشت، غیر قابل عبور شود نمی

هاي روم به وجود آمد، راهزنان به کار همیشگی خـود ادامـه دادنـد و حکومـت      در آغاز که شاه راه
به صلیب کوبید، چون مجازات راهـزن مصـلوب شـدن بـود، طـوري رعـب       ها را  روم بدون ترحم آن
  .کرد در شاه راه مبادرت به راهزنی نماید ها نشست که دیگر کسی جرات نمی حکومت روم بر دل

شوند،  در شاه راهاي روم وحشت از مجازات به قدري زیاد است که دزدان صنفی وارد شاه راه نمی
ه راه ولو مبادرت به سرقت نکنـد و کسـی از او شـکایت ننمایـد،     چون حضور یک دزد با سابقه در شا

  .باشد براي مصلوب کردنش کافی می
هـاي روم عبـور    هـا از شـاه راه   ها و تخـت روان  این است که تا صبح عابرین پیاده و کاروانیان و ارابه
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ه را هاي روم مثل کف دست مسطح اسـت و برآمـدگی و پسـتی نـدارد و جـاد      نمایند و چون جاده می
ها  ها مورد استفاده قرار بگیرد، روز و شب از نظر مسافرین یکسان است و شب اند که قرن طوري ساخته

  .رود کنند بدون اینکه کسی از دیگري بپرسد که به کجا می ها عبور می نیز مثل روز، مردم از شاه راه
پیمودیم و وقتی بامداد دمید، براي صـرف غـذا و رفـع خسـتگی در یـک       آن شب تا صبح ما راه می
  . مهمانخانه توقف نمودیم

ها، مهمانخانـه   مهمانخانه هم از چیزهاي است که در روم به وجود آمده و ملل دیگر از جمله مصري
  . شته باشیمهایی چون روم دا ایم، بدون اینکه مهمانخانه را از روم تقلید کرده
دهند بـدون اینکـه    هاي ما همه مسافرخانه است و اتاقی براي خوابیدن به مسافر می در مصر مهمانخانه

سایر وسایل راحتی او فراهم نمایند، لیکن در روم هر چه مسافر بخواهد و فراهم کردنش مقدور  باشد 
  . نمایند برایش فراهم می

از مشاهده ما حیرت نکرد، براي اینکـه مسـافرت پیـاده     وقتی که ما وارد مهمانخانه شدیم، هیچ کس
  . هاي روم امري عادي است یک زن و شوهر که بچه هم دارند در شاه راه

ما هنـوز خیلـی   «:  توانستیم در آن مهمانخانه منزلی کرایه کنیم و بخوابیم، ولی خاتون من گفت ما می
ی ببرند، بکوشیم که خود را از روم دور نمـاییم و  به روم نزدیک هستیم و باید قبل از اینکه به فرار ما پ

بعد از اینکه غذا خوردیم با ارابه به راه ادامه خواهیم داد که بتوانیم تا امشب خود را به ساحل برسـانیم  
  ».توانیم بخوابیم و بعد از اینکه سوار ارابه شدیم می

چون وقتی در روم . کند می من متوجه بودم که خاتون من حق دارد که براي رسیدن به ساحل عجله
  .آمدند که کنار دریا ما را جست و جو نمایند ایم، اول در صدد بر می فهمیدند که ما فرار کرده می

دانستند که کلئوپاترا براي اینکه بتوانـد از روم خـارج شـود نـاگزیر      مجلس سناي روم و دیگران، می
خـاتون مـن   . ي دیگري ندارد روم، وسیله هاي خود برساند و براي خروج از است که خود را به کشتی

اش بکند سوار کشـتی خـود شـود و آن کشـتی لنگـر       باید قبل از اینکه روم اقدامی براي دستگیري می
ها خواهد افتـاد و بـه طـوري کـه      بردارد و راه دریا را پیش بگیرد، در غیر این صورت، به دست رومی

ش را خواهنـد کشـت کـه نسـلی از سـزار بـاقی       ها فرزند پیش بینی کرده، محبوس خواهد شد و رومی
  .نماند
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بعد از اینکه غذا صرف شد، سزاریون که تا آن موقع در آغوش من یا مادرش خوابیـده بـود، بیـدار    
  .گردید و مادرش به او غذا خورانید و بعد حساب صاحب مهمانخانه را پرداختیم و به راه افتادیم

: ن مهمانسرا از نظر ناپدید گردیـد، کلئوپـاترا بـه مـن گفـت     بعد از اینکه از مهمانخانه دور شدیم و آ
  ».توقف کن تا یک ارابه بیاید«

من توقف کردم و طولی نکشید که یک ارابه روستایی که چهار چـرخ داشـت و آن را بـه دو اسـب     
ا تو ما ما قصد داریم که به بوستی برویم و آی«:  کلئوپاترا به راننده ارابه گفت. بسته بودند نمایان گردید

  »رسانی؟ را به آنجا می
  ».از اینجا تا بوستی خیلی راه است«: ي ارابه گفت راننده

  ».ي ارابه تو را بپردازیم ما حاضریم که کرایه«: کلئوپاترا گفت
ایـد   کرایه شما دو نفر با این بچه که در بغل دارید و این بقچه که بدست گرفته«: ي ارابه گفت راننده

  ).سس ترز واحد پول نقره در روم قدیم بود(» .شود می» سس ترز«ده 
بسیار خوب، ما این مبلغ را به تو خواهیم پرداخت و هرگاه زودتر مـا را بـه بوسـتی    «: کلئوپاترا گفت

  ».هاي تو ضمیمه آن خواهیم کرد برسانی، انعامی هم براي علیق اسب
بـه حرکـت درآورد و ارابـه در    ها را با سـرعت   مرد روستایی که بشارت دریافت انعام را شنید، اسب

  .جاده مسطح و هموار به شتاب جلو رفت
فهمیـد،   کلئوپاترا طفلش را در برگرفت و در ارابه دراز کشید و به زبان یونانی که راننـده ارابـه نمـی   

شرمیون، بخواب و براي پول و جواهري که با خود داریم بـیم نداشـته بـاش، زیـرا مـا در      «: اظهار کرد
چـون خـاتون مـن اجـازه     » .کنیم و در شاهراههاي روم، کسی جرات سرقت نـدارد  یشاهراه حرکت م

داده بود که بخوابم، من خوابیدم و ظهر بر اثر حرارت آفتاب از خواب بیـدار شـدم و طـوري آفتـاب     
  .نمود حرارت داشت که شبیه به آفتاب مصر می

ت و بقچه خـود را گشـودم و   وقتی من بیدار شدم، دیدم خاتون من هم از گرماي آفتاب ناراحت اس
  .معجري از آن بیرون آوردم تا ملکه بر سر بیندازد و از تابش آفتاب مصون باشد

اگر من این معجر را به سر بیندازم این روستایی که راننده ارابه «: ملکه به زبان یونانی به من گفت که
  ».ام است حیرت خواهد کرد که چرا من که یک مرد هستم معجر بر سر انداخته
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فهمد که آفتاب امروز گرم است و تو براي اینکه در معرض  اي خاتون من، این روستایی می«: گفتم
  ».اي آفتاب قرار نگیري، این معجر را بر سر انداخته

نگریست، معجر را بر سـر کلئوپـاترا انـداختم و     آن گاه خود من، در حالی که مرد روستایی ما را می
  .راننده ارابه خندید

آوردند به طوري که کلئوپاترا  ، با حرکت سریع یورتمه ارابه را در آن جاده به حرکت در میها اسب
کردم که این مـرد نسـبت بـه مـا      من اگر فکر نمی«: از سرعت حرکت ارابه، ابراز رضایت کرد و گفت

پول  دانم که اگر این دادم، ولی می ظنین خواهد شد، بعد از رسیدن به بوستی یکصد سس ترز انعام می
فهمـد کـه خـارجی     را به او بدهم، بدگمان خواهد شد و چون از لهجه و طـرز صـحبت کـردن مـا مـی     

هستیم، ممکن است که بعد از ورود به شهر بوستی ورود مـا را بـه مصـادر امـور شـهر اطـالع بدهـد و        
ت به ما بگوید که نسبت به ما بدگمان شده است و همان بهتر که پنج سس ترز به او انعام بدهم که نسب

  ».ظنین نگردد
ي راننده ارابه و پنج سس تـرز انعـام او را    دو ساعت بعد از ظهر به بوستی رسیدیم و کلئوپاترا، کرایه

باشـد، و همـین کـه مـرد      ي ما در همان شـهر مـی   ما به راننده چنین نشان دادیم که خانه. پرداخت کرد
  .رفتیمروستایی با ارابه خود دور شد راه خروج از شهر را پیش گ

چـون در  . تواند پیاده در مدتی کم خود را به دریا برسـاند  شهر بوستی نزدیک دریا است و انسان می
کردیم و پیاده به راه افتادیم و موقع غروب آفتاب بـه دریـا    ارابه خوابیده بودیم، احساس خستگی نمی

  .رسیدیم
کشـیدند و   اتون مرا از حمام مـی ي کلئوپاترا در روم انتظار مراجعت خ آن موقع زمانی بود که خدمه

باشد و بـراي چـه    آمدند تحقیق کنند که در کدام حمام می کرد، در صدد بر می اگر وي مراجعت نمی
  .مراجعت نکرده است

بینـی   هاي جنگی مصر را دیدیم ولی کسی به ما توجه نداشت، چون پیش ما به دریا رسیدیم و کشتی
  .ز روم خواهد گریختکردند که ملکه مصر با لباس مبدل ا نمی

اکنون موقعی است که آخرین دسته از ملوانانی که در موقع روز براي کار یا «: کلئوپاترا به من گفت
هاي جنگی ما بـراي بـردن    ها مراجعت نمایند و قایق کشتی روند، با قایق به کشتی گردش به ساحل می
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خود را بـه پـارو زنـان و ملوانـانی کـه      شوند و تو همین که قایق را دیدي  ملوانان  به ساحل نزدیک می
شوند نشان بده و بگو که یک مصري هسـتی و بایـد یـک خبـر مهـم را فـوري بـه اطـالع          سوار آن می

اي، نگـو کـه مـن از     ي نیروي دریایی ما در اینجا برسانی، ولی تا خود فریداد را ندیده فرمانده» فریداد«
  .کشتی هستمام و در این جا منتظر سوار شدن بر  روم گریخته

بعد از اینکه فریداد را دیدي، سر را به گوش وي نزدیک کن و آهسته این خبر را به اطالعش برسان 
که دیگران نشنوند، چون ممکن است که جاسوسان روم، بین ملوانان ما و اطرافیان فریداد باشند و مانع 

خصومتی که با من دارد، هاي ما شوند، چون بعید نیست که حکومت روم به مناسبت  از حرکت کشتی
هـا   هاي ما خواستند حرکت کنند، از حرکـت آن  یک دستور پنهانی به حاکم اینجا داده که اگر کشتی

  ».ممانعت شود
من که سزاریون را در آغوش داشتم او را به کلئوپاترا سپردم و به طرف موضعی رفـتم کـه یکـی از    

من به آنجا رسیدم چند ملـوان مصـري کـه از     وقتی. باید در آنجا به خشکی برسد هاي مصري می قایق
  .ها برگردند خواستند سوار قایق شوند و به کشتی کردند، می خشکی مراجعت می

  ».صبر کنید«: من بانگ زدم
  .همه از شنیدن صداي من حیرت کردند، چون انتظار نداشتند که یک زن مصري را در آنجا ببینند

  »تو که هستی و چکار داري؟«: پرسیدند
باید بـدون وقفـه فریـداد فرمانـده نیـروي       من یک مصري هستم و براي یک خبر مهم می«: تم کهگف

  ».دریایی را ببینم و شما باید فوري مرا نزد او ببرید وگرنه به شدت مجازات خواهید شد
 وارد قایق شو تا تو را نزد فریداد«: ها قدري با هم صحبت کردند و بعد به من گفتند ملوانان و پاروزن

ها به راه افتادیم  و معلـوم شـد کـه کشـتی مزبـور       من سوار قایق شدم و به طرف یکی از کشتی» .ببریم
  .باشد و فریداد فرمانده نیروي دریایی در آنجاست کشتی امیرالبحري می

بعد از اینکه مرا وارد صحنه کشتی کردند و نزد فریداد بردند، وي از مشاهده من بسیار تعجب کرد، 
  .ات مرا در عقب ملکه مصر دیده بودچون به دفع

ي مصر با لباس مردانـه در   من از او خواستم که اتاق را خلوت کند و بعد آهسته به او گفتم که ملکه
  .ساحل منتظر است که سوار کشتی شود و به طرف کشور خود به راه بیفتد
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زورق را آماده حرکت ي مصر در ساحل منتظر است، امر کرد که یک  وقتی فریداد دانست که ملکه
به سوي ساحل کنند و زورقی را که عقب کشتی امیرالبحري بود، گشودند و دوازده پاروزن در آن جا 
گرفتند و فریداد با ده نفر از ملوانان که مسلح بودند، وارد زورق گردید و به ساحل رفت تا ملکه را از 

  .آنجا به کشتی بیاورد
دریایی دادم فریداد متوجه شد که رومیان نباید بدانند که ملکه  از توضیحی که من به فرمانده نیروي

  .مصر در آنجاست و به همین جهت براي استقبال ملکه بیش از ده ملوان با خود نبرد
من به او فهمانیـده بـودم کـه در آن موقـع آنچـه کـه اهمیـت دارد رسـانیدن ملکـه مصـر بـه کشـتی             

  .روري نیستباشد و رعایت احترام ملکه ض امیرالبحري می
: ملکه، سزاریون را در بغل داشت و با اینکه لباس مردانه پوشیده بود، فریـداد او را شـناخت و گفـت   

  »اي خاتون من، چه امري داري؟«
  »به سرعت مرا به کشتی برسان و آیا کنیز من شرمیون در کشتی هست یا نه؟«: ملکه گفت
  ».بلی، او در کشتی من است«: فریداد گفت

زورق گردید و زورق راه کشتی امیرالبحري را پیش گرفت و همین که کلئوپاترا قدم بـه  ملکه سوار 
کشتی خود من سنگین اسـت و  «: کشتی نهاد، فرمان حرکت سفاین جنگی مصر را صادر کرد و گفت

ده کشتی جنگی را براي محافظت آن بگمارید و بیست ناو دیگـر از جملـه   . باشد حرکت آن بطئی می
  ».ي، به سرعت از ساحل روم دور شوند و راه مصر را در پیش بگیرندناو امیرالبحر

  »اي خاتون من، آیا شتاب داري که زود به مصر برسی؟«: فریداد گفت
  ».دانم که مرا مورد تعقیب قرار بدهند هر قدر شتاب کنی بهتر است، چون بعید نمی«: کلئوپاترا گفت
ها را با پارو نیـز   عالوه بر افراشتن بادبان، کشتی دهم که در این صورت من دستور می«: فریداد گفت

  ».به حرکت درآورند تا اینکه زودتر به اسکندریه برسیم
ده کشتی جنگی، مامور حفاظـت کشـتی بـزرگ ملکـه مصـر شـدند و نـوزده کشـتی دیگـر بـا نـاو            

  .امیرالبحري که خاتون من در آن بود حرکت کردند
  .ها شراع افراشتند و پاروها به حرکت درآمدند شد، کشتیساعتی پس از اینکه ملکه مصر وارد ناو 

برخالف تصور کلئوپاترا هیچ کشتی جنگی رومی جلوي ما را نگرفت و به طوري که بعـد فهمیـدم   
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نمودند که کلئوپاترا بدون اطالع آنـان بگریـزد و خـود را بـه      ها تصور نمی ها غافلگیر شدند، آن رومی
  .کندریه را پیش بگیردسفاین جنگی مصر برساند و راه اس

ها براي اخذ تصمیم در مورد کلئوپاترا منتظر تشـکیل جلسـه سـناي روم بودنـد تـا بداننـد کـه         رومی
  .گیرد مجلس مزبور، راجع به ملکه مصر چه تصمیمی می

هاي جنگی مصر اقدام نکرد و  چون حکومت روم بالتکلیف بود، براي جلوگیري از عزیمت کشتی
که حکومـت مزبـور در صـدد اقـدام      مزاحمت راه دریا را پیش بگیریم و هنگامیما توانستیم که بدون 

کردنـد بـه مـا     برآمد که ما خیلی از روم دور شده بودیم و هر گاه سفاین جنگی روم ما را تعقیـب مـی  
  .رسیدند نمی

 وقتی که ما به اسکندریه رسیدیم، معلوم شد که یکی از کسانی کـه بعـد از فـرار کلئوپـاترا در روم،    
خیلی از وي بدگویی کرده سیسرون بوده است و این شخص همان است که من بعد از ورود بـه روم،  

کلئوپاترا در موقع توقف در روم نسبت به سیسرون که مردي بود نویسنده و . راجع به او صحبت کردم
خطیب خیلی مهربانی کرد و از جمله به خـرج خـود دویسـت نسـخه از یکـی از کتابهـاي سیسـرون را        

  .بوسیله کاتبان نویسانید و سیسرون آن دویست نسخه را فروخت و استفاده کرد
کـرد کـه وي یکـی از دوسـتان کلئوپـاترا       که سزار زنده بود، همه جـا مباهـات مـی    سیسرون هنگامی

  .شود پذیرفته می» زیباترین ملکه جهان«رود و از طرف  اش می باشد و به خانه می
ن من وعده داد که یک کتاب راجع به کلئوپاترا بنویسد، اما بعد از آن مرد نویسنده و خطیب به خاتو

این که سزار کشته شد و ملکه مصر مجبور گردید که از روم بگریزد و خـود را بـه اسـکندریه برسـاند     
  :نوشت

توانـد در روم   این زن مصري همین که مشاهده کرد فاسقش به قتـل رسـید، دانسـت کـه دیگـر نمـی      
ا گریخت و او در مدت توقف در روم خیلی کوشـش کـرد کـه مـرا نیـز فریـب       زندگی کند و از اینج

بدهد و جزو عشاق خود نمایـد و غافـل از ایـن بـود کـه سیسـرون فریـب یـک زن اجنبـی چـون او را           
  .خورد نمی

گوید، ناحق است و خانم من هرگز در صدد بر نیامد که سیسرون  در این نامه می آنچه خطیب رومی
زیرا سیسرون نه قدرتی داشت که کلئوپاترا را مجذوب نماید، نه ثروتی که مـورد  را عاشق خود کند، 
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  .توجه یک زن توانگر مثل کلئوپاترا قرار بگیرد
  .کرد خاتون من چون اهل ادب را دوست داشت، نسبت به سیسرون ابراز محبت می 

هاي  آمد، از نگاه یسیسرون نسبت به خاتون من مردي بود کوچک و هر دفعه که به خانه کلئوپاترا م
  .دارد ولی جرات ابراز عالقه ندارد فهمیدم که خاتون مرا دوست می او می

داد که حاضر است او را جلب خود کند، آن مرد نویسنده در  اگر کلئوپاترا به سیسرون امیدواري می
  .نمود راه خاتون من سر فدا می

کنـد، مـن متاسـف     بیان از او بدگویی مـی  وقتی در مصر به کلئوپاترا خبر رسید که سیسرون با قلم و
شدم و به خاتون خود گفتم که این نویسنده و خطیب مـردي اسـت حـق ناشـناس و در ازاي آن همـه      

   .خوبی که تو به او کردي اکنون زبان و قلم را به بدگویی و حتی دشنام گشوده است
سـزار وارد روم شـود او از   کلئوپاترا گفت او مجبور است به من دشـنام بدهـد، چـون قبـل از اینکـه      

دانی خود را خیلی بـه مـن نزدیـک     مخالفین سزار بود و بعد از اینکه وارد روم شدیم، به طوري که می
اینک که سزار وجـود نـدارد، سیسـرون    . کرد تا به وسیله من به سزار نزدیک شود و از ما استفاده کرد

خواسته به سزار نزدیک شود و تنها  نمی خواهد نزد دوستان سابق کسب وجهه کند و نشان بدهد که می
راهی که براي کسب وجهه پیدا کرد، این بود که به من ناسزار بگوید تا دوستانش یقین حاصـل کننـد   

  .که وي از من نفرت داشته است
شـد   سواد بندر اسکندریه ظاهر مـی  گفتم اي خاتون من، این حق ناشناسی اگر از طرف یک باربر بی

  .ا چه رسد به مردي نویسنده و خطیب مثل سیسروندرخور تقبیح بود ت
سواد بندر اسکندریه حق ناشناس نیست و اگر روزي یک لقمه نان از کسی  خاتون من گفت باربر بی

فراموش . نماید باشد و آن نیکی را فراموش نمی دریافت نماید تا روزي که زنده است، از او ممنون می
از خصایص مردان سیاسـی اسـت و عمـل سیسـرون در نظـر       کردن نیکی و زیر پا گذاشتن حق دوستی

باشـد، چـون نظریـه     دهد، یـک بـازي سیاسـی مـی     دانند وي نیکی مرا به بدي پاداش می کسانی که می
مردان سیاسی این است که در سیاست باید مطیع مقتضیات زمان حال بود و هـر گونـه حـق دوسـتی و     

  .گذاشت خویشاوندي را براي منافع سیاسی موجود زیر پا
باري، صبح روز ششم ماه آوریل، یعنی در بامداد روزي که شب قبـل از آن مـا از سـاحل روم جـدا     
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  .هاي جنگی مصر رفته است شده بودیم، به وسیله کبوتر به حکومت روم اطالع دادند که کشتی
زندش در همان روز، مجلس سناي روم تشکیل جلسه داد و نیز در همان روز از غیبت کلئوپاترا و فر

هـاي جنگـی روم    مطلع شدند و حکومـت روم فهمیـد کـه کلئوپـاترا گریختـه و امـر کـرد کـه کشـتی         
  .کلئوپاترا را تعقیب نمایند

باید از جنوب کشور روم عبور کنیم و آنگاه  ما براي این که بتوانیم خود را به اسکندریه برسانیم، می
  .راه مشرق را در پیش بگیریم

هاي جنگی خـود کـه در بنـادر     توانست به کشتی تباط سریع بود و میحکومت روم داراي وسایل ار
هـاي مـا را بگیرنـد  و مـانع از فـرار       جنوبی یا غربی کشور روم هستند دستور بدهد کـه جلـوي کشـتی   

  .کلئوپاترا شوند
ها را خیلی بـه طـرف جنـوب ببـرد و بـه سـواحل        این بود که خاتون من به فریداد امر کرد که کشتی

  .هاي جنگی روم ما را در آن سواحل جستجو نخواهند کرد نزدیک شود، چون کشتیآفریقا 
ایم  ها، راه اسکندریه را پیش گرفته کردند که ما بعد از افراشتن بادبان هاي جنگی روم فکر می کشتی

رویـم، ولـی بـه فکرشـان      و لذا از جنوب کشور روم عبور خواهیم کرد و آن گاه به طرف مشـرق مـی  
  .ه ما را نزدیک سواحل آفریقا جستجو کنندرسید ک نمی

ي کلئوپاترا موثر واقع گردید و ناوهاي روم که از بنادر جنوبی و غربی آن کشور براي یافتن ما  حیله
به راه افتادند، نتوانستند ما را پیدا کنند و ما در قسمتی از دریاي روم که تا ساحل آفریقا سـی تـا چهـل    

هـاي روم   رفتـیم تـا اینکـه بـه اسـکندریه رسـیدیم و کشـتی        رق مـی فرسنگ فاصله داشت، به طرف مش
نتوانستند حتی کشتی بزرگ و بطئی السیر کلئوپاترا هفتم را کشف نمایند، زیرا آن کشتی و ده کشتی 
جنگی هم که محافظ سفینه مزبور بودند، از نزدیک سواحل آفریقا بـه طـرف مشـرق عبـور کردنـد و      

  .خود را به اسکندریه رسانیدند
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  سزار قبل از مرگ دیکتاتور شد و مقام خدایی گرفت
وقتی ما به اسکندریه رسیدیم، پایتخت مصـر هنـوز از قتـل سـزار مبهـوت بـود، چـون کسـی تصـور          

  .کرد که بتوانند سزار را به قتل برسانند نمی
در  دانستند که سزار فرمانرواي مطلق منطقه بحرالـروم اسـت و از سـوریه واقـع     در اسکندریه همه می

مشرق بحرالـروم گرفتـه تـا اسـپانیا واقـع در مغـرب آن و از کشـورهاي روم و بالکـان و یونـان و گـل           
گرفته تا مراکش و کارتاژ و لیبی و مصر، منطقه یا کشوري نیست که  ) فرانسه، بلژیک و هلند امروزي(

که با یـک  قدرت سزار در آن مستقر نشده باشد و سزار در آخرین سنوات عمر، طوري قدرت داشت 
  .توانست سر از پیکر هر یک از سالطین منطقه بحرالروم جدا نماید اشاره می

دانستند و عقیده داشتند که وي شکست ناپذیر است و مرگ  مردم، سزار را چون یکی از خدایان می
ولی ناگهان شنیدند که سزار مانند یـک فـرد عـادي بـا     . بر او مستولی نخواهد شد مگر بعد از چند قرن

هاي کارد  از پا درآمد وقدرت و عظمت او در چند لحظه از بـین رفـت و بـا شـگفت از خـود       بتضر
  پرسیدند که آیا چنین واقعه اي قابل قبول هست یا نه؟ می

خواسـت   هاي سزار با خاتون خود را شنیده بودم، تردید نـدارم کـه فـاتح رومـی مـی      من که صحبت
  .ببرد و رژیم امپراتوري را به جاي آن بگذارد امپراتور روم شود و رژیم جمهوري را از بین

هاي با شکوه شد که به مناسبت  یک شب در موقع صرف غذا، بین خاتون من و او، صحبت از جشن
اقامه کرده بودند و تـا آن تـاریخ روم نظیـر    ) هاي برجسته نظامی بعد از پیروزي(مراجعت سزار به روم  

  .هاي با عظمت را ندیده بود آن جشن
هاي بزرگ که به افتخار یک  بدون اینکه بخندد و با لحنی جدي به خاتون من گفت این جشن سزار

نفر اقامه شد، مقدمه تدفین رژیم جمهوري این کشور و به وجود آمدن رژیم امپراتوري اسـت، چـون   
هـاي   در یک رژیم جمهوري که آزادي وجود دارد و حکومت در دست ملت است نبایـد ایـن جشـن   

  .را فقط به افتخار یک نفر اقامه کردخیره کننده 
هاي نظامی روم و در  ام تا آنجا که بتوانند راجع به پیروزي همان شب به خاتون من گفت، من سپرده

هـا روح ملـت روم را نـوازش     من، داد سخن بدهنـد، چـون ایـن نـوع حماسـه      هاي نظامی واقع موفقیت
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بیند که آزادي و حکومت دموکراسی از دستش  یکند و در نتیجه نم دهد و او را به خود مغرور می می
  .گیرد رود و به زودي حکومت مطلقه امپراتوري، جاي آن را می می

شـد، روي یکـی از    در گذشته، هر سردار فاتح یا زمامدار که براي ایراد خطابه وارد مجلس سـنا مـی  
ولـی  . ود نداشتنشست و بین کرسی او و کرسی سناتورها، فرقی وج هاي عادي مجلس سنا می کرسی

وقتی که ما در روم بودیم، براي جلوس سزار در مجلس سنا یک کرسی از طال قرار دادند کـه شـکل   
رفـت، روي آن کرسـی مخصـوص     آن فرقی با تخت سلطنت نداشت و او هر وقت به مجلس سـنا مـی  

  .نشست می
ن قـرار دادنـد و   خـداي خـدایا  » ژوپیتـر «از این گذشته، مجسمه سـزار را از طـال سـاختند و در معبـد     

  .داد سزار یکی از خدایان است مجسمه را در جایی مستقر نمودند که نشان می
هـاي خـارجی فـاتح     یکی از رسوم دیرین روم این بود که هر سـردار رومـی کـه در یکـی از جنـگ     

باید ارتش خویش را  اي مخصوص بگذرد، می شد، در موقع مراجعت به روم، قبل از اینکه از منطقه می
  .نماید و خود به تنهایی وارد روم شود مرخص

این رسم از این جهت جاري شد که سرداران فاتح رومی پس از اینکه تاج افتخـار نظـامی را بـر سـر     
انـد، رژیـم    گذاشتند، با ارتش خود وارد روم نشوند و با استفاده از نـام و محبـوبیتی کـه کسـب کـرده     

ولی سزار این رسم را زیر . ه را جانشین آن نکنندجمهوري روم را ساقط ننمایند و رژیم حکومت مطلق
پا گذاشت و بدون اینکه در فکر رنجاندن ملت باشد با ارتش خود وارد روم گردید، به طوري کـه در  

توانست با نیروي قشون خـود رژیـم جمهـوري روم را از بـین ببـرد و رژیـم امپراتـوري را         هر روز، می
  .بر سر بگذارد جانشین آن نماید و خود تاج امپراتوري

اگر سزار قصـد داشـت کـه تـاج سـلطنت بـر سـر بگـذارد، ملـت روم یعنـی افـراد عـادي بـا شـعف               
نمودنـد کـه    اي بـزرگ بـود کـه مـردم تصـور مـی       هاي نظامی سزار به اندازه پذیرفتند، زیرا موفقیت می

  .تر از او کسی براي امپراتوري نیست شایسته
ترسـیدند کـه علنـی ابـراز      اتوري سزار موافـق نبودنـد، امـا مـی    سناتورها و نویسندگان و خطبا، با امپر
  .توانست مانع از امپراتوري سزار شود ها نمی مخالفت نمایند و مخالفت پنهانی آن

هاي سزار، مرهون نبوغ خود اوست و چـون هـیچ کـس     من از خاتون خود شنیدم که گفت موفقیت
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یب او گردیـده و افتخـاراتی کـه بایـد عایـدش      هایی که نص شریک نبوغ او نبوده، الجرم تمام موفقیت
  .باشد شود، متعلق به او می

خاتون من گفت وقتی سزار از گل مراجعت کرد و وارد روم شد، براي او طاق نصرت بنا کردند، و 
در روز ورود سزار به روم مراسمی با شکوه به انجام رسید و تمام سالطین گل، مقید به زنجیـر و پیـاده   

  .کردند کت میمقابل سزار حر
کـه معبـد معـروف    (اي نشسته بود و قبل از آنکه به پاي تپه کاپیتول برسـند   در آن روز سزار در ارابه

بعضـی آن واقعـه را بـه فـال بـد      . چـرخ ارابـه شکسـت   ) ژوپیتر خداي خدایان روم باالي آن تپه اسـت 
اال بردنـد و وارد معبـد   اي از مردم سزار را روي دوش خود سـوار کردنـد و از تپـه بـ     گرفتند، ولی عده
  .ژوپیتر کردند
که سزار از آن معبد مراجعت کرد، هـوا تاریـک شـده بـود و چهـل فیـل مقابـل او حرکـت          هنگامی

شد و در هر هودج، یک مشعل افروخته بودند تا ایـن کـه    کردند و روي هر فیل، هودجی دیده می می
  .راه سزار روشن شود

کـرد، هـیچ کـس پیـدا نشـد کـه        سزار با پیروزي مراجعت میدر آن روز و همچنین موارد دیگر که 
دانستند که هر چه آن مـرد   از افتخارات سزار باید به او برسد، زیرا همه می بتواند دعوي کند که سهمی

  .کسب کرده به نیروي استعداد و لیاقت خویش بدست آورده است
صد داشت خاتون مرا بـا خـویش   خواست از اسکندریه به روم مراجعت نماید، ق گفتم وقتی سزار می

جلـوه   دانست که اگر با وي بـرود چـون کنیـز فـاتح رومـی      ببرد، ولی کلئوپاترا با سزار نرفت، چون می
  .خواهد کرد و باید هنگام ورود به روم جزو ملتزمین رومی شود

روزي که سزار از اسکندریه مراجعت کرد و وارد روم شـد، سـکنه روم از او بـه عنـوان فـاتح مصـر       
استقبال کردند و یکی از چیزهایی که براي تجلیل از او فراهم نمودند این بود که در روم چیزي چون 
شط نیل و چراغ دریایی اسکندریه و اهرام به وجود آوردند تا نشان بدهند کـه سـزار، کشـور مصـر را     

  .فتح کرده است
ود که خواهرش آرسینوهه هم به روزي که برادر کلئوپاترا پادشاه مصر کشته شد، کلئوپاترا امیدوار ب

قتل برسد تا اینکه در آینده براي او تولید مزاحمت ننماید، ولی سزار از کشـتن آرسـینوهه خـودداري    
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ها بدانند که او بعد از غلبه بر پادشاه مصر، یـک زن نـاتوان و بـدون     خواست که رومی کرد، چون نمی
  .وسیله دفاع را کشته است
اسکندریه به روم برود، راجع به آرسینوهه با کلئوپاترا مشورت کرد و  خواست از روزي که سزار می

  .خواست بداند که نظر کلئوپاترا راجع به او چیست می
کلئوپاترا گفت نظر من این است که باید سر از پیکر خواهرم جدا کرد، زیرا اگر این زن زنده بمانـد  

  .رساند مرا به قتل می
ا به قتل برسانم زیرا یک زن اسـت و از مـردي چـون مـن، قتـل      توانم خواهرت ر سزار گفت من نمی

توانم وي را با خود به روم ببرم و سپس وي را به یکـی از معابـد دور    یک زن پسندیده نیست، ولی می
  .دست بفرستم که تا عمر دارد در آنجا به سر ببرد

مکـن اسـت او را   ترسـم کـه تـو آرسـینوهه را بـه روم ببـري بـراي اینکـه م         کلئوپاترا گفـت مـن مـی   
  .فرامانرواي مصر کنی

شنوم مثل این اسـت کـه بـا اره گوشـت بـدنم را مجـروح        سزار گفت وقتی من صداي این زن را می
  .کنند

در این سرگذشت گفتم به هر اندازه که لهجه کلئوپاترا گیرنده و با نمک و روح پرور بود، برعکس 
زد انسان از صداي  اشت و وقتی که حرف مینمک و روح خراش د آرسینوهه صداي ریز و زننده و بی

  .شد او مشمئز می
سزار به کلئوپاترا قول داد بعد از اینکه به روم رسید آرسینوهه را بـه معبـد دیـان شـکارچی واقـع در      

  .یونان تبعید کند و قدغن نماید که وي مادام العمر در آن معبد باشد
سـزار بـود ولـی او را ماننـد اسـیر وارد روم      روزي که سزار وارد روم شد، آرسینوهه جـزو همراهـان   

دانستند که وي  دیدند می کردند و نه مثل یک مهمان یا یکی از مالزمین سزار، سکنه روم که او را می
کردند چرا سـزار خـود ملکـه مصـر را بـه اسـارت نیـاورده، بلکـه          خواهر ملکه مصر است و حیرت می

  .ه استخواهرش را اسیر کرده و با خود وارد روم نمود
سزار چند روزي پس از ورود به روم به وعده وفا کرد و آرسینوهه را به معبد دیـان شـکارچی واقـع    

  .در یونان فرستاد
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هاي طال  هاي بزرگ که سزار به روم مراجعت کرد، دویست و پنجاه ارابه بزرگ سکه بعد از پیروزي
  .کرد ه بود حمل میو ظروف زر و جواهري را که وي به غنیمت از کشورهاي مختلف گرفت

در همان موقع جشنی به افتخار مراجعت سزار به روم اقامه شد که پانزده روز طول کشـید و یکـی از   
هاي جشن مزبور این بود که در یک روز پانصد گالدیاتور به هیات اجتمـاع در سـیرك بـزرگ     برنامه

سیرك از خـون ارغـوانی شـده    روم با هم پیکار کردند و وقتی پیکار گالدیاتورها خاتمه یافت، زمین 
  .اند مانست که با الشه مقتولین آنجا را فرش کرده بود و بدان می

وقتی سزار از فتح گل مراجعت کرد به هر کس که داراي اهلیت روم بود، از طرف سزار چهارصـد  
اي کنیـز از اطـراف    شـد عـده   هایی که هـر روز اقامـه مـی    پول نقد دادند و به مناسبت جشن» سس ترز«
اي از جمله دو سناتور   شور به شهر روم آمدند و طوري عبور وسایل نقلیه در شهر دشوار شد که عدهک

  .بر اثر تصادم به قتل رسیدند
قبل از اینکه مجلس سنا، به موجب قانون، عنوان دیکتاتوري مادام العمـر را بـه سـزار بدهـد، قـانونی      

کارکنان دولت را بر طبق تمایل خود انتخاب کند، تصویب کرده بود که سزار اختیار دارد که نیمی از 
خواسـت   ولی در عمل اختیار تمام کارمندان دولت با سزار بـود و او هـر کـس را بـه هـر کـار کـه مـی        

  .توانست چون  و چرا کند گماشت و هیچ کس نمی می
زي آوري که در مجلس سناي روم به نفع سزار تصویب شد این بود کـه تـا رو   یکی از قوانین حیرت

در هر نقطه از جهان که فاتح شود فـتح مزبـور در تـاریخ روم بـه      که سزار زنده است، هر سردار رومی
  .اسم سزار ثبت خواهد شد ولو سزار در آن پیروزي کوچکترین شرکت و دخالتی نداشته باشد

با تصویب این قانون، مجلس سـناي روم خواسـت نشـان بدهـد کـه سـزار را داراي قـدرت خـدایی         
گردد، مرهون نبوغ سـزار باشـد    د و فقط زنده بودن او کافی است که هر پیروزي نصیب روم میدان می

  .ولو دیکتاتور روم، کوچکترین دخالتی در جنگ نداشته باشد
توانـد بـا یـک دیهـم از بـرگ       همچنین مجلس سنا تصویب کرد که سزار هر موقع کـه بخواهـد مـی   

مجلس سنا یا در سیرك یا در تماشاخانه حضـور بـه   در ) که در روم عالمت افتخار است(درخت غار 
  .هم برسانند
گفتند که سزار از این جهت دستور داده که قانون مزبور در سنا تصویب شود که بـه وسـیله    ظرفا می
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ولی این گفته به نظر من صحیح . یک تاج از برگ درخت غار، طاس بودن سر را از نظرها پنهان نماید
شد و  زیرا من خود در روم دیدم که سزار بدون سرپوش بین مردم ظاهر مینیست و جنبه شوخی دارد، 

  .ها نشان دهد ابا نداشت که سر طاس خود را به رومی
هـاي روم نقـش شـود، در     قانونی دیگر در مجلس سنا تصویب شد که شکل سـزار بایـد روي سـکه   
روي ) بزرگ باشد هر قدر(صورتی که در حکومت جمهوري روم سابقه نداشت که شکل یک نفر را 

  .سکه نقش نمایند
) چهل و پنج سال قبل از مـیالد مسـیح  (در سال دویست و هشتاد و هشت بعد از بناي شهر اسکندریه 

که به افتخـار خـدایان دسـته راه     مقرر شد که مجسمه سزار را در تمام معابد روم نصب کنند و هنگامی
دایان بـه حرکـت درآورنـد و در روز تولـد سـزار      ها، با مجسمه خ اندازند، مجسمه سزار را در دسته می

  .برایش قربانی کنند
سزار به قدري قدرت و نفوذ داشت که سناتورها بـراي ایـن کـه بـه او تملـق بگوینـد، اسـم یکـی از         
ماههاي سال را عوض کردند و چـون اسـم کوچـک سـزار جولیـوس بـود، اسـم آن مـاه را جولیـوس          

میماتی گرفته شد که سزار را چون خداي واقعـی کـرد زیـرا    آن گاه، از طرف سناتورها تص. گذاشتند
توانند بـه ژوپیتـر خـداي خـدایان و مـارس خـداي        قانونی به تصویب رسید که مردم همان طور که می

  .توانند به نبوغ سزار نیز سوگند یاد کنند جنگ سوگند یاد نمایند، می
از خدایان کند و یک طرح قـانونی  آن گاه مجلس سنا در صدد بر آمد به طور صریح، سزار را یکی 

  .تهیه شد مشعر بر اینکه سزار از حیث مرتبه و مقام مساوي است با خدایانی چون ژوپیتر و مارس
گردید و سزار بـه طـور صـریح     ماند، قانون اخیر در مجلس سناي روم تصویب می اگر سزار زنده می

  .نون مزبور شدشد، ولی مرگ سزار مانع از تصویب قا یکی از خدایان روم می
خاتون من گفت بعد از اینکه در مجلس سناي روم قانون مربوط بـه دیکتـاتوري مـادام العمـر سـزار      
تصویب شد، نمایندگان مجلس سنا رفتند که خود تصویب قـانون مزبـور را بـه اطـالع سـردار بـزرگ       

  .رومی برسانند
انـد، سـزار در معبـد ونـوس      کـرده روزي که رفتند که به سزار اطالع بدهند که آن قانون را تصویب 

  .بود
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سـزار روي  . تمام نمایندگان مجلس سنا براي دیدن سزار و مژده دادن به او، وارد معبد ونوس شـدند 
یک کرسی زر، شبیه به تخت سلطنت، نشسته بود و هنگامی که سناتورها وارد معبد شدند، بـه احتـرام   

خواست لب بـه   د که رئیس مجلس سنا که میطوري این واقعه سبب حیرت ش. ها از جا بر نخاست آن
سخن بگشاید و به سزار مژده بدهد که طبق قانون مـادام العمـر دیکتـاتور شـده اسـت، تـا چنـد لحظـه         
نتوانست حرف بزند و مبهوت ایستاده بود، ولی حتی بهت او هـم سـزار را متزلـزل نکـرد و بـه احتـرام       

  .نمایندگان سنا از جا بر نخاست
یده نشده بود که یک دیکتاتور مقابل نمایندگان مجلس سنا که به هیات اجماع بـه  در تاریخ روم، د

  .آیند، از جا برنخیزد دیدارش می
اي ایراد کرد کـه موضـوعش مربـوط بـه خـدمات سـزار نسـبت بـه روم بـه           رئیس مجلس سنا خطابه

و فوایـد مـادي    خود، افتخـارات  هاي نظامی هاي او و این که سزار توانسته با موفقیت خصوص پیروزي
نماید که سزار تا روزي که زنده اسـت   بزرگی عاید روم کند و به همین جهت مجلس سنا تصویب می

  .داراي مقام دیکتاتوري باشد
کرد  قبل از اینکه سزار از معبد ونوس خارج شود، دوستانش شهرت دادند که چون پاهایش درد می

  .نتوانست به احترام سناتورها از جا برخیزد
کند و به همین جهـت نتوانسـته از    اند که پاهایش درد می وقتی شنید که دوستانش شهرت داده سزار

ها برآمد و وسـیله تکـذیب ایـن بـود کـه در آن روز، پیـاده از        جا برخیزد، در صدد تکذیب شایعه آن
کـرده و چـون    هاي روم عبور کرد و به خانه رفـت تـا بـه مـردم بفهمانـد کـه پاهـایش درد نمـی         خیابان

  .دانسته از جا بر نخاسته است سناتورها را الیق احترام نمی
اي دیگر اتفاق افتاد از  کرد، حادثه چند روز بعد از آن واقعه، باز به طوري که خاتون من حکایت می

  :این قرار
دیکتاتور روم . کردند رفت و مردم در سر راهش هلهله می سزار سوار بر اسب به سوي خانه خود می

اي از او در آن میدان بود و یکی از تماشاچیان یک دیهم از برگ درخـت   سید که مجسمهبه میدانی ر
  .غار که یک روبان سفید به آن بسته شده بود، بر سر مجسمه نهاد و فریاد زد زنده باد سزار پادشاه روم

در روم عالمت سفید، عالمت سلطنت است و وقتی مردم دیهم مزبـور را دیدنـد و مشـاهده کردنـد     
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بان سفید دارد، متوجه شدند شخصی که دیهم را بر سر مجسمه نهاده منظورش این است کـه سـزار   رو
  .باید تاج بر سر بگذارد

سزار، عنان اسب را کشید و متوقف کرد و با صداي بلند به آن مرد و دیگـران گفـت نـام مـن سـزار      
سزار . باشد ادشاه روم برتر میدانم سزار از پ خواهم همچنان سزار باشم، براي این که می است و من می

خواهـد برتـر از پادشـاه     با این جواب که به آن مرد داد و سایر تماشاچیان شنیدند، آشکار کرد که مـی 
  .اند روم باشد و مقامی به دست بیاورد که سالطین گذشته در روم به دست نیاورده

  .شود ئیز اقامه میدر روم عیدي است موسوم به عید خرمن که بعد از تابستان در آغاز پا
اي به او کردم و بعد از این نیز راجع به او  که من در آغاز این سرگذشت اشاره –در آن روز آنتوان 
هـا بدسـت آورده بـود و بـه معبـد       یک تاج از افسرهایی را که سـزار در جنـگ   -صحبت خواهم کرد 

قدري تغییر داده، اسم سزار را بـر   آن تاج را. خداي خدایان ژوپیتر تقدیم نموده بود، به سزار ارائه داد
  .اش را بر آن نقر کرده بودند هاي برجسته آن نوشته، نام پیروزي
خواست که تاج را به سزار تقدیم کند، زانو زمین زد و گفـت اي قیصـر، در تـاریخ     آنتوان وقتی می

باشـد بـر سـر     روم کسی به اندازه تو درخور تاجگذاري نبوده است و این دیهیم را که شایسـته تـو مـی   
  .بگذار و ملت روم را که آرزو دارد تو را پادشاه خویش ببیند از خود راضی کن

این افسر که تو : سپس چنین افزود. گذارم سزار گفت آنتوان، از جا برخیز، من این تاج را بر سر نمی
روم  ها به غنیمت گرفته، بـراي  در دست داري یکی از دو هزار و هشتصد تاجی است که من در جنگ

  .ام و اگر آن را بر سر بگذارم کوچک خواهم شد آورده
گویند آن روز سزار از این جهت تاج را از آنتوان نگرفت و بر سر ننهاد کـه اگـر درخواسـت آن     می

  .کرده که وي سلطنت را از آنتوان دریافت کرده است پذیرفت، چنان جلوه می مرد را می
جهت تاج سلطنت را از آنتوان نگرفت و بـر سـر نگذاشـت     گویند که در آن روز سزار از این باز می
  .دانست مردم با سلطنت او موافق نبودند که می

هیچ یک از این دو گفته درست نیست، بلکه گفته خود سزار درست است و من در شب آن روز، از 
ون زبان سزار شنیدم که به خاتون من گفت فقط یک مقام سیاسی درخور من است و آن هم مقامی چ

  .باشند سالطین ایران که پادشاه پادشاهان می
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بعد از مرگ سزار، بعضی گفتند که وي در سنوات آخر عمر نیمه دیوانه بود و مبتال به مرض صـرع  
دانسـتم کـه وي دیوانـه     شـناختم مـی   این شایعه هم درست نیست و من که سزار را به خوبی می. شد می
  .باشد نمی

دهد که سزار تا آخر عمر داراي عقـل سـلیم بـود،     کنم و نشان می یکی از چیزهایی که فراموش نمی
  :واقعه ذیل است

بعد از اینکه مناسبات سزار با سیسرون نویسنده با میانجیگري خاتون من اصالح شد، روزي سیرون از 
سزار براي اینکه افتخـاري را نصـیب آن مـرد نویسـنده و خطیـب      . سزار براي صرف ناهار دعوت کرد

رسید،  ها به دوهزار نفر می ش را پذیرفت و با مالزمین و گارد مخصوص خود که شمار آنکند، دعوت
  .به ملکی که سیسرون در خارج از روم داشت رفت

سیسرون براي پذیرفتن آن همه جمعیت جا و حتی غذا نداشت، ولی سزار دستور داده بود که بـراي  
ها را در صحرا برافرازند و غـذاي   ند و خیمهاستراحت مالزمان و سربازان گارد مخصوص او، خیمه ببر

  .مالزمان و سربازان گارد مخصوص هم از آشپزخانه خود سزار برده شود
سه روز بعد از آن ضیافت، سیسرون به نزد خاتون من آمد و گفت قبل از روزي کـه سـزار در خانـه    

ت، ولی در آن روز، با کردم که وي دیوانه اس من ناهار بخورد، من از روي شایعات عمومی تصور می
  .اینکه دقت داشتم بفهمم در وي اثري از جنون هست یا نه، کوچکترین اثري از دیوانگی در او ندیدم

اي را دو مرتبـه بـر زبـان     گفـت و هرگـز گفتـه    سزار در موقع تکلم، بـیش از آنچـه بایـد گفـت نمـی     
شدم که شایعه مربوط به جنـون   کرد سنجیده و موافق تعقل بود و من مطمئن آورد و هر چه ادا می نمی

  .اند او صحت ندارد و دشمنانش آن شایعه را انتشار داده
گـاهی  . هاي او را دیده بودم لرزید و من به دفعات ارتعاش دست اي سزار در آخر عمر می ولی دسته

خواست جام شراب را به لب ببرد و بنوشد،  شد که وقتی می رعشه دست دیکتاتور روم طوري زیاد می
از شـراب کـه در جـام بـود روي      خورد و یک شب بر اثر رعشه دست سـزار، نیمـی   هایش می ه دندانب

  .لباسش ریخت
رعشه دست او دو سال قبل از مـرگ، یعنـی در سـن پنجـاه و شـش سـالگی عـارض سـزار شـد، در          

  .صورتی که او زیاد پیر نبود
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اطالع داشت و به من گفت که هاي با سواد و تحصیل کرده از علم طب  خاتون من، مثل تمام مصري
رعشه دست سزار ناشی از پیري نیست، چون اگر رعشه دست ناشی از پیري باشـد، دسـت زن یـا مـرد     

باشـد و گـاهی دسـتش مـرتعش      لرزد، در صورتی که رعشه دست سزار دائمی نمی سالخورده دائم می
  .شود و در مواقع دیگر بدون ارتعاش است می

خواهم جـام را بـردارم و بـه لـب      گیرم، یا می وقعی که قلم به دست میگفت م سزار به خاتون من می
لرزد، ولی هنوز اتفاق نیفتاده که در موقع به دست گـرفتن شمشـیر دچـار رعشـه      ببرم، گاهی دستم می

  .دست شوم
شـود   فهمم که ارتعاش دست موقعی محسوس می ام می اینک که من خود قدم به سالخوردگی نهاده

اگـر انسـان، اشـیاء سـنگین     . سبک به دست بگیرد و بخواهد کارهاي ظریـف بکنـد   که انسان چیزهاي
شود، ولی وقتی بخواهد یـک جسـم سـبک     بردارد یا به حرکت درآورد، ارتعاش دست محسوس نمی

( لـرزد   شود که دستش می چون قلم را بدست بگیرد و کاري ظریف چون نویسندگی بکند متوجه می
  ).اگر دچار رعشه باشد

گفـت آن قـدر در میـدان جنـگ      کرد و مـی  سزار با خاتون من راجع به مرگ صحبت می یک شب
دانـم   ام که در نظر من، مرگ یکی از چیزهاي عادي و طبیعی اسـت و مـی   مرگ را به چشم خود دیده

  .همه باید بمیرند و از مرگ بیم ندارند
اینکه زندگی تو حـق ملـت   خاتون من گفت اي سزار، تو نباید بمیري، یعنی حق نداري بمیري براي 

بعد از تو، ممکن است در . نمایی روم است و اگر تو بمیري ملت روم را از یک حق بزرگ محروم می
  .این کشور دیکتاتورهاي دیگري بیایند، ولی سزار نخواهند شد

ي خاتون مرا تصدیق کرد و گفت زندگی مـن ولـو حـق ملـت روم باشـد، از اختیـار مـن         سزار گفته
توانم خود را جاوید کـنم و   دانم که وجودم براي روم خیلی ارزش دارد، ولی نمی من می. خارج است

  .هر موقع که عمرم به نهایت برسد خواهم مرد
  ها هستی یا نه؟ یک شب کلئوپاترا از سزار پرسید آیا متدین به دین رومی

م بـه خصـوص   سزار گفت من از روي عادت یک مرد متدین هستم، ولی به دین رومی اعتقـاد نـدار  
  .ها خرافات است اینکه قسمتی از معتقدات رومی
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  شدي؟ خاتون من گفت اگر والدین تو یهودي بودند البد تو یهودي می
کنم که در هر صـورت مـن مـردي نبـودم کـه عقیـده بـه         سزار گفت همین طور است، ولی فکر می

  .خرافات پیدا کنم
متخصص در تطیر بود مرغی را ذبح کرد تا خواستم به جنگ بروم و یکی از کسانی که  یک روز می

وقتی شـکم مـرغ را دیـد و    . از روي دل و امعاء مرغ بگوید که آیا من در جنگ فاتح خواهم شد یا نه
  .آنچه در شکم مرغ و سینه  بود بیرون آورد به من گفت که به این جنگ نرو

  پرسیدم براي چه؟
  .گفت براي این که شکست خواهی خورد

  خورم؟ شکست میسوال کردم چرا 
  .فال بین اظهار کرد براي این که این مرغ دل ندارد

  شدم؟ داشت آیا من در این جنگ فاتح می گفتم اگر دل می
  .فال بین گفت بلی
اي شگفت نیست تـا اینکـه سـبب فـتح      ها دل دارند و وجود دل داخل بدن مرغ واقعه گفتم تمام مرغ

ي استثنایی است و من بر خالف تو از ایـن مرغـی کـه     ها یک واقعه شود، بر عکس، فقدان دل در مرغ
شود که شخصی در جنگ فاتح گردد فـراهم کـردن    دانم آنچه سبب می ترسم چون می دل ندارد نمی

  .قشون قوي و مال اندیشی است نه دل و امعا مرغ
م، گفتند چون آن مرغ دل نداشته از رفتن به جنـگ خـودداري کـن    افسرانم با من موافق نبودند و می

  .ولی من به میدان جنگ رفتم و فاتح شدم و با غنیمت جنگی گرانبها مراجعت نمودم
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  جانشینی او ي قاتلین سزار و مساله
  .وقتی که سزار در روم به قتل رسید مردي پنجاه و هشت ساله بود

 که سزار زنده بود، خواست که موضوع جانشینی او را مطرح نمایـد ولـی   چند بار خاتون من هنگامی
هر مرتبه ترسید که مبادا آن مرد را به شدت برنجاند، چون طرح مساله جانشینی، یعنی پیش بینی کردن 

  .مرگ یک نفر، به خصوص اگر سالخورده باشد
خواسـت بـه    گردید، نمی با اینکه پنجاه و هشت ساله بود و به طوري که گفتم گاهی دچار رعشه می

  .پیري خود اعتراف کند
اي نوشته و طبق آن نوه  قبل از اینکه خاتون مرا ببیند و دلبسته او شود وصیت نامهفاتح بزرگ رومی 

را وارث خویش کرده بود، ولی در همان وصیت نامه نوشـت کـه نـوه    » اوکتاو«خواهر خود موسوم به 
خواهرش وارث وي نخواهد شد مگر اینکه وارث مستقیم نداشته باشد، یعنی اگـر فرزنـدي پیـدا کنـد     

  .و نخواهد گردیدوي وارث ا
من گفتم که سزار فرزند کلئـوپتر موسـوم بـه سـزاریون را بـه رسـمیت شـناخت و او را وارث خـود         

دانست که از ازدواج مشروع به وجود آمده باشد  دانست، ولی قوانین روم وارث مستقیم را فرزندي می
  .نه از زناشویی نامشروع

اترا را زن مشـروع خـود کنـد، ولـی بـراي ایـن       خواست که کلئوپـ  قبل از اینکه سزار کشته شود، می
سـزار  . داد مرد دو یا چند زن بگیرد باید زن خود را طالق بدهد، چون قوانین روم اجازه نمی منظور می

باید زن خود را طالق بدهد و پس از اینکـه خـاتون مـن زوجـه      براي اینکه با کلئوپاترا ازدواج کند می
ند سزاریون را فرزند مشـروع سـزار بدانـد، مگـر اینکـه قـانون       توا شرعی او شد، باز حکومت روم نمی

  .مخصوصی در مجلس سناي روم به تصویب برسد و به موجب آن سزاریون فرزند شرعی سزار گردد
توانست سزاریون را از نظر قانونی فرزند مشروع خود نماید، ولی  فاتح بزرگ رومی بدین ترتیب می

  .شد ماند و هرگز محو نمی ه بود تا آخر عمر باقی میاي که روي سزاریون به وجود آمد لکه
کرد که سزار مساله مشروع کردن سزاریون را که الزمه آن ازدواج بـا کلئوپـاترا    خاتون من حس می

دانسـت کـه    اندازد و علتش این بود که دیکتاتور نیرومنـد روم مـی   بود، تا آخرین حد امکان عقب می
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ترسید پسري کـه از نسـل    پانزدهم بود، از پشت وي نیست و می سزاریون در آغاز موسوم به بطلمیوس
  .باشد وارث ثروت سرشار و جانشین وي گردد او نمی

  .در هر حال، سزار اکراه داشت که سزاریون را که از نسل وي نبود وارث مشروع خود نماید
قالـب   گفت که همه خواهند مـرد و او نیـز روزي   از یک طرف سزار ضمن صحبت با خاتون من می

دید و امیدوار بود که تا  رود و از طرف دیگر، خود را یک مرد قوي می کند و از این جهان می تهی می
کننـد و   سن هشتاد و نود سالگی زنده بماند و متوجه نبود کـه در پیرامـون او، بـراي قـتلش توطئـه مـی      

  .اي از دوستان صمیمی او در توطئه شرکت دارند عده
ه از قله عظمت و نیروي خـود، دیگـران را زیـر پـاي خـویش چـون مـور        سزار آن قدر بزرگ بود ک

رسید که ممکن است مورچگان درصدد برآیند که علیه او توطئه کننـد و وي   دید و به فکرش نمی می
  .را به قتل برسانند
کشتند که وي را بسیار  خواستند دیکتاتور روم را به قتل برسانند، از این جهت او را می کسانی که می

کـه سـزار در روم آزادي و حکومـت    ) گفتنـد  و درسـت هـم مـی   (دیدند و عقیـده داشـتند    نیرومند می
  .دموکراسی را از بین برده است

کردند، به نام طرفداري از آزادي و دموکراسی کمر  دوستان صمیمی سزار که براي قتلش توطئه می
ت بودیم، ولی ما آزادي و دموکراسی بستند و بعد از مرگ سزار اظهار کردند ما با او دوس به قتلش می

  .داشتیم و به نام اصول او را کشتیم را بیش از او دوست می
کننـد و طرفـدار آزادي و    خاتون من وقتی آن حرف را شنید، به مـن گفـت اینـان عـوام فریبـی مـی      
توانسـتند   ورزیدنـد و نمـی   دموکراسی نیستند، بلکه از این جهت سـزار را کشـتند کـه بـه او حسـد مـی      

  .افتخاراتش را ببینند
کردند، بعد از این که  شدند و بر مقدرات کشور حکومت می اشراف روم که قبل از سزار سناتور می

. پذیرفتنـد  گفـت بـی چـون و چـرا مـی      سزار به قدرت رسید، به شکل غالمان او درآمدند و هر چه می
هر . وضع کشور تصمیم بگیرنددیگر مجلس قانونگذاري روم، مجلسی نبود که بتوانند در آن، راجع به 

شـد و او، تصـمیم خـود را بـه شـکل قـانون بـراي         نوع تصمیم از طرف یک نفر، یعنی سزار گرفته می
فرستاد و مجلس سنا بدون این که یک کلمـه از آن قـانون را تغییـر بدهـد بـه تصـویب        مجلس سنا می
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  .رساند می
ز عوامل اصلی برانگیختن آتـش خشـم و   در تمام ادوار، رشک بردن به قدرت و افتخارات دیگران ا

حسـد، بسـیاري از اوقـات جامـه عـوام فریبـی را       . دیدنـد  کینه کسانی بـوده کـه خـود را کوچـک مـی     
  .کند پوشاند و در یونان و روم، به شکل طرفداري از آزادي و دموکراسی جلوه می می

لت اصلی کینه خود را توانند ع برند نمی کسانی که به قدرت و افتخارات و ثروت یک نفر رشک می
  .زنند بگویند و الجرم دم از اصول می

روزي که قانون مربوط به دیکتاتوري مادام العمـر سـزار در مجلـس سـنا مطـرح بـود، هـیچ یـک از         
  .»کاسیوس«سناتورها جرات نکردند که با آن قانون مخالفت کنند مگر یک نفر به اسم 

و طرفدار حکومت دموکراسـی بودنـد و او بعـد از     در خانواده کاسیوس پسر بعد از پدر، آزادیخواه
ترین دوستان من است و ایمان دارم کـه   این جهت ایراد نطق اجازه گرفت گفت سزار یکی از صمیمی

  .باشد، ولی نبوغ او نباید سبب شود که ما اصول جمهوري و دموکراسی را زیر پا بگذاریم نابغه می
مد که هر چند یک مرتبه، زمامدار از کـار بـر کنـار    حکومت جمهوري در روم براي این به وجود آ

اي دیگـر   اند از کار برکنـار گردنـد و دسـته    شود تا کسانی که به طفیل او داراي مشاغل و مناسب شده
شود، بلکه در اکثر اوقـات و شـاید    زیرا به ندرت یک زمامدار سبب بدبختی ملت می. روي کار بیایند

انـد ملـت را بـراي     امدار که به طفیل او داراي شغل و مرتبـه شـده  بتوان گفت همیشه، اطرافیان یک زم
  .اندازند تا این که دست مردم به زمامدار نرسد کنند و بین زمامدار و ملت فاصله می استفاده بدبخت می

هـا بـه موجـب دسـتور زمامـدار       کننـد کـه تصـمیمات آن    اطرافیان زمامدار همواره چنین قلمداد مـی 
کسی که با آن تصمیمات مخالفت کند، به منزله مخالفت با شخص زمامـدار  صورت گرفته شده و هر 

در صورتی که در بعضی از مواقع روح زمامدار از آن تصمیمات اطالع ندارد، یا از نحوه اجراي . است
  .دستوري که داده مطلع نیست

انـد،   شـده  در هر حکومت، ولو صالح باشد، اطرافیان زمامـدار کـه بـه وسـیله او داراي شـغل و رتبـه      
  .دهند کنند و تمام مزایا را به خود اختصاص می سوءاستفاده می

شوند  شود، اطرافیان نیز عوض می در حکومت جمهوري چون هر چند یک مرتبه زمامدار عوض می
گردند و تا طبقـه جدیـد    اند آسوده می و مردم تا مدتی از سوءاستفاده کسانی که مسلط بر مشاغل شده
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  .گیرد شود و دیگري جایش را می ند، رئیس جمهوري عوض میتسلط کاملی پیدا ک
اینک قانونی به مجلس سنا تقدیم شده است که سزار براي تمام عمر دیکتاتور باشد یعنـی تـا روزي   

  .که زنده است با اختیارات مطلق حکومت کند
و کارهایی آید  خود سزار نه فقط بانی افتخارات روم است بلکه یکی از مصلحین بزرگ به شمار می

دهد که ملت روم از او جـز   باشد نشان می ها می که تا امروز در روم کرده و اینک نیز مشغول انجام آن
اي کـه تـا    خیر و صالح نخواهد دید، ولی حکومت دیکتاتوري همیشگی او سبب خواهد شد که عده

منصب خواهنـد گردیـد،   اي که بعد از این داراي  اند و عده امروز به طفیل وي داراي شغل و رتبه شده
  .بتوانند آزادانه براي استفاده خود هر چه بخواهند در کشور امپراتوري روم بکنند

شود، مجلس سنا نخواهد توانست که در امر  از این به بعد چون حکومت دیکتاتوري سزار جاوید می
اند یـا   راي شغل شدهکشور و امپراتوري روم مداخله نماید و اطرافیان سزار و کسانی که به وسیله او دا

گیرند بـه اسـم سـزار قلمـداد خواهنـد نمـود و        خواهند شد، هر گونه تصمیمی را که براي نفع خود می
افتخارات و احترام سزار در روم به قدري زیاد است که هیچ کس جرات نخواهد کرد لب به شـکایت  

  .بگشاید
د و هر یک از اطرافیان سزار در نتیجه یک حکومت استبدادي مطلق در روم حکمفرما خواهد گردی

کنـد کـه دایـره     یک دیکتاتور خواهد شد، با این تفاوت که دیکتاتور اصلی روم پیوسته کوشـش مـی  
اصالحات را توسعه بدهد، ولی دیکتاتورهاي فرعی فقط در فکر منافع خود خواهنـد بـود و بـه همـین     

  .کنم العمر او مخالفت میجهت من با اینکه به نبوغ سزار ایمان دارم با دیکتاتوري مادام 
هیچ یک از سناتورها جرات نکردند که اظهار کاسیوس را تصـدیق کننـد و مجلـس سـناي روم آن     

  .قانون را تصویب کرد
روزي که در مجلس سنا به سزار حمله کردند تا او را به قتل برسانند، یکی از کسانی که کارد را در 

  .بدن سزار فرو کرد کاسیوس بود
خاتون من از مضمون نطق کاسیوس بوسیله سزار مطلع گردیـد، بـه فـاتح رومـی گفـت       بعد از اینکه

هـاي تـو    اند، به افتخـارات و موفقیـت   اش پسر بعد از پدر، آزادیخواه بوده حتی این مرد که در خانواده
  .کند ورزد و رشک خود را به شکل دفاع از آزادي ملت روم آشکار می حسد می
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کـرد حـرف سـناتور مخـالف را تصـدیق       س را براي ملکه مصر بیان میسزار در شبی که نطق کاسیو
گوید و در یک حکومت که صالح است، اطرافیانش بـه نفـع خـود     نمود و گفت کاسیوس درست می

اي که به  توان حکومتی به وجود آورد تا طبقه باشد و نمی کنند و این الزمه هر حکومت می استفاده می
اند، به سود خویش استفاده ننمایند، منتها اگر زمامدار صالح و  رتبه شدهطفیل زمامداران داراي شغل و 

هاي اطرافیـان خـود بکاهـد و دستشـان را بـه نسـبت زیـاد کوتـاه کنـد و           تواند از استفاده دقیق باشد می
  .نگذارد که مردم را مورد اجحاف قرار دهند
طرفـداري از اصـول و صـیانت    خواسـت بـه نـام     آمـد و مـی   مردي دیگر از دشمنان سزار به شمار می

بروتـوس مـادري داشـت    . شد خوانده می» بروتوس« آزادي و دموکراسی وي را به قتل برساند به اسم 
گفتند که بروتوس  که با سزار مربوط بود و به همین جهت بعضی می» سروبلیا«بسیار زیبا موسوم بود به 
  .پسر حرامزاده سزار است

گفت گرچه بروتوس بیست و چهار سال کـوچکتر از   کرد و می خاتون من این شایعه را تکذیب می
باشد، ولی به طور قطع بروتـوس از پشـت سـزار بـه      شد گفت که فرزند وي می سزار بود و به ظاهر می

آمد، وي او را تحت حمایت مستقیم خود قـرار   دنبا نیامده، چون اگر بروتوس از پشت سزار به دنیا می
  .کرد یش معرفی میداد و به عنوان فرزند خو می

محبتی که سزار نسبت به بروتوس پیدا کرد، محبتی بـود کـه هـر عاشـق نسـبت بـه فرزنـد کوچـک         
  .کند محبوبه خود پیدا می

دید،  وقتی سزار عاشق سروبلیا مادر بروتوس گردید، او یک کودك بود و سزار چون زیاد او را می
د بروتـوس از کسـانی اسـت کـه آزادي را     گفتنـ  می. عادت کرده بود وي را چون فرزند خویش بداند

  .خواهد نه براي استفاده سیاسی از آن براي آزادي می
گفتند که بروتوس حاضر است جان را در راه آزادي فدا نماید، ولـو آنکـه بدانـد بـراي اعقـابش       می

  .اي نخواهد داشت کوچکترین فایده
وتـوس از آزادي هـم مثـل    گفـت طرفـداري بر   پـذیرفت و مـی   ولی خـاتون مـن ایـن عقیـده را نمـی     

آزادیخواهی دیگران عوامفریبی است و براي این است که مردم را بفریبـد و بتوانـد بـه مقـام و ثـروت      
گفتنـد کـه اگـر آن مـرد آزادیخـواه و طرفـدار رژیـم         کسانی که از بروتوس نفرت داشـتند مـی  . برسد
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ر بود و پول را مثـل ربـاخوارن   نماید، زیرا بروتوس رباخوا باشد براي چه رباخواري می دموکراسی می
  .داد دیگر با ربح زیاد به کسانی که محتاج بودند به وام می

دانستم، چون آزادیخواهی  من با شعور ناقص خود، این موضوع را ناقض آزادیخواهی بروتوس نمی
و طرفداري از رژیـم دموکراسـی یـک عقیـده سیاسـی اسـت در صـورتی کـه ربـاخواري یـک عمـل            

گفتند یک مرد آزادیخواه و طرفدار رژیم دموکراسی نباید  اما دشمنان بروتوس می. شدبا بازرگانی می
چون هدف نهایی آزادیخواه و دموکرات این است که طبقـات محـروم جامعـه داراي    . رباخواري کند

  .ها، بر خالف این مرام است حقوق شوند و گرفتن ربح گزاف از همان
شناخت و با استفاده از حمایت سزار داراي مشاغل خـوب   یبروتوس با این که از کودکی سزار را م

و عقیده داشت که سزار قصد دارد رژیـم  ) داد یا خود را چنین نشان می(شد، چون طرفدار آزادي بود 
استبدادي و دیکتاتوري همیشگی را در روم برقرار نماید، تصـمیم بـه قـتلش گرفـت و او و کاسـیوس      

  .پیمان کنند تل سزار همتوانستند که هشتاد نفر را براي ق
توانست در جلسات سناي روم حضور به هم برساند، بروتوس سناتور  کاسیوس چون سناتور بود، می

  .رسانید در جلسات سنا حضور به هم می» پرتور«نبود، ولی با داشتن سمت 
دید کـه کاغـذي    خواست که روي مسند خود بنشیند، می شد و می بروتوس هر روز که وارد سنا می
بروتـوس تـو دیگـر مـرد سـابق      «یـا  » بروتوس از خـواب بیـدار شـو   «اند  به آن چسبانیده روي آن نوشته

  .»نیستی
ي آن هشـتاد نفـر    تا روزي که کاسیوس و بروتوس براي نابود کردن سزار متحد نشده بودند، توطئـه 

تـوان   د کـه مـی  کنندگان متوجـه گردیدنـ   نیرو نداشت، ولی بعد از اینکه آن دو نفر متحد شدند، توطئه
  .امیدوار به موفقیت یعنی نابود کردن سزار بود
بردیم، از خصومت سناتورها و اشراف رومی با سزار اطالع  ما در آن موقع با اینکه در روم به سر می

نداشتیم و علتش این بود که در خارج از روم در کاخی که سـزار بـراي خـاتون مـن سـاخته بـود بسـر        
  .بردیم می

گفتند تا چه اندازه سزار مورد  آمدند، به ملکه نمی در آن کاخ به مالقات کلئوپاترا میهایی که  رومی
رسـید،   چیزهایی که راجع به توطئه علیه سزار به گوش خاتون من می. نفرت و خصومت اشراف است
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هایی بود که بعد از اینکه مـا بـه مصـر رسـیدیم شـنیده شـد و خـاتون مـن، آن اطالعـات را از           موضوع
  .ها و به خصوص از آنتوان به دست آورد رومی

یک . طوري اشراف روم از سزار نفرت داشتند که جز فکر خصومت او، هیچ چیز در خاطرشان نبود
روز بروتوس به منزل یکی از اشراف رفت و دید که آن مـرد بـر اثـر ناخوشـی دراز کشـیده اسـت، و       

  .گفت افسوس که تو بیمار هستی
د، از جا برخاست و گفت بروتوس، اگـر تـو فکـري داشـته باشـی، مـن       همین که آن مرد این را شنی

  .توانم بر بیماري خود غلبه کنم و از جا برخیزم می
آورد، اما تمام افکار متوجه او بود و همین که یک نفر  هنگام مذاکره کسی اسم سزار را بر زبان نمی

  .گوید فهمیدند که وي چه می کرد، دیگران می اشاره می
گفتند رعایـت اصـول، برتـر از     ولی می. کسانی که علیه سزار توطئه کردند، از دوستان او بودنداکثر 

سـزار متوجـه نبـود کـه     . باشد تر از احترام سزار می دوستی است و احترام آزادي و دموکراسی، واجب
ا بـه  اي مسـتحفظ داشـت، امـا خـود ر     اند و گرچه خارج از مجلس سنا پیوسته عـده  کمر به قتل او بسته

  .کرد که بتوانند آسیبی به او برسانند دید که فکر نمی قدري بزرگ و دیگران را آن قدر کوچک می
دانستند که سزار قصد دارد که به مقدونیه بـرود و از   کاسیوس و بروتوس و سایر توطئه کنندگان می

  .آنجا راه مشرق زمین را پیش بگیرد تا اینکه با ایرانیان بجنگد
گفـت   رود خاتون مرا با خود ببرد، چون مـی  ت موقعی که به طرف مشرق زمین میسزار تصمیم داش
  .تواند زندگی نماید که دور از او نمی

دانستند که قبل از اینکه سزار به مشرق زمین برود، باید او را به قتل برسانند چون  توطئه کنندگان می
ن قدر بزرگ خواهد شد کـه اگـر   اگر به مشرق برود و در جنگ دیگر فاتح گردد، پس از مراجعت آ
  .وي را به قتل برسانند مردم روم قاتلین وي را قطعه قطعه خواهند کرد

چند نقطه را براي قتل او در نظر گرفتند و عاقبت مجلس سنا را براي قتل سزار بهتر از جاهاي دیگـر  
  .دانستند

کردنـد، اطـالع داشـتند     جلسه مجلس سنا روز پانزدهم ماه مارس تشکیل شد و کسانی که توطئه می
شود و به  باشد که قبل از رفتن سزار به سوي مشرق زمین تشکیل می که آن جلسه آخرین جلسه سنا می
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  .دانستند که سزار براي خداحافظی به مجلس خواهد آمد همین جهت می
داد  نشـان مـی  ها گفتند که قبل از قتل او وقایعی اتفاق افتاد که  بعد از اینکه سزار به قتل رسید، رومی

هـا   دارنـد و حتـی بـیش از مصـري     ها طیر و تفال را دوست می رومی. دیکتاتور روم معدوم خواهد شد
  .عقیده به تفال دارند

گویند، قبل از کشته شدن سزار اتفاق افتاد یا نه، ولی به طـور   ها می دانم که وقایعی که رومی من نمی
  .شود، باید با احتیاط تلقی کرد در اقواه منتشر میکلی هر نوع تفال را که بعد از وقوع یک حادثه 

کنم بدون اینکه اطمینان داشته باشم که ایـن وقـایع قبـل از مـرگ      من بعضی از این وقایع را ذکر می
  .سزار اتفاق افتاده است

هایی که وي اختصاص به معابـد خـدایان    گویند که چند روز قبل از اینکه سزار کشته شود، اسب می
  .ریختند ود از خوردن علیق خودداري کردند و تا روز قتل سزار اشک میروم داده ب

واقعه دیگر این است که سزار قطعه زمینی را به یک عده از سربازان خود که بعد از خدمت طوالنی 
مرخص شده بودند واگذار کرد که در آنجا خانه بسازند و سربازان براي ساختن خانه، شروع بـه حفـر   

رسـید کـه روي آن نوشـته     اي کشف شد و کنار استخوان لوحی به نظر می ان مردهپی کردند و استخو
  .هاي من کشف شود، بزرگترین دیکتاتور روم به قتل خواهد رسید بودند روزي که استخوان

واقعه دیگر این بود که یک روز قبل از اینکه سزار به قتل برسد، یعنی روز چهارده مارس، دیدند که 
ي  نماید و پرنده ک کبوتر را که یک شاخه از درخت غار به منقار دارد تعقیب میچند پرنده شکاري ی

ها فرود آمد و خواست خود را پنهان کند، ولی نتوانست و پرندگان شکاري  آزار بر بام یکی از خانه بی
  .کبوتر را به قتل رساندند

ي شهر اسکندریه، نـوري در  بعد از بنا 287گویند که در شب پانزدهم ماه ماري سال  ها می باز رومی
  .آسمان پدیدار گردید و آن روشنایی با صداي مهیب روي تپه کاپیتول فرود آمد

من به هیچ یک از این وقایع اعتماد ندارم جز آنچه که خاتون من قبل از قتل سزار در خواب دیـد و  
اده و خطاب به سـزار  تول ایست مشاهده کرد که پومپه سر بریده خود را در دست گرفته و پاي تپه کاپی

  .گفت تو مرا با خیانت کشتی و اینک نوبت توست که کشته شوي که باالي تپه ایستاده بود می
خاتون من این خواب را قبل از اینکه سزار کشته شود حکایت کرد و لذا تردیـد نـدارم کـه پـیش از     
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  .مرگ سزار، به خاتون من در حال رویا خبر رسید که وي کشته خواهد شد
باید در آن روز سزار را در مجلس سنا به قتل  صبح روز پانزدهم ماه مارس دمید، کسانی که می وقتی

باید زیر لباس قـرار دهنـد آمـاده کردنـد و پـس از اینکـه        برسانند، کاردها و خنجرهاي خود را که می
  .قدري از روز باال آمد راه مجلس سنا را در پیش گرفتند

د و در صدد بر آمدند که او را به قتل برسانند از کسانی بودنـد کـه   کسانی که علیه سزار توطئه کردن
هـا و  »لگـات «هـا و  »پرتـور «سـناتورها و  : حق داشـتند در مجلـس سـنا حضـور بـه هـم رسـانند از قبیـل        

  .هاي گذشته کنسول
قبل از این که سزار وارد مجلس سنا شود، کرسی مخصوص او را که گفتم مثل تخـت سـلطنت و از   

  .د تاالر کردندطال بود، وار
توطئه کنندگان خود را آماده نمودند که همین که سزار وارد تاالر جلسه شد، اطرافش را بگیرنـد و  

  .کارش را بسازند، اما ورود سزار به تاخیر افتاد
علت تاخیر ورود سزار این بود که اهل تطیر، چند مرغ را کشتند و امعا جانور را نگریستند و به سزار 

  .فتن به مجلس سنا صرف نظر نمایدگفتند که از ر
ها اعتماد نکرد، خاصـه آنکـه از    گفت به خرافات عقیده ندارد، به گفته آن ولی دیکتاتور روم که می

طرف رئیس مجلس سنا براي سزار پیغام فرستاده شد که جلسـه مجلـس تشـکیل گردیـده و سـناتورها      
  .کشند انتظار آمدن او را می

به مجلس سنا برسد، در راه طوماري کوچک به او دادند که در آن اسم  گویند قبل از اینکه سزار می
تـوان   اي اسـت کـه نمـی    این موضوع شایعه. ها براي قتل وي نوشته شده بود توطئه کنندگان و نقشه آن

  .باشد یقین حاصل کرد که درست می
ه کسـی  کرد، مستحفظین وي طـوري مراقـب او بودنـد کـ     چون وقتی سزار در معابر روم حرکت می

مقصود از طومار، نامه اسـت، چـون   (توانست به دیکتاتور روم نزدیک شود و طوماري به او بدهد  نمی
  ).آوردند ها را به شکل طومار در می در آن دوره نامه

وقتی سزار وارد مجلس سنا شد، طبق معمول بدون مستحفظ بود و فقط آنتـوان بـا وي وارد مجلـس    
  .گردید
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از » سـیم بـر  «وطئـه کننـدگان اطـرافش را گرفتنـد و یکـی از آنهـا موسـوم بـه         وقتی سزار تنها ماند، ت
دیکتاتور روم تقاضا کرد که برادرش را که موجب حکم او تبعید گردیده، ببخشاید و او را به روم بـر  

  .گرداند
  .توانم این کار را بکنم سزار در جواب گفت نمی

ه او نگریست، زیرا وقتی سـزار جـواب منفـی    سیم بر تقاضاي خود را تجدید نمود و سزار با حیرت ب
  .داد هیچ کس جرات نداشت که گفته خود را تکرار نماید و مبادرت به اصرار کند می

سیم بر از حیرت سزار وحشت نکرد و جبه خود را که لباس معمولی اشراف روم است طوري کنـار  
بـراي حملـه بـه سـزار بـود و       این کار نشانه مخصوص توطئه کننـدگان . زد که شانه اش نمایان گردید

و خواست از » کاسکا«گویند اولین کسی که کارد خود را بر سزار فرود آورد مردي بود موسوم به  می
عقب کارد را در گردن او فرو کند، ولی سزار حرکتی کرد و کارد به صورتش خورد و توانسـت کـه   

ارد خود را در تهیگاهش فـرو کـرد   ور شد و ک دست کاسکا را بگیرد، ولی برادر کاسکا به سزار حمله
  .و سپس کاسیوس ضربتی شدید بر روي وارد آورد و بروتوس هم کارد خود را در بدن او فرو نمود

کاسیوس خنجر خود را در صورت سزار فرو کرد و آن گاه تمام کسانی که اطراف سزار بودنـد، بـا   
کرده بود که چند نفر از آنان به جـاي  ها غلبه  ور شدند و طوري کینه بر آن کارد و خنجر به وي حمله

  .این که سزار را مجروح نمایند، همدستان خود را مجروح کردند
کردند آن قدرتی که در آن مرد گرد آمـده بـا    ترسیدند که مبادا سزار زنده بماند و فکر می ها می آن

  .رود یک ضربت و دو ضربت و ده ضربت از بین نمی
از دوستانش غیر از آنتـوان در مجلـس   . که قادر به مقاومت نیست هاي اول متوجه شد سزار در لحظه

توانست کمکی به وي بکند، براي اینکه توطئه کنندگان به آنتوان فهمانیدند که  سنا نبود او هم که نمی
هر گاه در صدد برآید به سزار کمـک نمایـد کشـته خواهـد شـد و از خـروج وي از مجلـس سـنا نیـز          

  .رود و به دوستان سزار اطالع بدهد تا به کمک دیکتاتور بزرگ روم بشتابندممانعت کردند که مبادا ب
آوردنـد آنجـا    سربازان لژیون سزار که شرق و غرب جهان را زیر پاهاي سنگین خود به لـرزه در مـی  

  .نبودند تا از وي حمایت کنند
دوستانی که با استفاده از قدرت و نفوذ سزار داراي مقام و ثروت شدند و در همـان مجلـس حضـور    
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بردنـد و   ها هـم نسـبت بـه سـزار رشـک مـی       داشتند، براي حمایت از سزار قدمی جلو ننهادند چون آن
خـدایی   هـا بـوده، بـه مقـام     ها برخاسته و روزي هم قطار آن توانستند ببینند که مردي که از بین آن نمی

  .برسد و ملت روم، او را چون خدایان حتی مانند ژوپیتر خداي خدایان بدانند
کـنم، چـون    من از اینکه دوستان سزار در مجلس سنا قدمی براي کمک به او بر نداشتند حیرت نمی

ها به  روند و خود را براي حمایت از آن آزموده شده که دوستان هنگامی به کمک صاحبان قدرت می
اندازند که بدانند قدرت مزبور در حال صـعود اسـت و هـیچ کـس بـه کمـک یـک صـاحب          خطر می

  .رود کند نمی آید و تنزل می قدرت که از قله صعود فرود می
فهمیدنـد کـه چـون سـزار بـه       هایی که از دوستان سزار بودند و در آن مجلس حضور داشتند، می آن

ز بـین رفـت بـه کلـی نـابود گردیـده و کسـی        مقام خدایی رسیده بود الجرم جانشـین نـدارد و وقتـی ا   
  .تواند وارث او شود تا اینکه براي جلب محبت وارث او خود را به خطر اندازد نمی

آمـد، قلـب یکـی از حضـار را تشـفی       هر ضربت کارد و خنجري که در مجلس سنا بر سزار وارد می
ار کوچک نخواهد دید و مجبور فهمید که بعد از آن دیگر خود را در مقابل سز داد، براي اینکه می می

گویند که بیست و سه ضربت کارد و  می. نیست که مقابل دیکتاتور جاوید روم، سر تعظیم فرود آورد
گفـت کـه آن قـدر ضـربات کـارد و خنجـر بـر او وارد         خنجر بر سزار وارد آمد، ولی خاتون مـن مـی  

  .توانستند آن را جمع آوري کنند آوردند که بدنش متالشی شد و نمی
فایده است، با شهامت مرد و دامان لبـاده ارغـوانی رنـگ     وقتی سزار دانست که هر گونه مقاومتی بی

خود را که از عالئم فرماندهی و دیکتاتوري بود، بر سر کشید و جان سپرد و آن وقت کاسیوس فریاد 
  !زد که آزادي و دموکراسی نجات یافت

در مجلس سنا نبود و علیه سزار کارد یا خنجـر   در آن روز سیسرون نویسنده و خطیب معروف رومی
گفت که شاید دخالت سیسرون در قتل  دانست و می نکشید، ولی خاتون من او را نیز از قاتلین سزار می
هاي خود محرك دیگران شد که براي قتل سـزار   سزار بیش از دیگران بوده، چون او با نوشته و خطبه

  .توطئه کنند
گفت شرمیون، اگر روزي سزار از بین بـرود کشـور روم مثـل یـک کالبـد      یک روز کلئوپاترا به من 

همین طور هم شد و بر اثر از بـین رفـتن سـزار، ناگهـان معلـوم      . جاندار خواهد شد که سر نداشته باشد



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٢٣٨ 

گردید که کشور روم سر ندارد و کسی نیست که آن را اداراه کند تا وقتی که سزار بود در روم همـه  
  .چرخید و هیچ کس اراده مستقل نداشت چیز بر محور او می

تمام سناتورها در قبال حکومت روم عادت کرده بودند که ار سزار دستور بگیرند و طبـق گفتـه وي   
  .عمل کنند

توانست کـه کـوچکترین اظهـار نظـري در      امور نظامی به طور دربست با سزار بود، و هیچ کس نمی
کردنـد   تورها و رجال حکومت یا اظهار نظر نمـی در مسائل کشوري، سنا. بکند خصوص مسائل نظامی

نمودند چیزي بگویند که موافق با راي و سلیقه سزار باشد و وقتی که سزار کشته شد  یا اینکه دقت می
  .تمام امور کشوري و لشکري روم، چه در داخل کشور و چه در امپراتوري وسیع آن متوقف گردید

مین که آب قطع شد آسیاب یک مرتبه از گردش ایستاد گرداند و ه سزار آبی بود که آسیاب را می
  پرسیدند براي چه آن وقفه و فترت پیش آمده است؟ زده از خود می و آن وقت مردم حیرت

نزدیک مجلس سنا یک سیرك بود و بروتوس، یکی از قاتلین که عالوه بر کارهاي سیاسی کارهاي 
اي از گالدیاتورهاي خود را به آن سیرك کـه   هکرد، عد نمود و گالدیاتور تربیت می بازرگانی هم می

نزدیک مجلس سنا بود فرستاد تا در صورت لزوم، به توطئه کنندگانی کـه قصـد قتـل سـزار را دارنـد      
  .کمک نمایند

گالدیاتورها در آن سیرك با لباس عادي حضور به هم رسـانیدند و در شـمار تماشـاچیان محسـوب     
کـه گروهـی از مـدخل وارد شـدند و همـه کاردهــا و      یـک وقـت تماشـاچیان سـیرك دیدنـد      . شـدند 

  .خنجرهاي خونین در دست دارند
ها قاتلین سزار بودند که بعد از قتل وي، از مجلس سنا خارج شدند و خود را به سیرك رسانیدند  آن

زدند سزار کشته شد و مظهر استبداد از بین رفـت و   تا اینکه خبر قتل سزار را به مردم بدهند و فریاد می
وقتی مردم ایـن خبـر را شـنیدند،    . بعد از این آزادي و دموکراسی در این کشور حکومت خواهد کرد

  .فریادهاي وحشت برآوردند و از سیرك گریختند
پیش از اینکه خبر قتل سزار به سیرك برسد، سناتورها نیز مثل تماشاچیان سیرك از مشـاهده جنـازه   

د که در چند لحظه تاالر مجلس از سـناتورها خـالی   آلود و قطعه قطعه سزار طوري وحشت کردن خون
  .شد
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گفت که مـن یکـی    ها می کرد و به آن در آن موقع بروتوس پس از قتل سزار براي سناتورها نطق می
از نزدیکان سزار بودم و از او محبت دیدم، ولی بـراي مـن آزادي و دموکراسـی بـیش از سـزار ارزش      

را به قتل برسانم تا اینکـه آزادي و دموکراسـی را نجـات     داشت و به همین جهت تصمیم گرفتم سزار
  .بدهم

اند و دو  هاي مجلس سنا مستمع ندارد و تمام سناتورها رفته یک وقت بروتوس دید که غیر از کرسی
در آن . ها حتی چوب دستی خود را که از عاج و عالمت فرماندهی آنان بود بجا گذاشتند نفر از لگات

خواستند آنتوان را نیز که با سزار وارد مجلـس سـنا شـده     ا به قتل رسانیدند، میروز، کسانی که سزار ر
بود را به قتل برسانند، ولی بروتوس جان آنتوان را خرید و مانع از قتل او شـد و گفـت ریشـه اسـتبداد     

هـاي   هاي فرعی هستند و وقتی ریشه بیرون آورده شـد، شـاخه   سزار بود و آنتوان و دیگران جزو شاخه
شوند و قتل آنتوان یک خونریزي زائد است و از ما پسـندیده نیسـت    ی به خودي خود خشک میفرع

  .که دست به خون او بیاالیم
معهذا آنتوان براي اینکه از مجلس سنا به خانه خود برود، لباس عوض نمود و لباس یکی از غالمـان  

  .سانندخویش را پوشید، چون اندیشید که در راه ممکن است وي را به قتل بر
وقتی خبر قتل سزار در شهر پیچید، در اندك مدت معابر شهر خالی از جمعیت شد، براي اینکـه هـر   

درهـا را  ... آوردند کـه درهـا را ببندیـد    کس به خانه خود پناه برد و در هر خانه، سکنه آن بانگ بر می
، حتی غالمـان، بـر   دانست که تا چند ساعت دیگر چه خواهد شد، ولی همه و هیچ کس نمی... ببندید 

  .ترسیدند و وحشت داشتند که کشته شوند جان خود می
اش را در همان جا که به قتل رسید رها کردند و به  توطئه کنندگان بعد از اینکه سزار را کشتند جنازه

» فـوروم «طوري که گفتم از مجلس سنا خارج شدند و به سیرك رفتند و بعد از خروج از سـیرك راه  
  .هاي سیاسی بود پیش گرفتند روم در دوره آزادي و دموکراسی، مرکز بحثرا که در شهر 

در آنجا چند نفر از جمله بروتوس نطق کردند، ولی از طرف مردم ابراز توجـه نشـد، بـراي ایـن کـه      
رود، ولـی ممکـن اسـت     فهمیدند که بعد از مرگ سزار گرچه رزیم دیکتاتوري از بین می ها می رومی

قتل سـزار  . گی جاي آن را بگیرد که براي یک ملت بدتر از رژیم استبداد استکه ناامنی و جنگ خان
خیلی خاتون مرا مضطرب کرد، اما اشک نریخت و تنها کسـی کـه بعـد از کشـتن سـزار گریـه کـرد،        
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  .اش بود که از وي فرزندي نداشت زوجه
جـا بـا سـرعت غالمـان     اش برساند و در آن در همان روز آنتوان توانست با لباس مبدل خود را به خانه

ها را مسلح کـرد و از آن   کردند جمع نمود و آن خود را که در مزارع وي واقع در خارج شهر کار می
آن گاه به زوجه سزار گفت که تمام کاغذها و ثـروت  . پس فهمید که گرفتار خطر فوري نخواهد شد

مسر سـزار بـه تصـور    شخصی شوهرش را که دویست کرور سس ترز بود، به خانه وي منتقل کند و ه
این که هر گاه ثروت شوهرش در خانه آنتوان باشد محفوظ خواهد ماند، آن ثروت را به خانه آنتـوان  

  .منتقل کرد
جنازه سزار تا نزدیک غروب آفتاب در همان جا که افتاده بود ماند، بدون اینکه کسی جـرات کنـد   

ار به خود جرات دادنـد و رفتنـد و جسـد    نزدیک غروب، چند تن از غالمان سز. آن را از زمین بردارد
دیکتاتور روم را از مجلس سنا  که هیچ کس در آن نبود بلند کردند و درون یک تخت روان نهادند و 

  .آن را بر دوش گرفتند و به طرف خانه سزار روان شدند
مان خـود و  هایی که توطئه کردند و سزار را به قتل رسانیدند، بعد از خاتمه کار ترسیدند و با غال آن

گالدیاتورهاي بروتوس به طرف تپه کاپیتول رفتند و شب را در آنجا گذرانیدند و علتش این بود کـه  
  .توانستند از موضع خود دفاع نمایند شد، می ها حمله می اگر در آنجا به آن

ش صبح روز بعد، توطئه کنندگان از تپه کاپیتول فرود آمدند و راه فوروم را پیش گرفتند، چـون پـی  
  .خواستند که براي مردم نطق کنند نمودند که مردم در آنجا جمع خواهند شد و می بینی می

ها ایراد کـرد، از نظـر    کلئوپاترا به من گفت نطقی که بروتوس در آن روز در آن جا خطاب به رومی
 کنـد نـه بـراي عـوام     نمود که براي سناتورها نطق مـی  منطقی بسیار خوب بود، ولی بروتوس تصور می

گوید، غافل از ایـن   فهمیدند که او چه می اندیشید که عوام الناس هم مثل سناتورها می یعنی می. الناس
  .بردند آل دموکراسی وي پی نمی فهمیدند و به ایده ي مردم اظهارات او را نمی که عامه

م گفت در آن گونه مواقع ناطق باید طوري نطق کند که احساسـات بلکـه غرایـز عـوا     خاتون من می
  .ها باشد ترین غرایز آن الناس را برانگیزد، ولو پست

توانست در آن روز غرایز عوام الناس برانگیزد، نه فقط فرمانرواي کشور روم بلکـه   اگر بروتوس می
شد، ولی نطق منطقی او در مسـتمعین عـوام اثـر نکـرد و بعـد از او وقتـی کاسـیوس         امپراتوري روم می
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که دیگر حوصله شنیدن مطالب سیاسـی را نداشـتند متفـرق شـدند و     شروع به صحبت نمود، مستمعین 
  .قاتلین سزار به جاي خود که تپه کاپیتول بود برگشتند

شـد،   گشـت و وارد کشـور روم مـی    گفتم که طبق سنت، هر سردار فاتح رومی که از جنگ بـر مـی  
تنهـا وارد روم   مکلف بود که قبل از رسیدن به قسمت مرکزي کشور، سربازان خود را مرخص کند و

  .شود و به مجلس سنا برود و گزارش پیروزي خود را به آن مجلس بدهد
این سنت را آزادیخواهان روم و طرفداران حکومت دموکراسی به وجـود آورده بودنـد تـا ایـن کـه      

دانستند کـه یـک سـردار     ها می آن. یک سردار فاتح با قشون خود وارد پایتخت امپراتوري روم نگردد
داند که  کند و روحش بر اثر فتح، بلند پرواز شده و می با پیروزي از میدان جنگ مراجعت میفاتح که 

داننـد محبوبیـت پیـدا کـرده، ممکـن اسـت بـه فکـر بیفتـد کـه حکومـت             بین مردم که او را فـاتح مـی  
  .دموکراسی و جمهوري روم را با یک کودتا ساقط کند و حکومت مطلقه را جاي آن برقرار نماید

سردار فاتح بعد از پیروزي در میدان جنگ، بـا قشـون خـود وارد قسـمت مرکـزي کشـور        اگر یک
شد و مجلس سناي روم تمام  گردید، به خودي خود معزول و مغضوب می شد و به روم نزدیک می می

  .کرد گرفت و او را از ارتش طرد می مزایایش را می
ی، از یک سردار فاتح رومی، بیش مجلس سناي روم و آزادیخواهان و طرفداران حکومت دموکراس

ولـی وقتـی یـک سـردار     . ترسیدند گردید می از یک سردار خصم که با قشون خود به روم نزدیک می
رفتنـد و آن سـردار بـه تنهـایی راه      هاي خود مـی  کرد و سربازان به خانه فاتح قشون خود را مرخص می

دانسـتند کـه    ترسـیدند، چـون مـی    یگرفـت، مجلـس سـنا و آزادیخواهـان از او نمـ      روم را در پیش می
  .تواند حکومت جمهوري را ساقط کند و حکومت مطلقه خود را به وجود  بیاورد نمی

کرد و بعد از هر پیروزي با قشون فاتح خود وارد قسمت مرکـزي روم   سزار این سنت را رعایت نمی
م جهـت پـذیرایی از آن   آورد از این جهت بود کـه در رو  شد و اگر تمام قشون خود را به روم نمی می

همه سرباز، سربازخانه بقدر کافی وجود نداشت، ولی پیوسـته یـک لژیـون از سـربازان بـا او وارد روم      
  .که سزار به قتل رسید آن لژیون در روم بود شدند، و هنگامی می

ر فرمانده لژیون مردي بود به اسم لپید و طوري از قتل سزار متوحش شد که به فکر نیفتاد که چون د
وانگهی براي اینکه بتواند انتقام . تواند انتقام سزار را از قاتلین او بگیرد راس یک لژیون قرار گرفته، می
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باید که از آنتوان که بعد از سزار رجل درجـه دوم روم بـود، اجـازه بگیـرد و بـدون       سزار را بگیرد می
  .کرد که دست درآورد موافقت آنتوان جرات نمی

که به منزل خویش رسید و خود را در امنیت دیـد، متوجـه شـد کـه چـون تمـام       آنتوان هم بعد از این
تواند از قتل سزار به نفع خود استفاده کند،  ثروت سزار را به وسیله زن او در خانه خود گرد آورده، می

جنگ داخلی مشتعل . یعنی جاي سزار را بگیرد، ولی اگر در صدد برآید که انتقام خون سزار را بگیرد
شدند و آنتوان فهمید که غلبه کردن بر  چون قاتلین سزار در تپه کاپیتول به تدریج قوي می. شد خواهد
دانست که به خونخواهی سزار برخیزد و قاتلین او  ها آسان نیست، از این گذشته به صالح خود نمی آن

و حیرت قتـل   کرد که لپید بعد از این که از وحشت دیگر اینکه آنتوان حس می. را با خود دشمن کند
  .کند که جاي سزار را بگیرد سزار بیرون آمد فکر می

گرچه لپید کوچکتر از آن بود که بتواند بر مسند مردي چـون سـزار تکیـه بزنـد، ولـی در آن موقـع       
توانست به عنوان گرفتن انتقام خون سزار، بـا   آمد و می بالتکلیفی، فرمانده قشون شهر روم به شمار می

خواسـت   به این دالیل آنتوان نمی. تر کند ور را بدست بگیرد و سپس خود را قويیک کودتا، زمام ام
اي از دوسـتان را اطـراف    قاتلین هم که متوجه شدند آنتـوان عـده  . که انتقام سزار از قاتلین گرفته شود

خود جمع کرده و لپید فرمانده قشون روم از وي گوش شنوا دارد، تصمیم گرفتند که بـا آنتـوان وارد   
  .اکره شوند و راه حلی براي آشتی پیدا نمایندمذ

آنتوان حاضر به مذاکره مستقیم با قاتلین سزار که در تپه کاپیتول بودند نشد و در عـوض از مجلـس   
  .سنا دعوت کرد که جلسه خود را تشکیل بدهند و سناتورها مشورت نمایند که چه باید کرد

ن شـهر روم، سـربازان لژیـون خـود را طـوري      در روز تشکیل جلسه مجلس سنا، لپیـد فرمانـده قشـو   
اطراف مجلس سنا گماشت که قاتلین سزار نتوانند به مجلس سـنا برونـد و در مـذاکره شـرکت کننـد      

باید در مجلس سنا حضور به هم رسـانند و برخـی هـم از     ها سناتور بودند و می گفتم که بعضی از آن(
  ).حضور در مجلس سنا را داشتند شدند که به مناسبت شغل خود اجازه کسانی محسوب می

وقتی جلسه مجلس سنا تشکیل شد، هر کس که در آن جلسه بود حس کرد که تمام سناتورها موافق 
آمـد و اصـول حکومـت     با قتل سزار هستند، زیرا عقیـده داشـتند کـه وي مـردي مسـتبد بـه شـمار مـی        

  .دموکراسی را زیر پا گذاشت
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ائـت قـاتلین خواهـد داد  و از اصـول معـروف حقـوق       آنتوان حس کرد کـه مجلـس سـنا راي بـه بر    
گوید وقتی اصول آزادي و دموکراسی زیر پا گذاشته شـد،   جمهوري روم استفاده خواهد کرد که می

  .واجب ترین وظیفه ملت این است که قیام کند و مرتکب را معدوم نماید
ه خیانـت سـزار بدهـد    این بود که نطقی ایراد کرد به این مضـمون کـه هـر گـاه مجلـس سـنا، راي بـ       

اش این است که تمام قوانینی که به وسیله او به مجلس سنا تقدیم و تصویب شده از درجه اعتبار  الزمه
  .ها ناتمام است ملغی شود ساقط گردد و تمام کارهایی که او شروع کرده و بعضی از آن

کارهـایش بـراي روم    آنتوان بعد از نطق خود پیشنهاد کرد که چون سزار به روم خدمت هم نمـود و 
  .مفید بوده، مجلس سنا او را خائن معرفی ننماید ولی قاتلین او را تبرئه کند

این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید و مجلس سنا، قوانین و کارهاي عمرانی سـزار را تائیـد کـرد و    
  .اعالم نمود که قاتلین وي از مجازات معاف هستند

رها بود، شروع به صحبت کرد و گفت اینک که مجلـس سـنا   گاه پدر زن سزار که یکی از سناتو آن
تائید کرد که سزار به این کشور و امپراتوري  روم خدمت کرده، سزاوار است که جنازه او بـا مراسـم   

. اي را که مدتی است نوشته شـده بخواننـد و بـه مفـاد آن عمـل کننـد       تشییع شود و وصیت نامه رسمی
دند و وقتی مردم از مفاد وصیت نامه مستحضر شدند از فرط تـاثر  وصیت نامه سزار را گشودند و خوان

دارد و  گفت  کـه ملـت روم را بسـیار دوسـت مـی      به گریه در آمدند چون سزار در آن وصیت نامه می
رود وصیت  تر و سر بلندتر کند و اینک که از جهان می همه وقت کوشیده که بتوانند ملت روم را قوي

اراي اهلیت روم است سیصد سس ترز پـول نقـد از دارایـی او بپردازنـد و     کند که به هر کس که د می
نماید تا هر طور که مایل  تمام امالك و باغها و عماراتی را که در حومه دارد، به ملت روم واگذار می

  .است از آن استفاده نماید
قد خود مبـالغی  قسمتی دیگر از وصیت نامه که سبب تاثر شدید مردم شد، این بود که سزار از پول ن

بسیار خوب از پول سـزار   پرداخت و از جمله بروتوس سهمی اي از قاتلین خویش می قابل توجه به عده
  .کرد دریافت می
اندیشیدند که قاتلین سزار  کردند و می اختیار بلند نظري سزار و پستی قاتلین او را مقایسه می مردم بی

  .جوانمردي نمودندکه همه از دوستانش بودند، نسبت به آن مرد نا
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تا آن موقع قـاتلین سـزار در   . وقوف بر وصیت نامه سزار نظریه مردم را نسبت به قاتلین وي تغییر داد
نظر مردم کسانی بودند که کشور را از شر یک دیکتاتور نجات دادند، ولی بعد از اینکه وصـیت نامـه   

  .ا قتل رسانیدندهایی دانستند که یک جوانمرد کریم ر ها را آدمکش گشوده شد، آن
. موضوع دیگر که نظریه مردم را نسبت به قاتلین سزار تغییر داد، موضـوع تشـییع جنـازه رسـمی بـود     

تشـییع   کردند که اگر سزار خیانتکار بوده، براي چه جنازه او را با مراسم باشکوه و رسمی مردم فکر می
  کنند؟ وي را مجازات نمی نمایند و اگر خیانتکار نبود و به روم خدمت کرد، چرا قاتلین می

سپارند، بلکـه جسـد    کنند و به خاك نمی ها را مومیایی نمی جنازه) یعنی مصر(در روم مثل کشور ما 
  .سوزانند و قرار شد که جسد سزار هم سوزانیده شود بزرگان را می

هاي عمومی اسـت، جـایی بـه     در فوروم یعنی گردشگاه و میدان بزرگ روم که مخصوص سخنرانی
آوردند که تابوت حامل جنازه سزار در آنجا گذاشـته شـود و در روز معـین جسـد سـزار را در       وجود

تابوتی از عاج نهادند و روي جبه ارغوانی رنگ دیکتاتور را گستردند و جنازه به فوروم آورده شـد و  
اي از هنرپیشگان روم مقابل جنـازه و بـا حضـور تمـام سـکنه       بعد عده. در جاي مخصوص قرار گرفت

هاي اساطیر راجع به زندگی خـدایان   شهر نمایش دادند و موضوع نمایش عبارت بود از یکی از فاجعه
شود و موضوع نمایش خیلی شبیه به قتل سزار  که در آن یکی از خدایان به دست خدمه خود کشته می

  .از طرف توطئه کنندگان بود
  .به نطق کرد بعد از خاتمه نمایش، آنتوان مقابل تابوت قرار گرفت و شروع

هـا   توانست به زبان عوان الناس صحبت کند و احساسـات آن  آنتوان یک ناطق برجسته نبود، ولی می
  .را بر انگیزد و مردم عوام را به هیجان بیاورد

نمـود و   کـرد و فقـط از خـدمات سـزار بحـث مـی       آنتوان در آغاز صحبت، به قاتلین سزار حمله نمی
داشت که وصیت کرد بعد از مـرگش از دارایـی خـود     ا دوست میگفت که او آن قدر ملت روم ر می

  .سیصد سس ترز بدهند او، به هر رومی
آنتوان به خصوص روي این قسمت تکیه کـرد کـه سـزار، هنگـامی ثـروت خـود را بـه هموطنـانش         

  .بخشید که دیگر احتیاجی به محبت هموطنان نداشت
اش مفتوح نخواهد شد مگر بعد از مرگش و پس از این که انسان مـرد،   دانست که وصیت نامه او می
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بنابراین عشق سزار نسبت . ها برآید احتیاجی به دوستی مردم ندارد تا این که در صدد جلب محبت آن
  .به ملت روم، یک محبت واقعی بود نه مجازي
  :د، ناطق به قاتلین سزار حمله ور شد و گفتپس از اینکه مردم از سخنان آنتوان گرم شدن

اي از عظمت رسانید که در هیچ تاریخی سابقه نداشت و شاید پس از این هـم   سزار، روم را به درجه
بینید  به هر طرف از دریاي روم که نظر بیندازید، می. کسی نتواند روم را به این درجه از عظمت برساند

و جنوب آن دریا نصب شـده و تمـام کشـورهاي اطـراف آن     که عقاب روم در شرق و غرب و شمال 
  .باشند ها دست نشانده روم می دریا، جزو مستملکات روم است یا سالطین آن

نظیر را سزار عاید روم کرد و در دوره زمامداري او، ملت روم طوري ثروتمند بود که  این عظمت بی
  .کردند ها براي گرفتن مستمري مراجعه نمی اي از رومی عده

آنتوان گفت یگانه ایرادي که مخالفان سزار به او گرفتند این بود که سزار آزادي را زیر پـا گذاشـته   
  .است

پرسم در بین شما که همه داراي اهلیت روم هستید، که خواست کـاري مطـابق قـانون     من از شما می
خـود، کشـتزار    خواسـتید بـه وسـیله غالمـان     بکند و از او جلوگیري کردند؟ آیا شما هنگـامی کـه مـی   

خویش را بکارید جلوگیري کردند؟ آیا کسی به شما گفت که روغن زیتون و غله و شـراب خـود را   
  نباید صادر کنید؟ آیا کسی از مسافرت شما جلوگیري کرد؟

  توان گفت که سزار آزادي را زیر پا گذاشت؟ البته نه، دراین صورت چگونه می
اي نـدارد کـه سـزار را مـورد      کنـد و عالقـه   مینه سازي میمردم متوجه نبودند که آنتوان براي خود ز

  .تجلیل قرار بدهد
یک مرتبه دیگر مردم فریب خوردند، چون قاعده کلی ایـن اسـت کـه مـردم همـواره دچـار فریـب        

هـا تصـدیق کردنـد کـه سـزار بزرگتـرین خـدمتگزار روم بـوده و کسـانی کـه او را بـه قتـل              آن. شوند
  .باشند کار می اند تبهکار و خیانت رسانیده

در آن موقع، هرگاه بروتوس و کاسیوس و سایر قاتلین سزار در آن میدان بودند، بدست مردم به قتل 
  .بردند رسیدند ولی هیچ یک از قاتلین سزار در آن میدان نبودند و همه در تپه کاپیتول بسر می می

. خداي خدایان سوزانیده شودبعد، یکی از مستمعین فریاد زد سزار خداست و باید در معبد ژوپی تر 
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ولی چند نفر از مستمعین مجال ندادند که جسد سزار از آن میدان بـه معبـد ژوپیتـر منتقـل گـردد و بـه       
  .تابوت عاج نزدیک گردیدند و به وسیله آتشزنه، روپوش تابوت را آتش زدند

آوردنـد و روي   بعد، هنرپیشگانی که در آن میدان بازي کرده بودند لبـاس نمـایش را از تـن بیـرون    
هاي مخصـوص را از تـن بیـرون     جوانان نوباوه نیز کلیچه. آتش انداختند، تا اینکه آتش را تیزتر نمایند

توانسـت از خـود دور کـرد و روي     آنگاه هر کس، هـر چـه را کـه مـی    . کردند و روي آتش انداختند
  .اي بلند به آسمان رفت خرمن آتش انداخت و شعله
اي از اعمال خود را در  ق العاده مردم در آن روز طبیعی بود یا آنتوان عدهمعلوم نیست که هیجان فو
ها را تحریک کنند، زیرا در حالی کـه جسـد سـزار در یـک خـرمن از آتـش        بین مردم گماشت تا آن

دانسـتند   همه می. اي فریاد برآوردند که برویم و بروتوس و کاسیوس را به قتل برسانیم سوخت عده می
ها دیگران را تحریک بـه قتـل دیکتـاتور روم     روتوس سردسته قاتلین سزار بودند و آنکه کاسیوس و ب

  .کردند
سوخت گذاشتند و به سـوي خانـه بروتـوس و کاسـیوس بـه راه       مردم جسد سزار را همان جا که می

ها از طرف  افتادند، غافل از اینکه اوالً آن دو نفر در تپه کاپیتول هستند و نه درخانه خود و ثانیاً خانه آن
  .شود یک عده گالدیاتور حفاظت می

مردم وقتی متوجه شدند که گالدیاتورها حافظ آن دو خانه هستند، بهتر آن دیدند که عقـب نشـینی   
توانند با گالدیاتورها در بیفتند و جنگ مردم با گالدیاتورها شبیه بـود   دانستند که نمی نمایند، چون می
هاي آن دو نفـر مراجعـت کردنـد یـک      مردم بدون نتیجه از خانه موقعی که. ها با شیران به جنگ موش

  .کار به قتل رسانیدند گناه را به جاي گناه بی
کـاران   رسند و در بیشر اوقات گناه گناه به قتل می اي بی در عصر ما هم هر زمان که طغیان شود، عده

  .گریزند از مجازات می
و » هلویـوس سـینا  «یکی از آنهـا موسـوم بـود بـه     » اسین«در روم دو پسر عمو بودند به اسم خانوادگی 

داشت و  آمد و او را دوست می هلویوس از طرفداران جدي سزار به شمار می» کونلیوس سینا«دیگري 
  .گردید در عوض کورنلیوس از مخالفین و دشمنان سزار محسوب می

سـم خـانوادگی دو پسـر    مردم شنیده بودند که سینا از دشمنان سزار است و توجه نداشتند کـه سـینا ا  
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همـین کـه چشـم مـردم در خیابـان بـه       . آیـد  ها از دوستان سزار به شمار مـی  باشد و یکی از آن عمو می
ور شدند و فرصت ندادند که آن  هلیوس سینا افتاد به تصور اینکه وي از دشمنان سزار است به او حمله

  .ندا مرد خود را معرفی نماید و به مردم بفهماند که اشتباه کرده
هلویوس بدبخت در مدت چند دقیقه، بدست مردم قطعه قطعه شد و پس از اینکـه مـردم آن مـرد را    

اند و خواستند کـه   گناه را قطعه قطعه کرده نابود کردند، متوجه اشتباه خود شدند و دانستند که یک بی
  .پسر عموي دیگر را پیدا کنند و به قتل برسانند ولی آن مرد گریخت

جا که جسد سزار سوزانیده شد، یک ستون از سنگ مرمـر سـاختند و روي آن سـتون    ها در آن رومی
  .»به یاد پدر میهن«نوشتند 

کردنـد، از مـرگ آن مـرد     عالوه بر دوستان و طرفداران سزار، ملل خارجی که در روم زندگی مـی 
حکومـت روم قـرار   بردند در پناه  چون سزار افراد ملل دیگر را که در روم به سر می. بسیار متاثر شدند
هـا در   باشند و سـکونت آن  گفت که اتباع خارجی که در روم هستند از دوستان روم می داده بود و می

آن کشور، دلیل بر این است کـه نسـبت بـه روم اعتمـاد دارنـد و نبایـد کـاري کـرد کـه سـبب سـلب            
  .اعتمادشان شود

اي اتفـاق   ند و هـر بـار کـه واقعـه    ها در روم امنیـت نداشـت   قبل از سزار ملل دیگر به خصوص یهودي
  .رسانیدند ها را به قتل می شدند و آن ور می ها به یهودیان حمله گرفت، رومی افتاد و بلوا در می می

هـا   سزار یهودیان را هم در پناه حکومت روم قـرار داد و دیگـر کسـی جـرات نکـرد کـه بـه یهـودي        
  .ها را به قتل برساند ور شود و آن حمله

جسد سزار را در میدان فوروم که گردشگاه و هم محل سـخنرانی بـود سـوزانیدند، هـر      بعد از اینکه
گریسـتند و   رفتنـد و مـی   روز یهودیان روم به محلی که جسد سـزار در آنجـا سـوزانیده شـده بـود مـی      

  .»دیوار ندبه«ها اسم آنجا را گذاشتند دومین  رومی
قبل از اینکـه سـزار   . ن موضوع را مسجل نکردگفتم سزار با اینکه پسر خاتون مرا پسر خود دانست ای

موسـوم بـه اوکتـاو را    ) برادرزاده کوچک خود(پسر خاتون مرا پسر خود بشناسد، پسر برادرزاده خود 
  .ناپسري خود کرده بود

سزار آگاه  برد و بعد از اینکه از قتل هنگامی که سزار به قتل رسید، اوکتاو در خارج از روم به سر می
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  .افتاد و خود را به روم رسانیدشد، به راه 
اگر کلئوپاترا به اتفاق مـن و سـزاریون فرزنـدش بـا لبـاس مبـدل از روم نگریختـه بـود، اوکتـاو هـم           

براي اوکتاو که ) فرزند سزار(رسانید و هم خاتون مرا، چون کلئوپاترا و فرزند او  سزاریون را به قتل می
گردیدنـد،   آورد، یـک خطـر بـزرگ محسـوب مـی      یو وارث سزار به شمار م) ناپسري(خود را فرزند 

اوکتاو ناچار بود که ملکه مصر و فرزندش را از بین ببـرد تـا اینکـه کلئوپـاترا فرزنـد خـود را وارث و       
  .جانشین سزار معرفی ننماید

ها را به قتل برساند، برادر کلئوپاترا،  چون دست اوکتاو به خاتون من و فرزندش نرسید و نتوانست آن
  .پانزدهم را به قتل رسانید بطلمیوس

موقعی که بطلمیوس پانزدهم به دستور اوکتاو تسلیم جالد گردیـد تـا اینکـه سـرش را از بـدن جـدا       
: خواستند او را به قتل برسانند به گریه درآمد و پرسـید  گویند وقتی که می نمایند، پانزده ساله بود و می

  ».ام گناهی نشدهمن که مرتکب ... رسانید؟ براي چه مرا به قتل می«
رسـانند کـه پادشـاه مصـر و شـوهر کلئوپـاترا        از این جهت تو را به قتـل مـی  «: به او گفت جالد رومی

  ».هستی
  ».رساند برادر مرا سزار به قتل رسانید و مرا پسر سزار به قتل می«: بطلمیوس پانزدهم گفت

و تـو هـم بـه خـاطر نسـبت بـا وي        کنی و برادر تو را کلئوپاترا به قتل رسانید اشتباه می«: جالد گفت
  ».رسیدي شوي، چون اگر شوهر او نبودي به قتل نمی کشته می

دیدم به او پاداش  اگر من اوکتاو را می«: وقتی خبر قتل بطلمیوس پانزدهم به خاتون من رسید، گفت
  ».دادم چون مرا از اضطراب نجات داد می

روم شـد، خـاتون مـن ترسـید کـه مبـادا وي        چون بعد از اینکه اوکتـاو ناپسـري و وارث سـزار وارد   
  .ي برادرش، او را از سلطنت مصر برکنار کند درصدد برآید که به وسیله

آمد که کلئوپاترا را از سلطنت مصر برکنار کند و  دولت روم دولتی بود نیرومند و اگر درصدد بر می
  .آمد برادرش را به جاي او بنشاند، از عهده بر می
گذاشت، یک دسـتاویز بـزرگ بـراي تهدیـد خـاتون مـن        هر گاه اوکتاو، برادر کلئوپاترا را زنده می

توانست پیوسته او را بترساند و وادارش نماید که مطیـع دسـتور وي باشـد، ولـی او کـه از       داشت و می
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و خاتون فرط کینه بطلمیوس پانزدهم را کشت، یک وسیله موثر را براي تهدید کلئوپاترا از دست داد 
  .مرا هم از اضطراب نجات داد

  .متاثر نشد و برعکس خوشحال گردید وقتی خبر مرگ برادر کلئوپاترا رسید، خاتون من
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  یک مدعی براي سلطنت مصر
توانستند باور کنند  و نمی. ها تحت تاثیر مرگ سزار بودند وقتی که ما به مصر مراجعه کردیم مصري

فرزند سـزار بـه   که مردي با آن قدرت و عظمت به آن زودي از بین برود، ولی چون فرزند خاتون من 
حتی بعد از این که دانستند کـه  . دیدند ها کلئوپاترا را مانند دنباله قدرت سزار می آمد مصري شمار می

ها نسبت به قدرت خـاتون مـن    برادر کلئوپاترا در روم برحسب دستور اوکتاو به قتل رسیده، عقیده آن
  .متزلزل نشد
ي چون سزار را مقابل خـود بـه زانـو در آورد،    اي که توانست مرد کردند که ملکه ها فکر می مصري

  .تواند هر قدرتی را مغلوب نماید آن قدر توانایی دارد که می
تغییـر کـرده    بعد از این که ما از روم به مصر مراجعت کردیم، مشاهده نمـودیم کـه اخـالق عمـومی    

  .است
توسعه مبادالت بین  آمدن سزار به مصر و سکونت یک عده از افسران و سربازان رومی در وطن ما و

ها عادت قبیح و نفرت انگیز عشق غیر طبیعی را که از یونان به روم  روم و مصر، سبب گردید که رومی
  .سرایت کرده بود در مصر هم رواج دادند

قبــل از ایــن کــه مــا از مصــر بــه روم بــرویم، در اســکندریه جــز در دو محلــه تفــریح مکــانی بــراي   
هـاي شـهر را اختصـاص بـه تفـریح عمـومی        اگـر یکـی از خانـه   خوشگذرانی مـردم وجـود نداشـت و    

ولی بعد از این که به . شدند بردند مجازات می دادند، صاحبخانه و کسانی که در آن خانه به سر می می
ها و  هایی هست که مخصوص پذیرایی از رومی مصر مراجعت کردیم معلوم شد که در اسکندریه خانه

  .و در آن منازل عشق غیر طبیعی رواج دارد باشد بعضی از مسافرین خارجی می
بودند و براي این که بتوانند از مشتریان خـود پـذیرایی نماینـد، افـراد مـورد       صاحبان آن منازل رومی

  .دادند آوردند و در آن منازل جا می احتیاج را از یونان و روم به مصر می
توانسـت دسـتور بدهـد کـه      مـی کلئوپاترا وقتی از این موضوع مستحضـر گردیـد، متغیـر شـد ولـی ن     

ها خواهد گردید و رومیان به طور علنی از آن منازل  هاي مزبور را ببندند، چون سبب خشم رومی خانه
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چند بـار  . رفتند ها براي تفریح به خانه هاي مزبور می کردند و افسران رومی و بازرگانان آن حمایت می
  .فر مجروح و مقتول گردیدندهم بر اثر مستی، در آن منازل نزاع درگرفت و چند ن

گفت که یونان  کلئوپاترا با این که از لحاظ نژادي یونانی بود، از عشق غیر طبیعی نفرت داشت و می
  .نمایند اند و ملل دیگر را آلوده می و روم که دو کانون عشق غیر طبیعی است، مایه فساد شده

اي از افسران و سـربازان   که حضور عدهکلئوپاترا بعد از مراجعت به مصر، همان طور که مجبور شد 
رومی را در کشور خود تحمل نماید، مجبور گردید که وجود آن منـازل را هـم در پایتخـت خـویش     

  .ها نشود تحمل نماید تا این که سبب خشم رومی
آور اتفاق افتاد و آن ایـن   در دومین سال مراجعت ما از روم به مصر، یک واقعه غیر منتظره و شگفت

مردي در سوریه ادعا کرد که بطلمیوس چهاردهم و شوهر کلئوپاترا است کـه از دریـا نجـات     بود که
  .باشد پیدا کرده و خود را به سوریه رسانیده و چون زنده است سلطنت مصر از آن او می

ها او را مـتهم بـه قتـل پادشـاه خـود نکننـد،        سزار برادر کلئوپاترا را کشت، ولی براي این که مصري
  .که وي در دریا غرق شده است شهرت داد
بـرد، بـه هیجـان     ها وقتی شنیدند که بطلمیوس چهاردهم زنده اسـت و در سـوریه بـه سـر مـی      مصري

درآمدند و خواستند که او را وارد مصر نمایند، حتی خاتون من هم مردد شـد و فکـر کـرد کـه شـاید      
چهـاردهم هسـت یـا نیسـت،      شوهر اولش زنده است و براي این که اطمینان حاصل کند که بطلمیوس

  .عزم کرد که مرا به سوریه بفرستد
شناسد، زیرا  به من گفت شرمیون، در بین اطرافیان من هیچ کس بطلمیوس چهاردهم را چون تو نمی

کردي و پس از این که شوهر من شد تو دائم بـا مـا بـه سـر      تا وقتی که وي کوچک بود با او بازي می
اش قدري تغییر کرده باشد، ولی تو به طور حتم  ین چند سال چهرهبردي و گرچه ممکن است در ا می

  .وي را خواهی شناخت
بعد از اینکه او را دیدي، اگر که دانستی که برادر من است به سرعت مراجعت کن و بـه مـن اطـالع    
بده تا این که به فکر چاره باشم، ولی اگر بـرادرم نبـود، دعـوي او بـدون اهمیـت اسـت چـون جـرات         

  .کرد که به مصر بیاید و در اینجا براي تصاحب تخت سلطنت مصر با من مبارزه کند نخواهد
خاتون من با یک کشتی مخصوص مرا به سوریه فرستاد و من پـس از ورود بـه سـوریه در صـدد بـر      
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باشد در کجاست و به من گفتنـد کـه    کند بطلمیوس چهاردهم می آمدم که بدانم مردي که دعوي می
  .کند دگی میزن» بعلبک«وي در 

  .من در ساحل سوریه از کشتی پیاده شدم و به اتفاق یک غالم راه بعلبک را پیش گرفتم
اي نوشت و به من داد و گفت اگر در سوریه براي  قبل از این که از مصر به راه بیفتم، خاتون من نامه

ه و اشکال تو را رفع نشان بد تو مشکلی پیش آمد این نامه را به افسران رومی یا مامورین لشکري رومی
خواهند کرد، زیرا سوریه تحت سلطه حکومت روم بود و مامورین لشکري و کشوري روم، در آنجـا  

  .کردند فرمانروایی می
  .در راه کسی مزاحم من نشد تا این که مجبور شوم نامه ملکه مصر را ارائه بدهم

آمد  کند امن به شمار می می جاده هاي سوریه، مثل جاده تمام کشورهایی که روم در آنجا حکومت
توانسـتیم کـه در جـاده     کنند، ما می و همانطور که در روم مردم در موقع شب در جاده ها مسافرت می

  .هاي سوریه نیز هنگام شب مسافرت نماییم
کند پادشاه سابق مصر  من شتاب داشتم که زودتر خود را به بعلبک برسانم و مردي را که دعوي می

  .همین جهت قسمتی از شب را نیز راه پیمودماست ببینم و به 
گفت اینجا دیار غربت اسـت و   کرد و می که با من بود، مرا از راهپمایی در موقع شب منع می غالمی

اگر ما در موقع شب راه پیمایی کنیم ممکن است کـه مـا را بـه قتـل برسـانند، ولـی مـن او را دلـداري         
دانند که  کسی نسبت به ما سوءقصد نخواهد کرد زیرا همه میگفتم که بیم نداشته باش و  دادم و می می

اگر به یک مسـافر در شـاهراه سوءقصـد کننـد، مصـلوب خواهنـد شـد و قـوانین روم در ایـن قسـمت           
  .کند کوچکترین ارفاقی نمی

کـردم خـود را بـه عنـوان شـرمیون       من در هر مهمانخانه که براي صرف غذا یا خوابیـدن توقـف مـی   
کـرد، بـراي ایـن کـه در      نمودم و کسی از سوداگري من حیرت نمـی  فی          میسوداگر مصري معر

ها با بازرگانـان سـوریه طـرف معاملـه      دانستم که بعضی از آن مصر زنان سوداگر متعدد بودند و من می
  .باشند می

دانستم که سکنه سوریه عادت دارند که زن سـوداگر مصـري را ببیننـد یـا ایـن کـه نـامش را         من می
  .نمایند نماید، حیرت نمی نوند و از مشاهده یک زن تاجر که با غالم خود سفر میبش
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یک روز موقع ظهر در یک مسافرخانه واقع در کنار جاده براي صرف غذا توقف کردیم، یک نهـر  
گذشت و صاحب مهمانخانه مشک هاي پـر از شـراب و    بزرگ داراي آب زالل از کنار مهمانخانه می

  .ته بود که خنک شود و به مسافران بپیمایددوغ را در آب گذاش
چـی   اي کـه بتـوان صـحبت کـرد آموختـه بـودم، از مهمانخانـه        را به اندازه من که در روم زبان رومی

پرسیده که اگر یک مشک را پر از دوغ یـا شـراب کننـد آیـا آنچـه در مشـک هسـت در آب خنـک         
پر از شراب را در آب خنک قرار بدهند، شود یا نه؟ چون من تا آن روز شنیده بودم که اگر مشک  می

شود زیرا پوست مشک مانع از این است که بـرودت آب در شـراب اثـر نمایـد،      شراب آن خنک نمی
شود، از نوعی است که برودت آب از جدار مشـک   ولی معلوم شد مشکهایی که در سوریه ساخته می

  .کند شود و آن را خنک می نماید و در شراب موثر واقع می عبور می
صاحب مهمانخانه براي این که گفته خود را به ثبوت برساند خواست کـه یـک جـام از شـرابی کـه      

نوشم و بهتر آن است که بـه   ها بود براي من بیاورد، ولی من گفتم که شراب نمی درون یکی از مشک
  .جاي شراب به من دوغ بدهد

اي از آن نوشـیدم و گفـتم    من جرعه صاحب مهمانخانه یک پیمانه پر از دوغ کرد و مقابل من نهاد و
  .کند هاي شما اگر در آب خنک بماند دوغ و شراب را خنک می گویی و مشک راست می

  روم؟ آیم و به کجا می صاحب مهمانخانه از من پرسید از کجا می
خواهم آنجا بروم و خرید کنم  باشم و می آیم و عازم بعلبک می گفتم من مصري هستم و از مصر می

  .غل من سوداگري استزیرا ش
باشد و آیا ممکـن اسـت از    زدم که شغل تو سوداگري می صاحب مهمانخانه گفت من نیز حدس می

  فروشی؟ خري و چه می تو بپرسم که چه می
دانستم که ممکن است از من بپرسند چه نوع کـاالیی خریـد و    من فکر این سوال را کرده بودم و می

در مصر دکـانی دارم کـه در آن عطـر و دیبـاي سـوریه فروختـه       کنم، این بود که گفتم من  فروش می
  .نمایم شود و هر موقع که خریداري موجود باشد کتان مصر را به سوریه صادر می می

چی گفت کتان مصر در سوریه مرغوب است و توانگران با کتان مصـر بـراي خـود لبـاس      مهمانخانه
  .دوزند می



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٥ 

ناگهان چیزي را به خاطر آورده باشد، گفـت آیـا اطـالع داري    آنگاه صاحب مهمانخانه مثل این که 
  .که پادشاه شما در سوریه است

من تجاهل کردم و گفتم پادشاه ما زنی است به اسم کلئوپاترا که یکـی از زیبـاترین زن هـاي جهـان     
کنم که او در سوریه  کردم وي در مصر بود و تصور نمی که من از مصر حرکت می باشد و هنگامی می
  .باشد

ام  ولی منظـورم او نیسـت و ایـن کـه در سـوریه       صاحب مهمانخانه گفت من اسم کلئوپاترا را شنیده
گویـد کـه کلئوپـاترا سـلطنت او را      خوانـد و مـی   باشد مرد است و خود را بطلمیوس چهاردهم مـی  می

  اید؟ غصب کرده است و آیا شما پادشاهی به اسم بطلمیوس چهاردهم داشته
  .میوس چهاردهم برادر کلئوپاترا و هم شوهر او بودگفتم بلی و بطل

ام و تـو گفتـی کـه     چی متعجب شد و پرسید آیا گوش مـن خطـا نکـرده و درسـت شـنیده      مهمانخانه
  !بطلمیوس چهاردهم برادر کلئوپاترا بود و هم شوهرش

کننـد و   یگفتم بلی، زیرا در مصر رسم است که برادران اگر خواهر داشته باشند، با خواهر ازدواج م
  .بخصوص این رسم در خانواده سلطنتی مصر بیش از جاهاي دیگر رواج دارد

  کنند؟ مهمانخانه چی گفت براي چه این کار را می
گفتم براي این که وحدت خانواده سلطنتی مصر از بین نرود و ثروت خانواده متفرق نگـردد، چـون   

ثـروت خـویش را بـه خـانواده دیگـر منتقـل        اگر دختران با مردانی غیر از برادران خود ازدواج کننـد، 
انـد، زیـرا پسـر یـا      نمایند و دیده شده که بعضـی از سـالطین مصـر بـا دختـران خـود ازدواج کـرده        می

اند تا دختر خـود را بـه او بدهنـد و بـه همـین جهـت بـا دختـر خـویش ازدواج           برادرزاده ذکور نداشته
  .به خانواده دیگر منتقل نشودها  اند تا این که قسمتی از ثروت خانواده آن کرده

زن خود را در شرف نـزع   ام که وقتی بطلمیوس سیزدهم معروف به نی من چون مصري هستم، شنیده
دید وصیت کرد که بعد از مرگش، دختر او کلئوپاترا با یکی از برادران خود وصلت کند و با این کـه  

ازدواج صورت گرفت و برادر کلئوپـاترا  برادر کلئوپاترا کوچکتر از او بود، به این وصیت عمل شد و 
در  موسوم به بطلمیوس چهاردهم گردید، ولی در جنگی که بـین پادشـاه مصـر و سـزار سـردار رومـی      

  .گرفت، بطلمیوس چهاردهم غرق گردید و دیگر کسی از او چیزي نشنید
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 گویـد کـه بطلمیـوس چهـاردهم     کنـد مـی   چی گفت ولی مردي که در بعلبک زندگی می مهمانخانه
  .پادشاه مصر است

گوید، ولی متوجه شدم که اظهار نظر صریح من ممکـن اسـت    من خواستم بگویم که وي دروغ می
باعث خیال آن مرد شود و از خود بپرسد چگونه زنی چون من که سوداگر هستم راجع به پادشاه مصر 

  .اطالع صریح دارم
  گویند؟ ها در خصوص دعوي این مرد چه می پرسیدم رومی

همانخانه گفت تا وقتی که سزار زنده بود این مرد جرات نداشت که خود را پادشـاه مصـر   صاحب م
دانست که مناسبات سزار با ملکه مصر خوب است و هر گاه خود را پادشاه مصر  معرفی نماید، زیرا می

 معرفی کند مورد خشم سزار قرار خواهد گرفت، ولی از وقتی که سزار زندگی را بدرود گفته این مرد
گیرنـد بـراي اینکـه     ها ایرادي بر وي نمـی  گوید که پادشاه مصر است و رومی داراي جرات شده و می

  .دانند که وضع مناسبات کلئوپاترا با حکومت روم چگونه است هنوز نمی
صاحب مهمانخانه با این که نشـان داده بـود کـه از وضـع مصـر اطالعـی زیـاد نـدارد، همچنـان کـه           

دواج خواهر و برادر مجاز اسـت، از مناسـبات خـاتون مـن و حکومـت روم      دانست که در مصر از نمی
  .گفت درست بود اطالع داشت و آنچه راجع به مناسبات مزبور می

ها در وطن ما نیز در حال انتظـار بودنـد    حتی خود رومی. بردند در مصر همه در حال انتظار به سر می
  .روم چگونه خواهد شددانستند که مناسبات خاتون من با حکومت  چون نمی

اي دارد، ولـی   کند بطلمیوس چهاردهم است چه قیافه خواستم از آن مرد بپرسم مردي که دعوي می
این سوال هم ممکن بود که براي آن مرد تولید سوظن نمایـد و فکـر کنـد کـه علـت کنجکـاوي مـن        

بـک اسـت یـا در    باشـد، در خـود بعل   کند پادشاه مصر مـی  فقط پرسیدم این مرد که دعوي می. چیست
  برد؟ حومه شهر به سر می

» بعل«نماید و محل وي در خیابان بزرگ  صاحب مهمانخانه گفت که او در خود بعلبک زندگی می
  .باشد در یک خانه دوطبقه سفید رنگ می

باشد طوري در بعلبک سرشناس است  کند پادشاه مصر می این جواب نشان داد مردي که دعوي می
  .شناسند یکه حتی خانه او را م
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وقتـی مـا وارد   . بعد از صرف غذا و پرداخت بهاي آن به راه افتادیم و همان روز به بعلبـک رسـیدیم  
. توانستم که در آن موقع براي دیدن مدعی سلطنت مصـر بـروم   شهر شدیم، هوا تاریک بود و من نمی

  .ماین بود که به راهنمایی یکی از سکنه خیرخواه، به سوي یک مسافرخانه خوب رفتی
هاي خوب بعلبک در خیابان بعل واقع گردیده و من شب را در آن مسافرخانه به سر بردم  مسافرخانه

و روز بعد به غالم خود سپردم که از مسافرخانه خارج نشود تا من بیرون بروم و بعد از ساعتی مراجعت 
  .نمایم

بعـد، از ایـن احتیـاط     وقتی از مسافرخانه خارج شدم، براي احتیاط یک نقاب بر صـورت انـداختم و  
هاي یهـودي   شد زیرا زن بسیار خوشوقت شدم انداختن نقاب بر صورت، در آن شهر سبب حیرت نمی

اندازند و در سایر شهرهاي  کنند، در موقع خروج از خانه نقاب بر صورت می که در بعلبک زندگی می
  .شدند می   هاي یهودي با نقاب از منزل خارج       سوریه هم به طوري که دیدم زن

اي سـفید رنـگ نمایـان     دیـدم از دور خانـه   من طول خیابان بعل را گرفتم و به راه افتادم و وقتـی مـی  
  .نمودم تا این که خانه را ببینم و مشاهده کنم که آیا دو طبقه هست یا نه ها را آهسته می گردد قدم می

کردم که  شدند و من فکر می کسانی که در خیابان بعل سکونت داشتند، از اشراف شهر محسوب می
تواند در آن خیابان سکونت  کند، البد مردي است توانگر که می مردي که دعوي سلطنت مصر را می

  .نماید
ها را آهسته کردم که بتـوانم بـا دقـت     اي سفید رنگ و دو طبقه نمایان گردید و من قدم از دور خانه

  .آن خانه را از نظر بگذرانم
جلو درب خانه عبور کنم، در باز شد و مردي از آن خارج گردید که به نظرم ولی قبل از این که از 

آن مرد کوچکترین توجهی به من نکرد و از کنـارم گذشـت و رفـت، ولـی مـن او را      . بسیار آشنا آمد
  .شناختم و متوجه شدم که کال است

، معهذا یک مـرد  کال نسبت به گذشته خیلی فربه شده بود و دیگر آن زیبایی خیره کننده را نداشت
  .من مشاهده کردم که لباسی فاخر به تن کرده و شمشیر بر کمر بسته است. رسید زیبا به نظر می

ربـود و در آن موقـع شـکوه او بـر دل      در گذشته کال جوانی بود که بـا زیبـایی خـود قلـوب را مـی     
از نظر گذرانیدم تا نشست، به طوري که وقتی از کنار من گذشت، من رو برگردانیدم و مدتی او را  می
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این که دریافتم که به زودي از نظر ناپدید خواهد شد، لذا به خود گفتم که باید وي را تعقیب کـرد و  
  .رود و با چه اشخاصی آشنایی دارد فهمید کجا می

وقتی دیدم که کال از خانه خارج شد، حدس زدم که بطلمیوس چهاردهم پادشاه سابق مصر هـم در  
س زدم که پادشاه سابق مصر، با کمک کال در سـوریه دعـوي سـلطنت مصـر را     همان خانه است، حد

  .نماید می
کردم شوهر اسبق کلئوپاترا در آنجاسـت، دور از عقـل بـود و همـان      اي که فکر می ورود من به خانه

دانستم در آن خانه چه اشخاصی هسـتند و ممکـن بـود     نمودم، چون من نمی بهتر که کال را تعقیب می
توانست مرا بشناسد زیرا نقاب بر  ورود به آنجا، مرا بشناسند و به قتلم برسانند، ولی کال نمی که پس از

  .صورت داشتم
ها افزودم که خود را به کال برسانم و به جایی رسیدم که با وي بیش از ده قدم فاصله  به سرعت قدم

  .نداشتم
ه پر جمعیت شدیم و معلوم بـود کـه   او از جلو و من از عقب از خیابان بعل گذشتیم و وارد یک محل

  .باشد محله مزبور مسکن طبقات کم درآمد شهر می
دیدم کـه بعضـی از عـابرین مقابـل وي سـر       من دقت داشتم کال را در وسط جمعیت گم نکنم و می

  .آوردند فرود می
 کـردم، چـون قامـت و قیافـه باشـکوه او، در دل افـراد کـم        از احترام مردم نسبت به کال حیرت نمی

کردند که مبـادا مـورد خشـم قـرار      آورد و نسبت به وي احترام می بضاعت و ناتوان رعب به وجود می
آوردند، چیـزي هـم    بگیرند، تا این که متوجه شدم بعضی از اشخاص وقتی مقابل آن مرد سر فرود می

  .گویند می
گذرنـد چـه بـر     می که از کنار کال من از فاصله بین خود و کال کاستم تا بدانم آن اشخاص هنگامی

  .آورند زبان می
  .»پادشاه مصر«آورد گفت سالم بر تو اي  شنیدم یکی از عابرین موقعی که سر فرود می

  .»بطلمیوس بزرگ«دیگري گفت سالم بر تو اي 
بطلمیوس «و » پادشاه سرزمین نیل«و » پادشاه مصر«اي زیاد از عابرین کال را به عنوان  از آن پس عده
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  . قرار دادندطرف خطاب » بزرگ
اي خلـوت گردیـد، ولـی مـن همچنـان او را تعقیـب        کال از محله به زحمت گذشـت و وارد منطقـه  

اي رسید و در کوبید و یک زن جوان در را گشود و  آن مرد به خانه. رود کردم که بدانم به کجا می می
  .کال وارد خانه گردید و در را بستند

ایی کال بدون تناسب است و بدون شک خانه او نیست و من متوجه شدم که آن خانه با شکوه و زیب
اي که کال بدانجا رفـت، بعیـد نبـود     خانه. باشد اش همان عمارت دو طبقه واقع در خیابان بعل می خانه

  .اش کیست اش باشد و من عالقه نداشتم که بدانم معشوقه که خانه معشوقه
پادشـاه مصـر اسـت آیـا بطلمیـوس       کنـد  من به بعلبک آمده بودم که بفهمم مـردي کـه دعـوي مـی    

» پادشـاه مصـر  «باشد یا نه؟ احترام مردم نسبت به کال و بخصوص این که وي را با عنوان  چهاردهم می
باشـد   نمایـد بطلمیـوس چهـاردهم مـی     دادند، به من فهماند مردي که دعوي مـی  طرف خطاب قرار می

  .اوست
موضـوع را بـه خـاتون خـود بگـویم، ولـی       خواستم همان روز از بعلبک مراجعت کنم و ایـن   من می

ترجیح دادم که باز تحقیق نمایم، چون هنوز اطمینان حاصل نکرده بودم که مدعی سلطنت مصر، خود 
  .کال است

دانند  دهند که می به خود گفتم شاید از این جهت وي را به عنوان پادشاه مصر طرف خطاب قرار می
که کال وارد آن خانه گردید و در را بـه روي مـن بسـتند،    وقتی . از مالزمان برجسته پادشاه مصر است

  .اي که محل سکونتم بود مراجعت کردم من به مسافرخانه
روز بعد، از صبح زود خانه کال را در خیابان بعل تحت نظر گرفتم که بدانم آیا وي از منزل خـارج  

  شود یا نه؟ می
  .توانست مرا بشناسد مثل روز قبل، نقاب داشتم و کال نمی

شد که خانه مزبور خلوت اسـت، چـون    رسید و معلوم می از درون خانه کال صداهایی به گوش نمی
  .رسد شود و اصواتی از آن به گوش می کنند، صدادار می اي که چند نفر در آن زندگی می خانه

ه بـه آن خانـ  ) که طبق دستور کلئوپاترا با من به سوریه آمده بـود  غالمی(فکر کردم که غالم خود را 
اي از کال تحقیق نماید و از وي بپرسد که آیا در آن خانه تنهاست یا این کـه   بفرستم تا این که به بهانه



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٠ 

  .داند کسانی با وي هستند؟ ولی متوجه شدم که غالم من زبان سریانی را نمی
ام گرفت، چون در نخستین شبی که من کال را در اسکندریه  ولی چند لحظه دیگر از این فکر خنده

در آن ( دانست  داند و غالم من هم زبان یونانی می دم او گفت زبان یونانی و سریانی و ایرانی را میدی
کردنـد از جملـه    دوره زبان رسمی مصر زبان یونانی بود، چـون سـالطینی کـه بـر مصـر حکومـت مـی       

  ).کلئوپاترا از نژاد یونانی بودند
م خـود گفـتم کـه بـرود و درب خانـه کـال را       بعد از این فکر، به مهمانخانه مراجعت کردم و به غال

  .بکوبد و به وي دستور دادم چه بگوید و چه بکند
آنگاه غالم را با خود از مسافرخانه خارج کردم و تا نزدیک خانـه کـال بـردم و آن منـزل را بـه وي      

  .نشان دادم و خود از آنجا دور شدم
یم چیزهـایی اسـت کـه از خـود غـالم      گـو  غالم من درب خانه کال را کوبید و آنچه بعد از این مـی 

  .شنیدم
پسري که معلوم بود غالم بچه است، در را گشود و به زبان محلی یعنـی زبـان سـریانی از غـالم مـن      

  پرسید چه کار داري؟
گویـد و گفـت مـن     دانست ولی بـه قرینـه فهمیـد کـه غـالم بچـه چـه مـی         غالم من زبان سریانی نمی

  .صر را ببینمخواهم بطلمیوس چهاردهم پادشاه م می
گوید لیکن چون نام بطلمیوس را شنید دانسـت کـه منظـور     غالم بچه هم نفهمید که غالم من چه می

  .غالم من، صاحب آن خانه است
وي غالم مرا نزدیک درب خانه نگاه داشت و رفت که به ارباب خود اطالع دهد و چند دقیقه دیگر 

  .ه بگذاردمراجعت نمود و به غالم اشاره کرد که قدم به خان
ها را باز کـرد کـه    هاي خود را گشود که همه جا را ببیند و گوش غالم من بعد از ورود به خانه چشم

رسید که کـال   وقتی از خانه صدایی نشنید و جز غالم بچه کسی را ندید و به نظر می. اصوات را بشنود
غالم من وارد اتاقی شد کـه   نماید و خدمتکار او آن غالم بچه است، در آن خانه به تنهایی زندگی می

  .کال آنجا نشسته بود
  باشد و از او پرسید با من چکار داري؟ کال از لباس غالم فهمید که اهل مصر می
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ام که در اینجا سکونت کنم و شنیدم که پادشاه سـابق   غالم من گفت من از مصر به این کشور آمده
ین کشور است بهتر آنکه من وارد خـدمت  مصر در اینجاست و به خود گفتم چون خداوندگار ما در ا

  .ات درآوري ام که تو مرا به خدمت خود بپذیري و در شمار خدمه او شوم اینک اینجا آمده
  کال نظري به سراپاي غالم من انداخت و پرسید مگر تو غالم نیستی؟

ین پناهگـاه  ام و بهتـر  ام و به اینجا آمـده  او گفت چرا، من یک غالم فراري هستم که از مصر گریخته
  باشد و آیا تو حاضري مرا به خدمت خود بپذیري؟ من خانه تو می

غالم من . توانم از تو نگهداري نمایم میل نیستم که تو را به خدمت بپذیرم ولی نمی کال گفت من بی
توانی از من نگهداري نمایی؟ تو پادشاه مصر هستی و ثروت تو از تمـام سـالطین    پرسید چطور تو نمی

  .ام که هیچ پادشاهی ثروت پادشاه مصر را ندارد شتر است چون شنیدهجهان بی
کال گفت آري، ولی من دور از مملکت خود هستم و یک زن که خواهر مـن اسـت، بـه جـاي مـن      

تواند خرج نماید، ولی چـون   باشد و هر قدر بخواهد می کند و ثروت مصر در اختیار او می سلطنت می
ور هستم، در این خانـه غیـر از ایـن غـالم بچـه کـه دیـدي خـادم         من از تخت سلطنت و ثروت خود د

توانم در این موقع خادم دیگري را نگهدارم، ولی وقتی به مصر مراجعـت کـردم،    دیگري ندارم و نمی
  .تو را به خدمت خود خواهم پذیرفت و از موالیت خریداري خواهم کرد

چون تو کـه پادشـاه مصـر اسـت آن قـدر      غالم من گفت با امید زیاد اینجا آمدم و فکر کردم مردي 
  .تواند ده خادم دیگر چون مرا بپذیرد خدم دارد که می

ها یک مستمري بـه مـن ندهنـد مـن گرسـنه       کال وقتی این حرف را شنید خندید و گفت اگر رومی
هـا مسـتمري خـواهم گرفـت، ولـی آن       خواهم ماند و تا روزي که من به مصر مراجعت نکنم از رومی

  .اي نیست که من بتوانم تو یا خادمی دیگر را نگهداري نمایم ندازهمستمري به ا
  غالم من گفت پس من از اینجا بروم و با نا امیدي مراجعت نمایم؟

هـا   توانم سفارش کنم که یکی از رومـی  کال گفت آري، مراجعت کن ولی اگر مایل هستی، من می
لشکري و کشوري روم در سوریه با مـن  اي از صاحب منصبان  تو را به خدمت خود بپذیرد، چون عده

  .دوست هستند
غالم من گفت من با این امید اینجا آمدم که وارد خدمت تو کـه پادشـاه مصـر هسـتی بشـوم و اگـر       
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توانستم به یک مصـري کـه نظـایر آن در سـوریه زیـاد اسـت        خواستم نزد دیگري خدمت کنم، می می
  .مراجعه کنم

نگهداري از تو را ندارم، ولی بعد از این که به مصر مراجعت کال گفت من در حال حاظر استطاعت 
  .کردم، تو را از موالیت خواهم خرید و وارد خدمت خود خواهم کرد

ها بگویی که بیشتر به تو مستمري بدهند تا  توانی به رومی غالم من گفت اي خداوندگار، آیا تو نمی
  بتوانی مرا به خدمت خود بپذیري؟

ام  ها مراجعـه کـرده   که به من مراجعه کنی، من براي افزایش مستمري به رومی کال گفت قبل از این
  .دهند تادیه کنند ها حاضر نیستند بیش از آنچه امروز می ولی آن

گفت پادشاه مصر است  ها حاضر نیستند به او که می غالم من کنجکاوي کرد تا بداند براي چه رومی
کنـی   اي غالم، تو خیلی کنجکاو هستی و سوالی مـی مستمري بدهند، ولی کال خشمگین شد و گفت 

کردم، ولی چون مصري  که به تو مربوط نیست و اگر مصري نبودي براي این کنجکاوي تو را تنبیه می
  .کنم هستی از تنبیه تو صرف نظر می

  .غالم من از آن خانه مراجعت کرد و آنچه دیده و شنیده بود براي من حکایت نمود
دهنـد بـه او بپردازنـد، چـون      ها حاضر نیستند بیش از آنچه به کال مـی  چه رومی من فهمیدم که براي

کنند که اگر آن مرد پادشاه مصر  ها اطمینان ندارند که کال بر تخت سلطنت مصر بنشییند و فکر می آن
  .رود نشود، آنچه به وي پرداخته اند به هدر می

ن حدس زده بودم که داعیه سلطنت کال یک قبل از این که غالم من از خانه کال مراجعت نماید، م
عامل پنهانی دارد، چون هر داعیه، داراي عالئم و آثاري است و بخصوص داعیـه سـلطنت، عـالوه بـر     

  .عالئم و آثار احتیاج به وسیله دارد
اش بسـته اسـت، حیـرت     شود و درب خانـه  من وقتی متوجه شدم که از خانه کال صدایی شنیده نمی

باشد و درب خانه بسته، دعـوي سـلطنت مصـر را     اش آن طور خلوت می که خانهکردم چگونه مردي 
ولـی  . باشـد  این بود که باز فکر کردم بطلمیوس چهاردهم زنده است و کال از خدمه او مـی . نماید می

بعد از این که غالم من از خانه کال مراجعت کرد و آنچـه دیـده و شـنیده بـود بـرایم حکایـت نمـود،        
باشـد و شـایعه مربـوط بـه ایـن کـه وي بطلمیـوس چهـاردهم          ها مـی  آلت دست رومیدانستم که کال 
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ها در سوریه منتشر گردیده و خبرش به مصر رسـیده اسـت، چـون کسـی کـه       باشد، از طرف رومی می
تواند داعیه سلطنت خـود را در   کند و ثروت و خدم ندارد نمی تنهاست و با یک غالم بچه زندگی می

  .اي دوست و هواخواه است که کال نداشت ین کار محتاج عدههمه جا شایع کند و ا
اند که داعیه سـلطنت مصـر را بنمایـد     ها کال را آلت دست کرده، او را واداشته من فهمیدم که رومی

تا این که بتوانند خاتون مرا از سلطنت برکنار کنند یا این که وي را در فشار بگذارنـد و مزایـایی از او   
  .مزایاي موجود باشدبگیرند که بیش از 

هـا   کردند که دعـوي سـلطنت کنـد و اگـر بـراي آن      اگر بطلمیوس پانزدهم زنده بود، او را وادار می
ولـی بطلمیـوس   . کردنـد کـه ادعـاي سـلطنت نمایـد      امکان داشت آرسینوهه خواهر ملکه را وادار مـی 

بسر ببرد، به همین  پانزدهم در روم کشته شد و آرسینوهه را محکوم کردند در یک صومعه دور دست
جهت در صدد برآمدند که کال را وادارند که دعوي سلطنت نمایـد و خـود را بطلمیـوس چهـاردهم     

  .بخواند
ها بتوانند آلت دست کننـد و وادارش   ممکن است فکر کرد که آیا بهتر از کال کسی نبود که رومی

  نمایند که خود را بطلمیوس چهاردهم معرفی کند؟
هیچ کس مثل کال از زندگی خصوصی کلئوپـاترا اطـالع نداشـت و بـه نقـاط      جوابش این است که 

دانست که سزاریون فرزند کلئوپاترا که ملکـه مصـر او را    کال مثل من می. ضعف ملکه مصر آشنا نبود
  .فرزند سزار معرفی کرده، فرزند اوست نه فرزند دیکتاتور مصر

د و به اسکندریه رسانید و مقابل سـزار آن بسـته را   اي قرار دا کال افسري بود که کلئوپاترا را در بسته
  .گشود و کلئوپاترا از آن بسته خارج شد

کردند از شوهرش بطلمیوس چهاردهم اسـت از پشـت    اولین فرزند ملکه مصر هم که همه تصور می
کال بود و من در این سرگذشت گفتم که چگونه کال آن طفل را از کاخ سلطنتی ربـود و  بـرد و مـا    

طفل را در منزل کال در اسکندریه یافتیم و پادشاه مصر جنـازه آن طفـل را مومیـایی کـرد و در      جنازه
  .اتاق خوابش جاي داد

کال تمام خویشاوندان . هیچ مردي حتی سزار به اندازه کال از اسرار زندگی کلئوپاترا اطالع نداشت
  .دانست د و نقاط ضعف همه را میشناخت و از اسرار زندگی آنان نیز آگاه بو نزدیک کلئوپاترا را می
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گفت که سلطنت مصـر حـق اوسـت،     باشد و می کرد که بطلمیوس چهاردهم می اگر کال دعوي می
دانستند ممکن بود که به شدت انکار کنند و بگوینـد کـه او    فقط کسانی که خود را وارث سلطنت می

درجه دوم هـم کـه وارث   بطلمیوس چهاردهم نیست، ولی آن اشخاص حیات نداشتند و خویشاوندان 
کردنـد، بـراي    رسید، مخالفت نمـی  ها به سلطنت می سلطنت نبودند بعد از این که کال با کمک رومی

داد، لـب   ها مـی  این که ذي نفع نبودند که با سلطنت کال مخالفت کنند و همین که کال مزایایی به آن
  .نمودند بستند و براي خود تولید زحمت نمی فرو می

  :آیند م دو طبقه بشمار میعامه مردم ه
  .اند گروهی بطلمیوس چهاردهم را در گذشته دیده و گروهی ندیده

نماینـد کـه وي    پذیرنـد و یقـین حاصـل مـی     اند، بدون هیچ ایرادي دعوي کال را می ها که ندیده آن
 گـذرد،  ها که دیده اند، چون مدتی از ناپدید شدن بطلمیوس چهاردهم می آن. پادشاه سابق مصر است

کنند که البد قیافه پادشاه سابق مصر بر اثر این که رشد کرده و بزرگ شده، تغییر نموده است  فکر می
بینند، زیرا نه بطلمیوس چهـاردهم مـردي    و شاید خوشوقت شوند که پادشاه مصر را مردي باشکوه می

طـوري سلسـله    پـدر و دختـر  . خوش قیافه بود نه برادرش بطلمیوس پانزدهم و ازدواج خواهر و بـرادر  
  .سلطنتی بطالسه را از نظر نسل ضعیف کرد که پسران آن خانواده همه ضعیف و علیل بودند

قیافه گیرنده و با شکوه و اندام نیرومند کال روي تخت سـلطنتی مصـر خیلـی بـیش از قیافـه و انـدام        
مخالفـت  اي از اشخاص بـا سـلطنت کـال     بطلمیوس چهاردهم جلوه داشت، معهذا ممکن بود که دسته

کنند و بگویند که وي بطلمیوس چهاردهم نیست بلکه مردي است غاصب، کال که متکی به حمایـت  
  .توانست آن اشخاص را نابود نماید و صدایشان را خاموش کند ها بود خیلی زود می رومی

دانستم که باید هر چه زودتر به مصر مراجعت کنم و خاتون خود را از چگونگی واقعه مطلـع   من می
مدتی بود که ما از مصر خارج شده بـودیم و از اوضـاع مصـر اطـالع     . مایم که در صدد معالجه برآیدن

  .کردند نداشتیم مگر در حدود آنچه مسافرین و بازرگانان حکایت می
دانستم، زیرا بعد از مرگ سزار کـه خـاتون مـن     من تغییر مناسبات خاتون خود را با روم عجیب نمی

زیرا همـانطور   –شناختند  ها از این لحاظ او را به رسمیت نمی و بود و رومیمحبوبه و شریک زندگی ا
شـدند و احتمـال داده    دیگـران زمامـدار مـی    –که قبال گفتم سزار قانوناً از همسر خود جدا نشـده بـود   
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  .شد که نخواهند کلئوپاترا را روي تخت سلطنت مصر ببینند می
نسبت به او، دیگر نظر حکومت مزبور در دوره سـزار  دانست که نظر حکومت روم  کلئوپاترا هم می

نمود که حکومت روم در صدد برآید که او را از سلطنت مصر بر کنار نماید و  نیست، ولی تصور نمی
  .دیگري را به جایش بنشاند

دانستم که اگر خود را به سرعت به اسکندریه برسـانم و چگـونگی واقعـه را بـراي کلئوپـاترا       من می
ملکه مصر که زنی است با اراده و باهوش در صدد عالج برخواهد آمد و نقشه حکومت  حکایت کنم،

این بود که بـه  . روم را بر هم خواهد زد و نخواهد گذاشت که کال بر تخت سلطنت بطالسه تکیه بزند
اتفاق غالم خود از بعلبک خارج گردیـدم و خـود را کنـار دریـا رسـانیدم و سـوار کشـتی شـده و راه         

ه را پیش گرفتم و بعد از ورود به آنجا، چگونگی واقعه کال را بـراي خـاتون خـود حکایـت     اسکندری
  .کردم
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  آنتوان زمامدار روم شد
خواهند به موقع اجرا بگذارند و به من گفـت   اي دارند که می ها نقشه خاتون من متوجه شد که رومی

نظایر آن باطل گردد، من باید شخص شرمیون، براي این که حکومت روم مطیع من شود و این نقشه و 
اول روم را که در حال حاضر آنتوان است مجذوب کنم و بعد از این که آنتوان مجـذوب گردیـد، از   

  .دیگران باك نخواهم داشت
من وقتی شنیدم که خاتونم قصد دارد که آنتوان را جلب خود کند ناراحت گردیدم، چون هنگامی 

  .ترقی آنتوان مربوط به لیاقت او نبوده است که ما در روم بودیم من شنیدم که
تـرین رجـال روم بـه سـزار و معلـوم       آنتوان وقتی سزار کشته شد، کنسول روم بود و یکی از نزدیک

آنتوان فرزنـد  . کنند است وقتی شخصی مورد توجه مردي چون سزار باشد، همه درباره او صحبت می
از جوانی در . آمد ز منسوبان نزدیک سزار به شمار میو محترم بود و از طرف مادر ا اي قدیمی خانواده

آنتـوان  . هایی نائل شـده بـود   چند جنگ معروف و بزرگ شرکت کرده و با ابراز شجاعت به موفقیت
  .مورد توجه رجال بزرگ روم، از جمله پومپه و سزار قرار داشت

ودم، آنتـوان را بـه خـوبی    ها را در روم دیده ب من این مطلب را شنیده بودم، چون همه کسانی که آن
دانسـتند کـه آنتـوان ترقـی نکـرد مگـر بـر اثـر          گویم همه مـی  به همین جهت است که می. شناختند می

ها حمایت سزار از آنتوان علتـی داشـته    به نظر آن. کرد حمایتی که سزار دیکتاتور بزرگ روم از او می
خود ملکه مصـر نیـز از ایـن موضـوع     . توان تصریح کرد، زیرا دور از ادب و متانت است است که نمی

شمرد و من فهمیدم که خاتون من  اهمیت می اطالع داشت، ولی چون اهل سیاست بود این مسئله را بی
  .از آن جمله اشخاص است که در زندگی به نتیجه توجه دارند نه به وسیله

موفـق خواهـد    بینی کـردم کـه   پیش. وقتی شنیدم که خاتونم قصد دارد که آنتوان را جلب خود کند
شد، چون در روم شنیده بودم که آنتوان مردي شده است خود پسند و جاه طلب و چون اغلب اوقات 

کند، اسـتعداد خـود را بـراي انجـام کارهـاي       هاي مبتذل می خود را صرف کارهاي بیهوده و سرگرمی
اذهـان فرامـوش   هـاي ناخوشـایند او در    بزرگ از دست داده است و بهترین وسیله براي این که خاطره

  .شود این بود که دوستی شخصیتی بزرگ و برجسته چون ملکه مصر را جلب نماید
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شـد   گردید، هم آن سوابق به محاق فراموشی سپرده می بعد از این که آنتوان به کلئوپاترا نزدیک می
تــرین و  کـرد، زیــرا توانسـته بــود دوسـتی برجســته    و هـم حــس خودپسـندي آنتــوان تسـکین پیــدا مــی   

مندترین زن دنیا را جلب کند، ولی آنتوان نباید بفهمد که خاتون من خواهـان برقـراري مناسـبات    ثروت
فهمید کـه ملکـه مصـر در پـی جلـب توجـه و        باشد، چون اگر آنتوان می دوستانه فیمابین خود و او می

. اشـت افتاد و بـرایش جلـوه ند   دوستی زمامدار جدید روم یعنی خواهان اوست، کلئوپاترا از نظرش می
خواستند پایه سلطنتش را متزلـزل کننـد،    ها می شد، با توجه به این که رومی اگر کلئوپاترا پیش قدم می
  .نماید مثل این بود که تکدي می

اي فراهم نماید تـا ایـن کـه نظـر      از آن روز به بعد ملکه مصر هوش خود را به کار انداخت که وسیله
  .ي بفهمد کلئوپاترا چنین تمایلی داردآنتوان را به خود جلب کند بدون این که و

  .برد سیسرون خطیب رومی، مردي بود که از ادبیات لذت می
کـرد، ولـی آنتـوان از الکـل و شـراب و       سزار فاتح رومی از هنرهاي زیبا و سیاست کسب لذت مـی 

داشـت، ولـی عالقـه بـه جنـگ داشـتن نـزد         برد و گر چه جنگ را هـم دوسـت مـی    هوسرانی لذت می
  .دارد جزو فطرت است و هر کسی رومی است جنگ را دوست میها  رومی

و (خواسـت بـه جنـگ پومپـه بـرود       آنتوان بر اثر حمایت سزار آن قدر ترقی کرد که وقتی سزار مـی 
  .آنتوان را در غیاب خود مامور اداره امور مملکت کرد) گفتم که پومپه در مصر کشته شد

هاي روم کاروان شـادي بـه    و و لعب نمود و در جادهآنتوان در غیاب سزار، اوقات خود را صرف له
هایش و  کردند عبارت بودند از خود وي و همپالگی کسانی که در کاروان شرکت می. انداخت راه می
نشسـتند و در   هـا مـی   هاي خود فروش و جمعی از نوازندگان و خواننـدگان کـه در ارابـه    اي از زن عده

بــه خـوردن و نوشـیدن و خوانــدن و نـواختن مشــغول     آمدنـد و  هـاي شوســه بـه حرکـت در مــی    جـاده 
  .گردیدند می

گسـاري و خواننـدگی و    دیدنـد کـه جمعـی زن و مـرد کنـار شـاهراه مشـغول بـاده         عابرین وقتی مـی 
کردند، چون تا آن موقع ندیده بودند که اشراف روم در بیابان مقابل چشم  نوازندگی هستند حیرت می

  .ساري و لهو و لعب شوندگ عابرین و روستائیان مشغول باده
خواستند مدتی از اوقات خـود را صـرف لهـو و لعـب      توانگران روم باغهاي وسیع داشتند و وقتی می
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  .شدند رفتند و مشغول خوشگذرانی می ها می به آن باغ. نمایند
توان درون باغها را  هاي کشور روم بر خالف باغهاي مصر دیوار دارد به طوري که از خارج نمی باغ
هاي  بینند که اشراف روم وقتی به باغ کنند نمی ها و روستائیان که در صحرا کار می د و عابرین جادهدی

  .کنند روند در آنجا چه می خود می
کردنـد   دیدند و حیرت مـی  زدند، می اما عیاشی آنتوان و همراهانش را که پیوسته خیمه در صحرا می

  .باشد ر باید کشور را اداره کند، آن قدر الابالی میچگونه مردي که زمامدار روم است و در غیاب سزا
  .شود گفتم که در روم دوازده جاده شوسه بسیار خوب وجود دارد که به روم منتهی می

شـد و   کرد، وارد جاده دیگر مـی  آنتوان بعد از این که با کاروان خود یکی از این جاده ها را طی می
گرفت، بـه طـوري کـه     اي دیگر را پیش می به پایتخت جادهرسانید و بعد از رسیدن  خود را به روم می

هاي شوسـه مشـغول کـار بودنـد، پیوسـته آمـد و رفـت         ها و کشاورزانی که در کنار جاده عابرین جاده
ها مشغول پیمودن جـام و خنـده و    کردند که او و همراهانش در ارابه دیدند و مشاهده می آنتوان را می
  .شوخی هستند

کردنـد چـرا آن مـرد از عیاشـی      ی دائمی آنتوان در شگفت بودند و تعجـب مـی  مردم از خوشگذران
  آورد؟ پرسیدند که وي پول لهو و لعب را از کجا می شود و از خویش می خسته نمی

کـرد کـه بـراي     حقیقت این است که آنتوان با این که در غیاب سزار زمامدار روم بود، جـرات نمـی  
  .نمود رداشت کند بلکه قرض میهزینه عیاشی خود، از خزانه مملکت ب

آنتـوان بـر   ) که ما بعد از او وارد روم شدیم( وقتی سزار از اسکندریه مراجعت کرد و وارد روم شد 
اثر عیاشی دوازده میلیون سس ترز مقروض شده بود و حمایت سزار از وي، مانع از این شد که آنتوان 

  .را نفی بلد کنند
تواند تمام اموال بدهکار را تصاحب نماید و خـود او را   کار میدر روم قانونی هست که طبق آن طلب

دانستند که وي مـورد توجـه و عنایـت     بعد از مراجعت سزار طلبکارهاي آنتوان چون می. نفی بلد کند
  .باشد، جرات نکردند که اموالش را ضبط نمایند و وي را نفی بلد کنند دیکتاتور روم می

ده میلیـون سـس تـرز مقـروض اسـت، خواسـت کـه نسـبت بـه او          سزار وقتی فهمید که آنتـوان دواز 
مساعدت نماید و موافقت کرد که کاخ و ملک پومپه که بعد از مرگ او بـی صـاحب بـود بـه آنتـوان      
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  .فروخته شود و وي بهاي کاخ و ملک را به اقساط بپردازد
آن ملک کار کند  منظور سزار این بود که آنتوان بعد از این که مالک کاخ و ملک پومپه گردید در

  .و از محصول آن بدهی خود را بپردازد و کاخ پومپه هم از آن وي باشد
دانست که در سراسر روم یک نفر پیدا نخواهد شد که کـاخ و ملـک    حقیقت این است که سزار می

د گناه کشته ش کردند که او بی دانستند و فکر می پومپه را خریداري نماید، زیرا مردم پومپه را شهید می
اندیشیدند که دیکتاتور روم کاخ و ملک او را غصب کرده و هر کـس کـه کـاخ  و ملـک او را      و می

  .خریداري نماید، خانه و زمینی غصبی را خریداري کرده است
دانست که در آن کشور کسی کاخ و ملک پومپه را خریداري نخواهد کرد،  چون دیکتاتور روم می

  .نمود که وي بهاي خانه و ملک را به تدریج بپردازدآن را به آنتوان فروخت و موافقت 
کـرد و بعـد از    اي زندگی می هاي اجاره اي از خود نداشت و در خانه تا آن موقع آنتوان در روم خانه

  .این که کاخ پومپه را خریداري کرد، داراي خانه ملکی شد
شـوفاژ  «غـذاخوري و   هـاي  کاخ پومپه داراي تمام وسائل زندگی از فرش و مبل و پـرده و سـرویس  

  .بود» سانترال
اي خود منتقل به کاخ پومپه شد، چـون تمـام وسـایل زنـدگی در آن      روزي که آنتوان از خانه اجاره

اي منتقل به کاخ ملکـی   کاخ بود حتی یک بشقاب را با خود نبرد و فقط غالمان خود را از خانه اجاره
هـاي خـودفروش و مـردان مخنـث را      و زنکرد و همان شب در کاخ خویش بساط عیش را گسترانید 

  .جمع کرد
هاي روم به  هاي شادي را در جاده کرد که کاروان آنتوان به مناسبت حضور سزار در روم جرات نمی

  .توانست در کاخ جدیدش به عشرت مشغول گردد راه بیندازد، لیکن می
سـزار مـردي بـود    . گرفـت  گذرد، ولی بر او ایـراد نمـی   دانست که اوقات آنتوان چگونه می سزار می

تواننـد در فکـر جـاه طلبـی      کنند نمی سیاسی و اطالع داشت که مردان سیاسی تا موقعی که عیاشی می
باشند و اگر فکر جاه طلبی را بنمایند همت و پشتکار الزم را براي رسیدن به آرزو ندارند، این بود که 

  .لین قسط بهاي کاخ و ملک رسیدگردید تا موقع پرداخت او مانع از عیش و تفریح آنتوان نمی
توانسـت از   ولی آنتوان نمـی . سزار براي آنتوان پیغام فرستاد که باید قسط اول کاخ و خانه را بپردازد
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  .توانست اقساط دیگر را بپردازد عهده پرداخت قسط اول برآید و با ادامه آن زندگی نمی
به نماید تا این که جلوي ولخرجی خـود  سزار از این وضوع آگاه بود، ولی خواست که آنتوان را متن

باالخره آنتوان از سزار شش ماه مهلت خواست تا پس از آن بـه طـور مرتـب اقسـاط خانـه و      . را بگیرد
  .ملک را تادیه کند

گفت چون آنتوان بیم داشت که بعد از شش ماه سزار او را در فشار  من از خاتون خود شنیدم که می
از او بگیرد، یا این که کاخ و ملـک را از تصـرفش خـارج نمایـد، لـذا      بگذارد و بهاي کاخ و ملک را 

  .شریک قتل سزار گردید
گفت آنتوان خود در قتل سزار شرکت نکرد، ولی با سکوت خود نشـان داد کـه مایـل     کلئوپاترا می

چون قبل از این که سزار در مجلس سناي روم بـه قتـل برسـد، یکـی از توطئـه      . است سزار از بین برود
  ندگان با آنتوان تماس گرفته بود که آیا مایل هست در قتل سزار شرکت کند یا نه؟کن

آنتوان در جواب گفت من از سزار نفرت دارم، ولـی خواهـان مـرگش نیسـتم و در قتـل او شـرکت       
باید خطر  هایی که سزار در حق او کرد، می گفت با توجه به خوبی اگر آنتوان راست می. نخواهم کرد
اطالع دیکتاتور روم برساند تا وي بداند که قصـد دارنـد بـه قـتلش برسـانند، ولـی آنتـوان         توطئه را به

میل نیست سزار از بین برود، ولو براي ایـن کـه مجبـور     سکوت کرد و با سکوت خود نشان داد که بی
  .نشود که اقساط کاخ و ملک پومپه را بپردازد

هلـت خواسـت کـه اقسـاط کـاخ و ملـک را       از همان روز که آنتوان براي مدت شش مـاه از سـزار م  
داد که  دانست که شش ماه فرصت دارد، به عیش و نوش ادامه داد و به خود نوید می بپردازد، چون می

  .بعد از شش ماه خواهد توانست که مهلتی جدید از سزار بگیرد
ترسـانید و  سزار کشته شد و آنتوان زوجه او را از توطئه کننـدگان   -به طوري که شرح دادم  –ولی 

  .اش منتقل نماید وادارش کرد که تمام ثروت سزار و کاغذهاي او را به خانه
ترسید که منظور خود را آشـکار کنـد، ولـی     تا موقعی که جنازه سزار سوزانده نشده بود، آنتوان می

  .بعد از این که جسد سزار سوزانیده شد، معلوم گردید که آنتوان قصد دارد که جاي سزار را بگیرد
کنسول را داشت، مجلس  چون آنتوان در غیبت سزار زمامدار روم بود و نظر به این که عنوان رسمی

  .سناي روم موافقت کرد که آنتوان امور کشور را اداره نماید
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همین که آنتوان از این حیث آسوده خاطر شد، برنامه خوشگذرانی را که به مناسـبت قتـل سـزار بـه     
  .ر گرفتطور موقت ترك کرده بود، از س

رشوه خواري در کشور روم در زمان سزار وجود داشت، ولی عللی نبود و امناي حکومت روم چون 
  .کردند که به طور علنی رشوه بگیرند ترسیدند، جرات نمی از سزار می

آنتوان تمام مشاغل کشوري و لشکري را وابسته به رشوه کرد و محال بـود کـه کسـی بتوانـد بـدون      
چون سزار مرده بود و اداره امور کشور را بـه آنتـوان   . ل دولتی بدست بیاوردپرداخت رشوه، یک شغ

توانسـت در آن   سپرده شده بود، پرداخت قیمت کاخ و ملک پومپه مدتی مسکوت مانده و کسی نمـی 
شرایط آنتوان را از این لحاظ تحت فشار قرار دهد، ولی زمامدار جدید روم از بـیم آن کـه نـزد مـردم     

  .هی خود را به طلبکاران خویش به اقساط پرداختبدنام شود، بد
آوري و نگاهـداري حسـاب    شـد کـه بـراي جمـع     آن قدر پول از راه دریافت رشوه نسیب آنتوان می

ها، چند منشی خصوصی استخدام کرد و براي این که مثل سزار کشته نشود، یک گارد محـافظ از   آن
شمار سـربازان گـارد   ) جزو امپراتوري روم بود در آن موقع کشور سوریه(سربازان سوریه تشکیل داد 

) بــه تصــویب مجلــس ســنا(هــا را ملــت روم  محــافظ آنتــوان در آغــاز دو هــزار نفــر بــود و خــرج آن 
  .پرداخت می

بعد، آنتوان شماره سربازان گارد محافظ خود را بـه شـش هـزار نفـر رسـانید، یعنـی تعـداد سـربازان         
  .ان یک لژیون رومیمحافظ آنتوان، مساوي شد با شماره سرباز

  .یک روز آنتوان هوس کرد به کتابخانه روم برود و به اتفاق دوستان در آنجا شراب بنوشد
هاي جلف و جمعی از مردان سبکسر سوار تخـت روان شـد و چنـد     اي زن زمامدار روم به اتفاق عده

  .تخت روان دیگر از عقبش به راه افتاد و به کتابخانه رفتند
اي از دانشمندان و فالسفه روم در آنجا مشغول مطالعه بودند و آنتوان  ه شدند، عدهوقتی وارد کتابخان

وقتی دانشمندان و فالسفه دیدند که در کتابخانه که . به زنان و مردان گفت که بنشینند و شراب بنوشند
دارها هایی را که براي مطالعه در دست داشتند به کتاب نوشند، کتاب مکان علم و تحقیق است شراب می
  .دادند و از کتابخانه خارج شدند

بعد از این که آنتوان و دوستانش شراب نوشیدند و مست شدند، عربده کشیدن را شـروع کردنـد و   
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ها هـم از طبقـه جلـف بـه شـمار       چون اکثر مردانی که آنجا حضور داشتند سبکسر و فاسد بودند و زن
شـد و طـوري آنتـوان مسـت گردیـد کـه       آمدند، صحن کتابخانه مبدل به مـنجالب فسـق و فجـور     می

نتوانست با پاي خود از کتابخانه خارج شـود و غالمـانش او را در تخـت روان قـرار دادنـد و بـه خانـه        
  .بردند

پس از آن واقعه، مدت چند روز کتابخانه بسته بـود و کسـی از فالسـفه و دانشـمندان دیگـر جـرات       
ها به کتابخانه بیایند  ترسید که باز مست اند، زیرا میکرد که به کتابخانه برود و در آنجا کتاب بخو نمی

  .و محیط آنجا را مغشوش کنند
شـد   نوشد که مسـت مـی   بر اساس قانون روم، در آن کشور، اگر یک سرباز لژیون طوري شراب می

کـرد و کسـی او را    گرفت، ولی زمامدار روم در عمارت کتابخانه فسق و فجور مـی  مورد تنبیه قرار می
  .نمود، چون او اولین رجل سیاسی روم بود ست نمیباز خوا

رسـید   رفـت، ولـی وقتـی بـه آنجـا مـی       بعضی از اوقات آنتوان براي دیدن بعضی از شهرهاي روم می
نهادنـد و پـرده هـاي تخـت      توانست بر دو پا بایستد و او را در تخت روان می طوري مست بود که نمی
گفتند که آنتـوان در   نتوانند داخل آن را ببینند و به مردم میدادند که مردم  روان را نیز طوري قرار می

آیـد و بـا وجـوه شـهر صـحبت       راه بیمار شده و لذا نباید حیرت کنیـد چـرا از تخـت روان فـرود نمـی     
  .کند نمی

کـرد کـه معایـب و فجـایع آنتـوان را مـورد انتقـاد قـرار بدهـد و او           در روم فقط یک نفر جرات مـی 
  . معروف بود سیسرون نویسنده و خطیب

یک روز سیسرون به فوروم که هم گردشگاه و هـم میـدان سـخنرانی سـکنه روم بـود رفـت و علیـه        
  .آنتوان شروع به صحبت کرد
کنـد، مـردم بـراي شـنیدن      تر از آن بـود کـه وقتـی در فـوروم صـحبت مـی       سیسرون در روم معروف

  .هایش را نشنوند اظهاراتش جمع نشوند و با میل و عالقه حرف
، آن قدر پسـت و نـاالیق اسـت    )یعنی آنتوان(گفت اي ملت روم، این مرد دائم الخمر و بد مست او 

که در این کشور، لیاقت کناسی را هم ندارد تا چه رسد به این که زمامدار امپراتـوري بـا عظمـت روم    
ملت روم در ادواري کـه مـورد توجـه و عنایـت خـدایان      . شود و جاي مردي چون سزار جلوس نماید
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هـاي آب بـه    هاي شوسـه روم و لولـه   ها آثاري چون جاده شود و آن ست، داراي زمامداران بزرگ میا
دهند که وسعت خاك مستملکات روم بـیش از   آورند و امپراتوري روم را طوري توسعه می وجود می

انی افتد زمامدار اي که ملت روم از چشم خدایان می شود، ولی در دوره پنجاه برابر خاك خود روم می
  .کند چون آنتوان پیدا می

برنامه بعضـی  . اي ملت روم، هر زمامداري که در این کشور روي کار آمده، یک برنامه داشته است
از زمامداران روم اصالحات داخلی بود و برنامه بعضی دیگر مبـادرت بـه جنـگ در خـارج از کشـور      

  .براي توسعه مستعمرات روم
کردنـد و در داخـل کشـور مبـادرت بـه اصـالخات و در خـارج         مـی بعضی هم هر دو برنامه را اجرا 
نمودند، اما آنتوان که در آغاز جوانی مردي سبکسـر و جلـف بـوده،     مبادرت به توسعه مستملکات می

  .اي جز این ندارد که تمام مردان جوان را مثل خود جلف و تمام زنان این کشور را روسپی نماید برنامه
گویم که اگر او امروز از زمامداري برکنـار شـود بهتـر از فرداسـت و      م میمن به شما اي فرزندان رو

  .یک چنین موجود کثیف و فاسدي را باید هر چه زودتر برکنار کرد
در کشور روم هر کس که در میدان گردش و سخنرانی فوروم براي مردم حرف بزند مصونیت دارد 

  .گیرد قرار نمیو هیچ کس به مناسبت آنچه در فوروم گفته مورد تعقیب 
با این که سزار دیکتاتور روم بود، بعضی از اشخاص از جمله خود سیسرون در آغاز در میدان فوروم 

بعـد از  . نمودند که اصول دموکراسی را زیر پا گذاشته اسـت  کردند و او را متهم می علیه سزار نطق می
طق کند، معهـذا مخـالفین او در   این که سزار قوي شد، دیگر کسی جرات نکرد که در فوروم علیه او ن

گوینـد، لـیکن    ها چه مـی  شنید که آن دادند و سزار می جاهاي دیگر اعمالش را مورد نکوهش قرار می
  .آمد چون مردي قوي بود و سعه صدر داشت در صدد آزار مخالفین بر نمی

ل نمایـد و  توانسـت کـه انتقادهـاي شـدید سیسـرون را تحمـ       آنتوان داراي نظر بلند سزار نبود و نمـی 
  .تصمیم گرفت او را به قتل برساند

دادند  گویند که آنتوان براي قتل سیسرون از سربازان سوریه که گارد مخصوص او را تشکیل می می
گویند که سیسرون  باز می. ها را مامور نمود که سیسرون را معدوم نمایند استفاده کرد و چند تن از آن

ویـالي ییالقـی   . کـرد کشـتند   در موقع شب، به روم مراجعت مـی را موقعی که از ویالي ییالقی خود، 
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  .یعنی شاه راه برساند» ویا«باید مقداري راه بپیماید تا این که خود را به  اي بود که می سیرون در نقطه
کردند که یـک نفـر    در روم شاهراه آن قدر مصونیت داشت که حتی آدمکشهاي آنتوان جرات نمی

دانستند مجازات کسی که در شاهراه به مسافر حمله کند، ولـو او   نند، زیرا میرا در شاهراه به قتل برسا
را مقتول یا مجروح ننماید مصلوب شدن است، لذا در سر راهش کمـین گرفتنـد و بعـد از ایـن کـه از      

هـا   ور شدند و یکی از آن ویالي خود خارج شد، پیش از این که به شاهراه برسد از عقب به وي حمله
اي در آن نزدیکی منتقل کـرده و در آنجـا سـرش را از     رفت و دو نفر دیگر وي را به بیشهدهانش را گ

  .اي گذاشتند و به روم بردند تن جدا کردند و آن سر را در کیسه
روز بعد، وقتی مردم وارد فوروم شدند، مشاهده کردند که در آنجا یک تریبون قرار داده شده و سر 

ملت از یک نویسنده «پشت سر بریده این کتیبه را قرار داده بودند . اند بریده سیسرون را روي میز نهاده
  .»گیرد و ناطق فحاش این طور انتقام می

در میدان فوروم رسم نبود که میز خطابه بگذارند و ناطقین پشت میز قرار بگیرند و نطـق کننـد مگـر    
  .یدان بسوزانندخواستند جسد سزار را در آن م در مواقع فوق العاده، مثل روزي که می

هاي سنگی که در میـدان بـراي جلـوس مـردم      خواست نطق کند، باالي یکی از نیمکت هر کس می
  .کرد ایستاد که بلندتر از مستمعین باشد و براي مردم نطق می قرار داده بودند می

نجـا  آن روز، با این که روزي فوق العاده نبود، تریبون آن میدان را آورده بودنـد و کسـانی کـه در آ   
فهمیدند که تریبون مزبور از این جهت به فوروم آورده شده کـه بتواننـد سـر بریـده      حضور داشتند می

کردند و هر  سیسرون را روي آن بگذارند تا مردم بفهمند که آنتوان مقتدرتر از آن است که تصور می
  .کس با او مخالفت کند، دچار سرنوشت سیسرون خواهد شد

چگونه مردي چون آنتوان با آن شرابخواري و بوالهوسی، توانسـت خـود   من از خاتون خود پرسیدم 
خاتون من گفت سر بقاي این مـرد در ایـن   . را روي مسند زمامداري نگاه دارد و او را بر کنار نکردند

کند و با تمـام آنـان رفیـق اسـت و هرگـز بـه سـربازان و         باشد که با سربازان روم به خوبی رفتار می می
هـا غـذا    فروشـد و نـه فقـط خـارج از شـهر روم در  هنگـام مسـافرت گـاهی بـا آن          مـی افسران نخوت ن

خـورد و از آنـان تقاضـا     هـا غـذا مـی    رود و بـا آن  هـا مـی   خورد، بلکه در خود روم نیز به سربازخانه می
  .نماید که شرح تفریحات خود را برایش بیان کنند می
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ان هر جایی چیـزي نیسـت، ولـی آنتـوان بـه      اي زن شرح تفریحات سربازان لژیون جز معاشرت با عده
  .خندد نماید و می دهد و از شنیدن سرگذشت هاي سربازان تفریح می ها گوش می دقت به سخنان آن

در کشوري چون روم که یک مملکت نظامی است و منشاء قدرت ارتش است، خـوش رفتـاري بـا    
  .شود سربازان خیلی به نفع آنتوان تمام می

کند با سربازان روم دوستی نماید یا این کـه   سیدم آیا آنتوان خود را مجبور میمن از خاتون خود پر
  ها رغبت دارد؟ به راستی به دوستی آن

برد و علتش این است که حدود معلومات او خیلـی   کلئوپاترا گفت او از دوستی با سربازان لذت می
  .زیادتر از سربازان لژیون نیست

فهمـد   خندد شادمان و با نشاط است براي این که مـی  کند و می یاو وقتی با سربازان لژیون صحبت م
اي از اشـراف روم   برند، ولی وقتی آنتوان با عده گویند و آنان هم به منظور آنتوان پی می آن ها چه می

وقتـی آنتـوان در محفـل    . ها از او بـاالتر اسـت   نشیند، راحت نیست براي این که سطح معلومات آن می
خنـدد، چـون    آورد، بـرعکس بـین سـربازها از تـه دل مـی      د از ته دل خنده بر نمیخند اشراف روم می

  .ها از حیث معلومات و هوش برتر از او نیستند داند که هیچ یک از آن می
لـذت   هاي جسـمی  داد که مردي است خوشگذران و فقط از خوشی قیافه و اندام آنتوان هم نشان می

  .اردهاي معنوي نزدش ارزش ند برد و خوشی می
نمـودم مقایسـه کـردم،     اش را فراموش نمی من وقتی اولین بار آنتوان را دیدم و او را با سزار که قیافه
  .متوجه شدم که سزار و آنتوان بکلی با هم تفاوت دارند

هایی که بعضی از اوقـات   سزار مردي بود بالنسبه الغر اندام، داراي پیشانی بلند، قیافه کشیده و چشم
داد که آن مرد، تمایالت خـود را در چیزهـایی جسـتجو     نگریست و نشان می ست را میهاي دور د افق
کند که ماوراي دنیاي مادي است، ولی قیافه آنتوان با صورت پهن و چاق و پیشـانی کوتـاه و پـس     می

فهمانیـد کـه وي خوشـی     هاي ریز که دائم مواظب اشخاص بود مـی  گردن فربه و سینه عریض و چشم
  .داند که از لذات مادي بهره مند شود در این میزندگی را فقط 

ولی بعد از این که آنتوان با خاتون من آشنا شـد، مـن چیزهـایی از او شـنیدم و دیـدم کـه بـرخالف        
  .اش در دست داشتم کلیاتی بود که از روحیه
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 کردم که آنتوان سخاوت داشته باشد، چون آزموده بودم مردانـی از نـوع او، فقـط در    من تصور نمی
یک موقع کریم هستند و آن هم موقعی است که براي تسکین شهوات خود باید پول خـرج کننـد، از   

  .ها باشند ترین دوستان آن این گذشته، هرگز حاضر نیستند به محتاجان کمک نمایند ولو از صمیمی
ها رجوع میکنـد، از دادن جـواب منفـی برخـود      که دوستی محتاج به آن این گونه اشخاص، هنگامی

ها اشخاصی توانگر هستند و به دیگران که محتـاج   نمایند که آن بالند و نزد نفس خویش افتخار می یم
  .دهند باشند جواب منفی می می

اش رفت و از وي درخواسـت کـرد کـه یـک میلیـون       لیکن یک روز یکی از دوستان آنتوان به خانه
دهند  وم این وجه را به کسی وام نمیاین مبلغ، پولی است گزاف و صرافان ر. سس ترز به او وام بدهد

  .مگر در قبال وثیقه
آنتوان از شنیدن مبلغ حیرت نکرد و حسابدار خود را طلبید و گفت دوست من از مـن یـک میلیـون    

  .سس ترز وام خواسته است و این پول را برایش بیاور
  ؟حسابدار از شنیدن رقم مزبور حیرت کرد و پرسید آیا یک میلیون سس ترز بیاورم

  .آنتوان گفت بلی
داند که یک میلیون سس ترز چقدر پول است وگرنه موافقـت   حسابدار به تصور این که آنتوان نمی

هـاي پـول را بـر پشـت      نمود که آن وجه را بدون وثیقه به دوست خـود وام بدهـد، رفـت و کیسـه     نمی
د کـرد و گفـت ایـن اسـت     هاي پر از پول یک تل ایجا غالمان نهاد و آورد و مقابل آنتوان از آن کیسه

  !یک میلیون سس ترز
کـردم کـه یـک     آنتوان چنین نشان داد که منظور حسابدار خود را نفهمیده و گفت مـن تصـور نمـی   

  .میلیون سس ترز این قدر کم باشد و به دوست من دو میلیون سس ترز بدهید
ن بـرادر مزبـور از   بروتوس که یکی از قاتلین معروف سزار بود، برادري داشت که او را کشـتند چـو  

دار هزینه تشیع و تکفین جنازه برادر  آمد، وي تصمیم گرفت که خود عهده دوستان آنتوان به شمار می
بروتوس شود و براي مزید احترام نسبت به جنازه، شنل ارغوانی رنگ خود را که از عالئم شغل او بود 

  .از دوش برداشت و روي جنازه برادر بروتوس انداخت
اندازنـد خیلـی گـران تمـام      مخصوص رجال بزرگ کشوري و لشکري که بر دوش می در روم شنل
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کنند و بعضی  شود، چون روي آن از ارغوان و گاهی آستر آن از قاقم است و آن را ملیله دوزي می می
  .نمایند خود جواهر نصب می از رجال، بر شنل رسمی

تشییع جنازه و تدفین بود، آن شـنل  شخصی که از طرف آنتوان متصدي ترتیب دادن امور مربوط به 
  .را ضبط کرد و مبلغی از پول مخارج تدفین را به نفع خود برداشت

وقتی آنتوان از این موضوع مستحضر شد، آن مرد را اعدام کرد، ولـی مبلغـی پـول نقـد در یکـی از      
ف معـاش  هاي روم به ودیعه گذاشت که تا روزي که زن و فرزندان آن مرد زنده هستند صر صرافخانه

آور خود، گرسنه نمانند و فرزندان آن مرد، حتی بعـد از ایـن کـه     ها شود تا این که بر اثر مرگ نان آن
  .کردند آور شدند، از آن صرافخانه مستمري دریافت می به سن رشد رسیدند و خود نان

، سـخاوت . گیـرد بایـد ترسـید    ها از هوس سرچشمه می من عقیده دارم که از کسانی که سخاوت آن
  .کند عبارت از آن است که عقالنی باشد و مرد کریم بداند براي چه و به چه اندازه بخشش می

من باید بگویم که چه شد که آنتـوان در روم زمامـدار گردیـد، چـون ایـن واقعـه یـک سرگذشـت         
قانونی ) ولو به ظاهر(دهد چگونه حکومتی مثل حکومت روم که همه کارش  شنیدنی است و نشان می

بیه به حکومتی شد که سلطنت اجداد کلئوپاترا را در دورانی که پدرها، فرزندان خود را به قتل بود، ش
  .آورد کشتند، به یاد می رسانیدند و برادران خواهران را می می

گفتم که اوکتاو بعد از مرگ سزار وارث درجه اول او بود، و نیز گفـتم کـه فرمانـده ارتـش روم در     
  .این دو نفر آرزو داشتند که زمامدار شوند. شد اسم لپید خوانده میبه ) در شهر روم(پایتخت 

آنتوان قبل از این که به دوره قدرت برسد، با این دو نفر ساخت و بـه آنهـا گفـت اقـدامات مـا علیـه       
کند و بهتر این است کـه مـا بـا هـم بسـازیم و       اي جز این ندارد که هر سه را ضعیف می یکدیگر نتیجه

  .ه نفره تشکیل بدهیم و به اتفاق روم را اداره نمائیمیک هیئت مدیره س
  .چنین کردند و یک هیات مدیره سه نفري از آنتوان و اوکتاو و لپید تاسیس شد

اولین کاري که این هیئت مدیره سـه نفـره کـرد ایـن بـود کـه یـک صـورت از کسـانی را کـه بایـد            
ویست تن از سناتورها و دو هزار نفر از اسم د. درنگ کشته شوند و اموالشان ضبط گردد تهیه نمود بی

اشراف روم، در این صورت نوشته شد و آن گاه براي این که شماره افراد را به سه هزار نفـر برسـانند،   
هاي خود اجازه دادند که اسم هر که را که مایل هستند در آن صورت بنویسند مشروط بر آن  به منشی
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  .که داراي بضاعت باشند
ها و سربازان لژیون تقسـیم کردنـد و هـر دسـته از      ر نفر را بین عده اي از یوزباشیآن گاه آن سه هزا

این کار اگر در یک کشور که داراي ملتی وحشی . اي از قربانیان شدند سربازان رومی، مامور قتل عده
رسید عجیب نبود، ولی این قتل عام در مملکتی صورت گرفت کـه در آن قـانون    باشد به انجام می می
  .شد اجرا می» باکوریوسهی«

جایزه تعیین کرد و اطالع داد که » دنیه«هیات مدیره سه نفري براي قتل هر سناتور بیست و پنج هزار 
شود و حسابداران اسم قاتلین را که  جایزه قاتلین از ضبط اموال مقتولین از خرانه حکومت پرداخت می

ت نخواهند کرد تا ایـن کـه در آینـده کسـی     نمایند در هیچ جا ثب از خزانه حکومت جایزه دریافت می
  .ها انتقام بگیرد نتواند قاتلین را بشناسد و از آن

هرکس یکی از اشراف را که نامش منتشر شده و سناتور نیست به قتل برساند پانزده هزار دنیه جایزه 
  .خواهد گرفت و جایزه قاتلین که دیگران را به قتل برسانند ده هزار دنیه است

که یک غالم ارباب خود را که جزو صورت سه هزار نفري است بـه قتـل برسـاند، پـنج      در صورتی
و بـه او شناسـنامه   ) یعنی دیگر برده نخواهد بود(هزار دنیه جایزه نقد خواهد گرفت و آزاد خواهد شد 

  .شود اهلیت روم داده می
او را از آرنج قطع کند  رسانید، باید سر و دو دست هر کس که یکی از آن سه هزار نفر را به قتل می

و به دفتري مخصوص که براي این منظور از طرف هیئت سه نفري در روم تاسیس شده است ببـرد تـا   
  .این که جایزه خود را دریافت نماید

تـر از دسـت    علت نبوده، چـون اوال دسـت اشـراف رومـی ظریـف      هاي مقتولین بی دستور قطع دست
هاي ظریف دارنـد، ثانیـاً عـادت     کنند دست چون کار نمیطبقات دیگر است و در مصر ما هم اشراف 

تر از آرنج  هاي اشراف روم این است که عالئم خانوادگی خود را روي دست پائین بسیاري از خانواده
  .توان فهمید مقتول از کدام خانواده است نمایند و از روي دست بریده می خالکوبی می

و دسـت را هـم ضـروري دانسـت کـه بتوانـد هویـت        به همین جهت هیئت مدیره سه نفري، بریدن د
هیئت مدیره سه نفري کسـانی نبودنـد کـه بنشـینند و اسـم سـه هـزار تـن را         . مقتولین را بهتر تمیز بدهد
کردند و بـه هـر یـک از آنهـا هـزار اسـم        حتی اگر کار را بین خود تقسیم می. انتخاب کنند و بنویسند
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هـا بـه رشـته تحریـر      را بـا اسـم قربانیـان و محـل سـکونت آن     توانستند که هزار اسـم   رسید، باز نمی می
  .درآورند

اي از  لذا با کمک منشیان خود آن اسامی را نوشـتند و بعـد هـم بـه طـوري کـه گفـتم انتخـاب عـده         
  .ها واگذاشتند قربانیان را به خود منشی

قتل آن سه هزار ها را تدوین نمودند از  هایی که آن صورت گرفتند، ولی منشی ها جایزه می آدمکش
کردند، این بود که به فکر افتادند قبل از این که کشتار شروع شود، خدمتی به سـزا بـه    تن استفاده نمی

  .باشد مطلع نمایند و انعام بگیرند ها را از سرنوشتی که در انتظارشان می بعضی از قربانیان بکنند و آن
هـا   ه اگر هیئت مدیره سه نفري بفهمند کـه آن دانستند ک ها خیلی با احتیاط رفتار کردند، چون می آن

  .اند کشته خواهند شد اسرار را بروز داده
توانستند که به همه اعتماد داشته باشند، چون کسانی که اسمشان در صورت نوشته شده بود  آنان نمی

نی شـدن  هـا را بـراي قربـا    فهمیدند آن آمدند و بعد از این که می از سناتورها و اشراف روم به شمار می
  .کردند اند، شاید به خود آنتوان و اوکتاو و لپید مراجعه می انتخاب نموده

داد که مستقیم به هیئت مدیره سـه نفـري مراجعـه نماینـد و از      ها اجازه می شغل یا مرتبه اجتماعی آن
  ها بپرسند که آیا این شایعه واقعیت دارد یا نه؟ آن

هـا را   دادنـد کـه آن   ان اطالع دهند و فقط به کسانی اطالع مـی توانستند به تمام قربانی ها نمی لذا منشی
  .ها را فراهم نخواهند کرد دانستند که وسیله گرفتاري آن شناختند و می می

آن عده که مطلع شدند و باور کردند که خطري وجود دارد، انعامی بـه راوي خبـر دادنـد و ناپدیـد     
خواهد بدان وسیله اخاذي کند  ندارد و راوي میاي تصور کردند که آن خبر واقعیت  شدند، ولی عده

و پس از این که قتل عام شروع شد، پشیمان گردیدند که چرا گفته راوي را نپذیرفتنـد و انعـامی بـه او    
  .ندادند و جان از ورطه بدر نبردند

چون  اند، اي از افراد که باید به قتل برسند ناپدید شده وقتی هیئت مدیره سه نفري متوجه شد که عده
اي جدید را در صورت سه هزار نفـري نوشـت و    براي خزانه حکومت احتیاج به پول داشت، اسم عده

هر کس را که بضاعتی داشت، براي کشته شدن انتخاب کردند تا ایـن کـه بتواننـد اموالشـان را ضـبط      
  .نمایند
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د کـه دو کلمـه   دادنـ  آوردند امـان نمـی   شد به چنگ می ها وقتی یک نفر را که باید کشته می دژخیم
کردند کـه بتواننـد جـایزه دریافـت      بریدند و دو دستش را قطع می درنگ سرش را می حرف بزند و بی

  .کنند
اي از اشراف روم براي این که از مرگ برهند، در مجراهاي فاضالب پنهـان شـدند، ولـی طمـع      عده

ب میافتنـد و بـه قتـل    هـا را در مجـراي فاضـال    دریافت جایزه طوري قاتلین را جري کرده بـود کـه آن  
  .رسانیدند می

هـا بـه    دو مرد جوان که فرزند دو تن از سناتورها بودند، محل پنهانی پدران خود را بروز دادند تا آن
  .مند شوند قتل برسند و بتوانند از میراث پدر بهره

 آنها غافل از این بودند که بعد از مرگ سـناتورها حکومـت روم اموالشـان را ضـبط خواهـد کـرد و      
آن دو سناتور که از طرف پسرانشـان بـروز داده شـدند بـه     . چیزي براي فرزندان باقی نخواهد گذاشت

یعنـی  . قتل رسیدند و هیئت مدیره سه نفري به هریک از آن دو مرد جوان پنجاه هزار دنیـه پـاداش داد  
اد کـه  پاداش هر یک از آن دو، مضاعف پاداش قاتلین عادي شد و بدین ترتیب حکومت روم نشان د

  .کند تر باشد بیشتر پاداش دریافت می هر کس فرومایه
ولی بودند پسرانی که براي نجات پدر فداکاري کردند و از جمله پسر جوان یکی از اشـراف چنـین   
نشان داد که پدرش مرده و پدر را در تابوت نهـاده و در حـالی کـه خویشـاوندان در عقـب جنـازه راه       

ها که اطراف خانه بودنـد عبـور داد و او را از شـهر روم خـارج      مکشافتاده، پدر را از جلوي چشم آد
  .نمود و در صحرا پنهان کرد

اي از دژخیمها را تحمل کرد و محل  مدت سه شبانه روز شکنجه عده» سکستوس«یک غالم به اسم 
  .پنهانی ارباب خود را بروز نداد

، برده بدبخت را رها کردنـد و در سـه   ها که نتوانستند محل پنهانی ارباب را از غالم بفهمند آدمکش
  .روز بعد سکستوس از جراحاتی که دریافت کرده بود مرد

یکی از بازرگانان روم، یـک سـنگ توپـاز داشـت بـه انـدازه یـک کـف دسـت و آن سـنگ چـون            
  .درخشید خورشید می

است خو لپید یکی از اعضاي هیئت مدیره سه نفري، چشم به سنگ مزبور دوخته بود و بازرگان نمی
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سنگ خود را بفروشد و به همین جهت طبق دستور لپید اسمش را در صورت قربانیان نوشتند و از قبل 
اش کردند تـا بگویـد سـنگ را در کجـا پنهـان کـرده و از او        از این که وي را به قتل برسانند، شکنجه

  .گرفتند و سپس معدومش کردند
به چنگ قاتلین نیفتند خودکشی کردند و یـک  چند نفر از کسانی که باید کشته شوند، براي این که 

اش را آتش زد تا هر چه در آن خانه هست بسوزد و مبدل به  مرد هشتاد ساله که جزو قربانیان بود خانه
  .خاکستر گردد

هیئت مدیره سه نفري دستور داده بود که هیچ کس اجازه ندارد که بر مقتولین گریه کند، ولی مردم 
گناه بودند نگریند، ولی هیئت مدیره سـه   ها بی خویشاوندان خود که اکثر آن توانستند که بر مرگ نمی

اي از عزاداران را کشت و بعـد از آن کسـی جـرات نکـرد علنـی اشـک بریـزد و بـر مـرگ           نفري عده
  .خویشاوند از دست رفته خود گریه کند

راي محلی که تا آن اي از ام در حالی که در روم کشتار ادامه داشت، در کشورهاي آسیایی روم عده
  .ترسیدند طغیان کردند روز از سزار می

کشورهاي آسیایی روم عبارتند از سوریه و فلسطین و قسمتی از آسیاي صـغیر کـه جـزو امپراتـوري     
  .روم است

برداشـت و بـه طـرف    ) موجود در روم را یعنی تقریبا تمام نیروي نظامی(آنتوان ده لژیون ارتش روم 
آنتوان جاي خود را در روم خالی کرد، ولی ارتش روم . وري روم به راه افتادکشورهاي آسیایی امپرات

  .را با خود برد
دانست تا روزي که ارتش دارد، اوکتاو و لپید که دو عضو دیگر هیئت مدیره سه نفري هستند  او می
نـه فقـط بـراي    تواند به روم برگردد،  توانند وي را از کار برکنار کنند و هر موقع که مایل باشد می نمی

  .این که بر جاي خود بنشیند بلکه جاي دو نفر دیگر را هم اشغال نماید
ها نسبت به خود مطمئن بود، اما اوکتاو و لپیـد   آنتوان بین سربازان محبوبیت داشت و از وفاداري آن

د و راه مثل آنتوان بین سربازان محبوبیت نداشتند و بعد از این که آنتوان ده لژیـون روم را بـا خـود بـر    
ها  آسیا را پیش گرفت، دیگر سربازي در روم باقی نماند تا این که دو عضو دیگر هیئت مدیره، نزد آن

  .محبوبیت داشته باشند
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آنتوان از روي حساب جاي خود را در روم خالی کرد و راه کشورهاي آسیایی روم را پیش گرفت، 
زو شعایر شده بود و سزار هم بعد از یک چون مراجعت سرداران برجسته آسیا به روم، در آن کشور ج

  .سفر جنگی که به کشورهاي آسیا کرد و به روم مراجعت نمود داراي حثیت و قدرت شد
توانست که دو عضـو دیگـر هیئـت مـدیره سـه نفـري را از کـار         تا روزي که آنتوان در روم بود نمی

یش اشکال داشت، چون اوکتاو و لپید برکنار کند و خود به تنهایی دیکتاتور روم گردد، یا این کار برا
توانسـتند کـه بـراي ارتـش دسـتور صـادر کننـد و مـانع از          هم به اندازه او قدرت و اختیار داشتند و می

کـرد و بـه    ولی بعد از این که آنتوان ارتش روم را از آن کشـور خـارج مـی   . اجراي نقشه آنتوان شوند
گرفـت و لپیـد و اوکتـاو     هی آنتوان قـرار مـی  رفت، ارتش روم تحت فرماند طرف کشورهاي آسیا می

  .توانستند در آن مداخله کنند دیگر نمی
بهانه خارج کردن ارتش روم نیز یک بهانه معقول بود، چون امراي محلی در کشورهاي آسیایی روم 

هـا را بـر جـاي خـود بنشـاند و نگـذارد کـه کشـورهاي          باید برود و آن طغیان کرده بودند و آنتوان می
  .روم از آن امپراتوري بیرون بروند آسیایی

تواننـد متحـد    دانست که امراي محلی کشورهاي آسیایی که با هم اخـتالف دارنـد و نمـی    آنتوان می
شوند و او با پیروزي و سرافرازي به  آیند یا تسلیم می شوند، قادر به مقاومت نخواهند بود و از پا در می
ان اوسـت بـا یـک اشـاره اوکتـاو و لپیـد را از کـار        روم مراجعت خواهد کرد و چون ارتش تحت فرم

  .برکنار خواهد نمود و خود با استقالل زمام را بدست خواهد گرفت
آنتوان امیدوار بود عالوه بر پیروزي نظـامی در آن سـفر مقـداري زیـاد طـال و جـواهر بیـاورد، زیـرا         

ین و امراي محلی ثروتمند آمدند و سالط کشورهاي آسیایی امپراتوري روم  ممالکی معمور بشمار می
  .ها پول فراوان دریافت کند تواند از آن کرد که می داشتند و آنتوان پیش بینی می

منظور من نوشتن تاریخ آنتوان نیست، بلکه قصدم این است که بگویم چگونه قضا و قدر سبب شدن 
  .که خاتون من بدون این که پیشقدم دوستی شود با آنتوان آشنا گردید

کرد وضعی پیش بیاید که او با آنتوان دوست شود، مشروط بر این کـه آن مـرد    آرزو می خاتون من
نفهمد که کلئوپاترا خواهان دوستی است و حوادث روم و مسـافرت آنتـوان بـه کشـورهاي آسـیا، آن      

  .زمینه مساعد را براي خاتون من فراهم نمود
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در شـهر  . رفت و ار آنجا به آتـن رفـت  آنتوان در مسافرت به مشرق زمین اول راه مقدونیه را پیش گ
  .فالسفه به افتخار آنتوان یک مجلس مباحثه فلسفی منعقد گردید

آنتوان که کوچکترین اطالعی از فلسفه نداشت و از ادب و هنرهاي زیبا متنفـر بـود، در آن مجلـس    
بدهـد کـه   داد تا این کـه نشـان    کردند سر را تکان می حضور به هم رسانید و وقتی فالسفه صحبت می

  .فهمد اظهاراتشان را می
در نتیجه تمام فالسفه که در آن مجلس حضور داشتند از آنتوان رضایت خاطر حاصل کردند، زیـرا  

  .جنباند دید که آنتوان به عالمت تصدیق و تحسین سر را می نمود می هر کس که صحبت می
ن نسـبت بـه سـکنه شـهر آتـن      و چون سکنه شهر دیدند که آنتـوا » مجار«در یونان شهري بود به اسم 

مهربانی کرد، تصمیم گرفتند که از وي دعوت نمایند تا به شهر آنها بیاید و سکنه آن شهر را نیز مورد 
  .محبت قرار بدهد

کردند و آن را یکی از بهترین  شهر مجار یک عمارت شهرداري داشت که مردم شهر به آن فخر می
که از آنتوان در عمارت شهرداري پـذیرایی نماینـد، ولـی    دانستند و تصمیم گرفتند  عمارات یونان می

وقتی آنتوان مقابل عمارت شهرداري از تخت فرود آمد، نظري به عمارت شهرداري انداخت و گفت 
چه عمارت محقر و زشتی اسـت و بـدون ایـن کـه قـدم بـه درون شـهرداري بگـذارد، بـه تخـت روان           

  .مراجعت کرد و از آنجا دور شد
  .نهاد» افس«رفت و قدم به شهر معروف ) ترکیه کنونی(آنتوان به آسیاي صغیر  از کشور یونان،

ام و اگر بخواهم راجع به آن صحبت کنم، شاید این اوراق هرگز به اتمام  من خود شهر افس را دیده
هـاي مشـرق زمـین اسـت و تمـام       شهر افـس در آسـیاي صـغیر شـهري اسـت کـه مبـدا کـاروان        . نرسد
  .افتند گیرند از شهر افس به راه می سیاي صغیر راه بابل و آشور و ایران را پیش میهایی که از آ کاروان
هایی هم که از ایران و بابل و آشور از راه آسیاي صغیر براي کشورهاي یونان و روم و مصـر   کاروان
  .شوند آورند وارد شهر افس می کاال می

ریه داراي مرکزیت بازرگانی بوده شهر افس به طوري که معروف است چهارصد سال قبل از اسکند
هـایی کـه خواهـان عـیش      شده اسـت و مـردم و بخصـوص زن    و از مراکز بزرگ سیاحت محسوب می

در اسـکندریه پایتخـت کشـور مـا امـاکن مخصـوص آسـایش و تفـریح بـراي          . روند باشند به افس می
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نـد تفـریح کننـد رو بـه     ها وجود ندارد و لذا فقط مردانی که بخواه پذیرایی از خانواده و بخصوص زن
ها، داراي اماکن بـزرگ و   اما افس براي پذیرایی از مسافران مختلف از جمله زن. آورند پایتخت ما می

هاي توانگر مصر و سوریه و یونان  هاي ثروتمند و بیشتر زن مجلل است و به همین جهت اغلب خانواده
ام را خوش بگذرانند راه افس را در پیش و حتی روم، براي این که با خیال آسوده استراحت کنند و ای

  .گیرند، ولی در افس بر خالف اسکندریه قبرستان عشاق نیست می
اي از مردان خوشگذران و توانگر به مناسبت این که ثـروت خـود    در اسکندریه سالی نیست که عده

ودکشـی  دهند و روي مراجعـت بـه وطـن را ندارنـد، خ     را در محله تفریح و جاهاي دیگر از دست می
ولی در افس هنوز اتفاق نیفتاده که مرد یا زن توانگري که به قصد استراحت و استفاده از نقـاط  . نکنند

  .دیدنی و تفریح گاههاي مختلف به آنجا آمده  از هستی ساقط شود و خودکشی نماید
تفریح با هاي قدیم توسط یه عده زن جوان یونانی بنا شده، محالت  زیرا در شهر افس که طبق افسانه

ها هسـتند و   محله مخصوص سیاحان تفاوت دارد، از این رو بیشتر مسافران خارجی زنان و فرزندان آن
کننـد و خـود را ورشکسـت     روند از روي قاعده پول خـرج مـی   ها و مردان ثروتمند که به افس می زن
تر از مردان  اندیش دهد که زنان حتی در موقع سیاحت  و تفریح مال نمایند و این موضوع نشان می نمی

  .رود هستند و حساب پول و زندگی از دستشان به در نمی
الهه شهر بنا گردیده و سکنه آن شهر که در آغاز زن » آرتمیس«در شهر افس معبدي است که براي 

  .پرستیدند بودند آرتمیس را می
ل بسـت و  معبد الهه آرتمیس در شهر افس دو موسسه دارد که ضمیمه الینفک آن است، یکـی محـ  

دیگري صرافخانه آن، محل بست معبد مزبور مکانی است که هر تبهکاري قدم به آن بگـذارد مصـون   
تواند یک تبهکار را که به بست آن معبـد پناهنـده گردیـده از آن خـارج کنـد،       است و هیچ کس نمی

  .مگر روزي که خود وي از بست خارج شود
کردنـد   مد تـا هـدایایی کـه مـومنین وقـف الهـه مـی       صرافخانه معبد هم در آغاز براي این به وجود آ

ولی معبد طوري توسعه به هم رسانید که با تمام دنیا داراي معامله شد و . دریافت نماید و به کار اندازد
گذارنـد، بلکـه سـالطین     نه فقط بازرگانان جهان پول خود را در صرافخانه معبد آرتمیس به ودیعه مـی 

  .سپارند تا به کار بیفتد و به آنها سود برساند فخانه میجهان هم پول خود را به آن صرا
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روزي که آنتوان وارد شهر افس که آن نیز جزو امپراتوري روم بود گردید، پسـران و دختـران شـهر    
هایی از برگ درخت غار بر سر گذاشتند و به استقبال آنتوان رفتنـد و او را بـا احتـرام شـایان وارد      تاج

  .شهر کردند
ها  که یکی از آن(دانم که بعد از این که در روم هیئت مدیره سه نفري  ه را ضروري میذکر این نکت
روي کار آمد و تصمیم به کشتار گرفت و از جمله مصمم شد که قاتلین سـزار را معـدوم   ) آنتوان بود
س اي از قاتلین متوجه شدند که در هیچ نقطه امان نخواهند داشت مگر در بست معبد آرتمی نماید، عده

  .واقع در شهر افس
وقتی آنتوان وارد شهر افس شد، آن افراد را از بست خارج نکرد و نخواست که احتـرام بسـت را از   

نمودنـد کـه    بین ببرد، همان گونه که دیگران قبل از او احترام بست را رعایت کردند، چـون فکـر مـی   
ولی آنتوان مقرر داشت . مایندها مجبور شوند که از بست استفاده ن ممکن است روزي بیاید و خود آن

که شهر افس در آن سال باید خراج دو ساله بپردازد و سال دیگر نیز خراج معمولی تادیه کنـد، پیعنـی   
  .پرداخت خراج دو ساله، آن شهر را از پرداخت خراج سال بعد معاف نخواهد کرد

سـت کـاري بکنـد کـه     خواهد از ما خراج دو ساله بگیـرد خـوب ا   زارعین شهر گفتند آنتوان که می
امسال دو بهار و دو تابستان و دو پائیز داشته باشم تا بتوانیم در هر فصل دو محصـول صـیفی یـا شـتري     

زارعین افس حرفی درست زدند، اما آنتوان حرفشـان را نپـذیرفت و   . برداریم و از عهده خراج برآییم
  .از مردم مالیات دو سال را گرفتند رحمی محصلین مالیات با بی

  .فتم که آنتوان با ده لژیون از روم حرکت کرد و با آن ده لژیون وارد آسیاي صغیر گردیدگ
آنتوان مردي نبود که هزینه ده لژیـون سـرباز را از جیـب خـود بپـردازد و حکومـت روم هـم هزینـه         

  .هاي محلی کرد سربازها را بعد از ورود به کشورهاي شرقی امپراتوري روم حواله به مستوفی
خواسـت و چـون داراي ده    عالوه بر وصول مالیات حکومت روم، پیزي هـم بـراي خـود مـی    آنتوان 

خواهد بدهند تـا مالشـان    شدند که هر چه می لژیون قشون بود، سکنه شهرهاي آسیاي صغیر مجبور می
  .در امان باشد و مورد آزار قرار نگیرند

کردند، همین  امراي محلی و سرکشان که بعد از مرگ سزار در کشورهاي آسیایی روم سرکشی می
ها پناه بردند، برخی  ها به کوه که شنیدند آنتوان با آن نیروي بزرگ وارد شده گریختند و بعضی از آن
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بـزرگ  ها هم موفق گردیدند که خـود را بـه بسـت معبـد      اي از آن از آسیاي صغیر خارج شدند و عده
هـا را مصـادره    آنتوان تمام اموال امراي فراري را ضبط کرد و مـزارع و باغهـاي آن  . شهر افس برسانند

  .نمود
هـاي   اي از زن رفت، روز و شب عده در حالی که آنتوان در آسیاي صغیر از شهري به شهر دیگر می

اده گساري و فسق بود همه جایی اطرافش را گرفته بودند و او هنگام مسافرت در تخت روان مشغول ب
کـرد   گذشـت یـا در آن توقـف مـی     و کوچکترین توجهی به احساسات سکنه شهرهایی که از آن مـی 

  .نمود نمی
داد، ولی سخاوت او پیوسته به بهاي نابودي یک یا چند  گاهی در آسیاي صغیر سخاوت به خرج می

  .شد نفر تمام می
بود، بوي کباب به مشامش رسـید و   گذشت و مست یک روز در حالی که از یک شهر کوچک می

تخت روان متوقف گردید و آنتوان دید که یک کبـابی دوره گـرد و کـم    . دستور داد که توقف کنند
او را فرا خواند و . بضاعت، بساط کباب فروشی خود را کنار خیابان نهاده و مشغول پختن کباب است

ي این که به او پاداش بدهـد امـر کـرد کـه     چند سیخ کباب طلبید و تناول نمود و خیلی لذت برد و برا
  .ها بگیرند و به کبابی بدهند هاي آن حدود را از آن هستی مالکین دکان

روزي دیگر شاعري متملق چند شعر به زبان رومی در وصف آنتـوان سـرود و او را برتـر از سـزار و     
شـاعر داد کـه تـا آن روز    اي بـه   آنتوان که مست غرور شده بود، صله. حتی برتر از ژوپیتر معرفی کرد

هیچ کس آن صله را به یک شاعر نبخشیده بود و آن این که امر کرد اختیار جان تمام سکنه آن شـهر  
خواهـد زنـده بمانـد بایـد بـا       تواند همه را به قتل برسـاند و هـر کـس مـی     در دست شاعر است و او می

  .پرداخت پول شاعر را راضی کند
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  مالقات آنتوان و کلئوپاترا
ي مصر نوشـت   اي براي کلئوپاترا ملکه ل از اینکه آنتوان به شهر تارس در آسیاي صغیر برسد، نامهقب

  .و از خاتون من خواست که در آن شهر به وي ملحق گردد
کـرد و   اي از سالطین و امراي محلی فرمانروایی مـی  حکومت روم در امپراتوري وسیع خود، بر عده

نست هر یـک از سـالطین مزبـور را از سـلطنت و هـر یـک از امـراي        توا نمود می هر موقع که اراده می
ها خراجگزار روم بودند و اکثرشان عالوه بر پرداخت خراج  ي آن همه. محلی را از حکومت دور کند

  .کردند نوکري روم را نیز می
کـرد و   ي با وسعت امپراتوري روم بود که خود را مقابل آن کوچک نمی فقط یک پادشاه در منطقه

فهمیدند بین کلئوپاترا که اجدادش از زمان اسکندر تـا   ها هم می آمد و رومی و خاتون من به شمار میا
باشد با سالطین و امراي محلی تفاوت وجود دارد و شاید به  آن موقع سلطنت کردند و وارث مصر می

مردي چون کـال   همین مناسبت بجاي این که با یک اشاره کلئوپاترا را از تخت سلطنت به زیر اندازد،
  .ي مصر را از پا درآورند ي او ملکه را آلت دست کردند که به وسیله

اول ایـن کـه خـاتون مـرا دیـده بـود و       : آنتوان براي دو منظور خاتون مرا به شهر تارس احضار کـرد 
در آغاز این سرگذشت گفتم آنتوان به مصر آمد و در آنجـا خـاتون مـرا    . دانست جوان و زیباست می

عد از این که ما به روم رفتیم باز آنتوان خاتون مرا مشاهده کرد و دریافت که زیباتر شده است، دید و ب
  .ي جهان را که روزي خود او خواهانش بود ببیند خواست زیباترین ملکه این بود که می

ي خود را به  خواست قدرت و نفوذ کلمه علت دوم احضار خاتون من به تارس این بود که آنتوان می
دیگران بکشد و بفهماند که وي نه فقط کمتر از سزار نیست بلکه باالتر از سزار است، چون سـزار   رخ

که خواهان کلئوپاترا بود براي دیدارش به اسکندریه رفت در صورتی که خود کلئوپاترا بـراي دیـدار   
  .رود آنتوان به تارس می

دریه نیامـد بلکـه بـراي تعقیـب     من در این سرگذشت گفتم که سزار براي دیدن خاتون من به اسـکن 
کنند کـه سـزار بـراي ایـن کـه       اطالع هنوز تصور می پومپه راه اسکندریه را پیش گرفت، ولی مردم بی
ي او را براي کلئوپاترا  باري، یکی از محارم آنتوان نامه. خود را به کلئوپاترا برساند وارد اسکندریه شد
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  .خواست که در شهر تارس به وي ملحق گردد می کلئوپاتراآورد و در آن نامه، آنتوان از 
ي دیگر از سردار رومی به کلئوپاترا رسید و معلوم بود که وي براي دیدار  ي اول، دو نامه بعد از نامه
آن وقت کلئوپاترا تصمیم گرفـت کـه بـه راه بیفتـد و مـدت یـک مـاه تمـام         . تاب است خاتون من بی

ي  باید با کلئوپاترا به تارس برونـد البسـه   زنان و مردانی که میهاي اسکندریه اجیر شدند تا براي  خیاط
  .مخصوص بدوزند

  .ي مصر به تارس آماده شد کشتی بزرگ کلئوپاترا که بزرگترین کشتی جهان بود براي بردن ملکه
گویم کـه بـراي دوهـزار و     ام و تکرارش ضروري نیست و در اینجا می من وصف آن کشتی را گفته

ي متحـد الشـکل دوختنـد و پاروهـاي بلنـد را کـه        سایر کارکنان آن کشـتی البسـه   چهارصد پاروزن و
شـوند مقابـل نـور     باید وارد آب شود با نقره پوشانیدند تا این کـه وقتـی پاروهـا از آب خـارج مـی      می

  .خورشید بدرخشند
ر گردد و از مصر تا آسیاي صغی پاروهاي مفضض را براي موقعی گذاشتند که کشتی وارد تارس می

  .راندند و لباس عادي بر تن داشتند پاروزنان با پروهاي معمولی کشتی می
هـاي   باید در آن سفر با کلئوپاترا به آسیاي صـغیر برونـد داراي بادبـان    هاي جنگی که می تمام کشتی

  .نمود زرین است دید تصور می ها را طوري رنگ کردند که هر کس می ارغوانی شدند و آن کشتی
ي مصر از اسکندریه به راه بیفتـد، امـر کـرد تـا درب خزانـه را بگشـایند و از آن        ملکهقبل از این که 

مقداري اشیاء گرانبها خارج کرد تا این که بعد از این که به تـارس رسـید بـه آنتـوان هدیـه بدهـد، تـا        
تصور ننماید که کلئوپاترا که سیزده پشتش سـلطنت کـرده بودنـد بـراي تکـدي نـزد وي        سردار رومی

  .تا این که بتواند زر و جواهر دریافت نماید آمده
درخشـید و نزدیـک ظهـر     روزي که ما وارد تارس شدیم، هوا صاف و دریا آرام بـود و آفتـاب مـی   

  .کلئوپاترا به شهر تارس رسید
ي شهر کارهاي خود را رها  ي مصر بقدري زیاد بود که نه فقط تمام سکنه شکوه نیروي دریایی ملکه

ي مصر را ببینند، بلکه خود آنتوان از کاخی کـه   جمع شدند تا این که موکب ملکهکردند و در ساحل 
هایی  اي از اطرافیان کنار دریا آمد و به تماشاي کشتی در آن سکونت کرده بود خارج گردید و با عده

  .دادند مشغول گردید ي مصر را تشکیل می که موکب ملکه
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یـک  . رفـت  پارو در دریا به سوي شـهر پـیش مـی    کشتی با عظمت حامل کلئوپاترا با نیروي ششصد
رسید، حرکت پاروهـا   شد ولی آهنگ آن به گوش می ي کشتی دیده نمی دسته موزیک که در صحنه

  .کرد را که در دو طرف کشتی در سه ردیف، یکی پهلوي دیگري قرار گرفته بود، منظم می
گردیدند و بعد از خروج از آب، مقابـل   میشدند و یک مرتبه خارج  پاروها یک مرتبه وارد آب می

درخشیدند، چون در آن روز پاروزن ها، با پارویی که روپوش نقره داشـت کشـتی را    نور خورشید می
ي مصر، که چشم روزگار تا آن روز به آن بزرگی کشتی ندیده  ي ملکه در دو طرف سفینه. راندند می

  .کردند هاي ارغوانی داشتند حرکت می و بادبان ي زرین سیر که همه تنه هاي جنگی سبک بود، کشتی
کردند و باد دریا روایح معطر را به سوي شهر  سوزانیدند و عنبر دود می ها عود می ي کشتی در صحنه

  .آمد ي شهر از بوي خوش به حال می برد و دماغ جان سکنه می
ي  ن بسـیار زیبـا از پارچـه   ي کشتی بزرگ خود زیر یک سایبا ي دریا در صحنه کلئوپاترا با لباس الهه

اي از پسران نوجوان کـه   زربفت و ارغوان مزین به پرهاي شتر مرغ، نیمه عریان دراز کشیده بود و عده
  .زدند ها هم نیمه عریان بودند با پر شتر مرغ او را باد می آن

شـود و یـک کشـتی     شهر تارس در مصب یک رودخانه بنـا گردیـده و در رود دریـا کـم عمـق مـی      
  .توانست که وارد مصب گردد و  کنار اسکله لنگر بیندازد چون کشتی کلئوپاترا نمی بزرگ،

بینی کرده بود و پیش از این که به مصب رودخانه برسیم کشتی بزرگ  کلئوپاترا این موضوع را پیش
بـان گرانبهـا و زیبـاي     در آنجـا سـایه  .آمدنـد توقـف نمودنـد    توقف کرد و سفاین دیگر هم که با ما می

ي کشـتی نصـب    بـان در عرشـه   ي مصر را به یک کشتی جنگی سبک سیر منتقـل کردنـد و سـایه    ملکه
  .گردید و کلئوپاترا و دربارش از کشتی بزرگ منتقل به آن کشتی شدند

کلئوپاترا روي آن کشتی نیز، در حالی که به چنـد بـالش زربفـت تکیـه داده بـود دراز کشـید، ولـی        
  .انند به خوبی او را ببینندي شهر بتو طوري قرار گرفت که سکنه

برد که  اي از عمر بسر می زیست و در دوره ي جوانی و زیبایی می خاتون من در آن موقع در بحبوحه
  .ي عمر یک زن است زیباترین دوره

دانستم  اندیشید بیش از بیست و سه یا بیست و چهار سال ندارد، ولی من می دید می هر که وي را می
  .گذرد ز عمر خاتون من میکه بیست و هفت سال ا



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٤٠ 

هـا تکیـه داده    ي دریا بـه بـالش   ي کشتی نیمه عریان با لباس الهه در آن روز وقتی کلئوپاترا در صحنه
زدند، ما کـه روز و شـب بـا     بود و نوجوانان زیبا در دو طرفش ایستاده با پرهاي شتر مرغ وي را باد می

ي تارس که براي اولین بار یـک   چه رسد به سکنهبردیم عاشق او شده بودیم تا  ي مصر به سر می ملکه
  .دیدند چنان زیبایی و شکوهی را می

کرد، به کشتی جنگی  سریع السـیر   ي موزیکی که در کشتی بزرگ حرکت پاروها را منظم می دسته
دادند و فضـاي   سوزانیدند و عنبر بخور می ي تمام کشتی ها همچنان عود می منتقل گردید و در صحنه

کردند کـه آن   ي دریا معطر شده بود و سکنه ي شهر تصور می هر تارس به مناسبت ورود الههبندر و ش
  .باشد روایح مطبوع بوي بدن کلئوپاترا و مالزمان زیباي او می

زد در مصـب   ي مصر با حرکت منظم و یکنواخت پاروهایی که مقابـل آفتـاب بـرق مـی     کشتی ملکه
. لنگرگاه مناسب بود و در آنجا توقف نمود و لنگر انداخترودخانه جلو رفت تا جایی رسید که براي 

پـنج کشـتی جنگـی    . ي مصر را به خوبی ببینند ي شهر بتوانند ملکه کشتی طوري قرار گرفت که سکنه
  .مصري طرف راست و پنج کشتی جنگی دیگر طرف چپ کلئوپاترا موضع گرفتند

ها را افروختند به طوري که تـا آفتـاب    علهاي مصر، مش قبل از اینکه شب فرود بیاید، در تمام کشتی
  .ها روشن شدند در پس افق ناپدید گردید کشتی
ي مصـر   ي لژیون را با یک نامه به سوي کلئوپاترا فرستاد و از ملکـه  آنتوان دولگات یعنی دو فرمانده

  .دعوت کرد که به ساحل برود و با او شام بخورد
ت که از آنتوان دعوت نمود که به کشتی بیاید و بـا  ي مصر طوري به موفقیت خود اعتماد داش ملکه

  .وي شام بخورد
شکوه و زیبایی خاتون من، طوري آنتوان را تحت الشعاع قرار داد که دعوت ملکه را پذیرفت و بـه  

  .کشتی کلئوپاترا آمد و آن شب را با وي شام صرف کرد
رهـاي کشـتی بـزرگ سـلطنتی بـه      اي که در آن شب خورده و نوشیده شـد از انبا  تمام اغذیه و اشربه

دار پذیرایی از آنتوان  ي مصري که عهده حمل گردید و خدمه) که کلئوپاترا در آن بود(کشتی جنگی 
هاي دیگر بودند حتی یک قرص نان در بندر تارس ابتیاع نکردند، تا آن که رومیان بدانند که  و رومی

  .مصریان از حیث خواروبار و وسایل زندگی مستغنی هستند
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روز بعد، آنتوان خواست که میهمانی خاتون مرا جبران کند و از ملکه دعوت کـرد کـه بـه خشـکی     
من هم با خاتون خود به خشکی رفتم و آنتوان در کاخی که مسکن او . برود و با وي شام صرف نماید
  .بود از کلئوپاترا پذیرایی نمود

خود در اتاق ایستادیم، ولـی چـون   ي مصري عقب خاتون  در موقع غذا من و چند تن دیگر از خدمه
  .دار خدمت نشدم کردند من در آن شب عهده ي رومی پذیرایی می خدمه

ي مصر محقر بـود و مثـل ایـن بـود کـه       ظروف غذا و وسایل پذیرایی نسبت به وسایل پذیرایی ملکه
ایی خود آنتـوان متوجـه حقـارت وسـایل پـذیر     . نماید یک روستایی از یک شاهزاده خانم پذیرایی می

ي مـن در   دانی من اینجا میهمان هسـتم و خانـه   ي مصر، به طوري که می خود گردید و گفت اي ملکه
باشد، پـذیرایی کـنم و امیـدوارم     ي مقام و زیبایی تو می روم است نه اینجا که بتوانم آنطور که شایسته
  .که از نقصان وسایل پذیرایی دلگیر نشوي
باشـد   ترین عطرهـاي جهـان مـی    ر گل سرخ ایران که از لطیفکلئوپاترا که در آن شب بدن را با عط

بـرم، وسـایل    ام که تو را ببینم و از دیدن تو لـذت مـی   معطر کرده بود گفت اي آنتوان، من اینجا آمده
ام طوري زندگی نمایم کـه هـیچ    پذیرایی در نظر زنی چون من بدون اهمیت است، چون عادت کرده

کند و آنچه مرا به تـارس آورده شـوق دیـدار تـو      در نظرم جلوه نمیي مادي داشته باشد  چیز که جنبه
  !باشد می

دانست کـه   کلئوپاترا قبل از اینکه به تارس بیاید راجع به آنتوان اطالع کافی بدست آورده بود و می
  .وي با سزار فرق دارد و داراي معلومات و ذوق و وزن سزار نیست

دانسـت کـه از آن    بـرد، ولـی کلئوپـاترا مـی     لـذت مـی   هاي ادبی و تاریخی و هنـري  سزار از صحبت
ها با مردي چون آنتوان صحبت کردن، سبب بیم و نفرت او خواهد شد و با آن مـرد بایـد راجـع     مقوله

گویـد و نیـز بایـد     به مسایل پیش پا افتاده صحبت کرد تـا ایـن کـه بتوانـد بفهمـد خـاتون مـن چـه مـی         
خنداند، به زبان آورد تا این که آنتوان بخندد  ه عوام را میها ک دار، از آن نوع شوخی هاي خنده حرف

  .ي مصر معذب نبیند و خود را در حضور ملکه
دانسـتم کـه    ي مصر، من می گفت اي ملکه خندید و می هاي خاتون من می آنتوان از ته دل از شوخی

  .باشی تو بسیار زیبا هستی ولی اطالع نداشتم که این اندازه خوش صحبت می
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شب که آنتوان میهمان خاتون بود، من فهمیدم که سردار رومی مثل سلف خـود سـزار بـه دام    همان 
  .محبت کلئوپاترا افتاده و بعید است که بتواند رهایی یابد

داراي معلومات و ظرافت سزار نبود، ولی نسبت به زن بیش از او عالقه  -به طوري که گفتم -آنتوان
هـا نیـروي حیـوانی بـر نیـروي انسـانی        اسـبات فیمـابین او و زن  توان گفت کـه در من  و ولع داشت و می

  .چربید می
ي  هنوز یک هفته از مدت توقف خاتون من در شهر تارس نگذشته بود که آنتـوان نـه فقـط دلباختـه    

  .کرد گفت اطاعت می ي مصر می کلئوپاترا شد بلکه مانند غالمش گردید و هرچه ملکه
رفت و زمانی آنتـوان بـراي صـرف     کاخ آنتوان واقع در شهر میگاهی کلئوپاترا براي صرف شام به 

  .آمد غذا به کشتی کلئوپاترا می
ي مصر به افتخار آنتوان یک ضیافت شام مجلل داد، هـر دفعـه کـه آنتـوان      بعد از شب اول که ملکه

خـورد و غیـر از آن دو نفـر     آمد، به طور خصوصی با کلئوپاترا غـذا مـی   براي صرف شام به کشتی می
نشست و جز من هیچ یک از خدمه اجازه نداشـتند کـه وارد اتـاق آن دو نفـر      کسی پشت میز غذا نمی

  .شوند تا این که اظهاراتشان را بشنوند
کـردم، شـنیدم کـه     یک شب که آنتوان با خاتون من مشـغول خـوردن غـذا بـود و مـن خـدمت مـی       

  کلئوپاترا گفت آیا تو در گذشته نسبت به من خصومت داشتی؟
کنی؟ چگونه به فکرت رسید که من نسبت به  ان با تعجب پرسید براي چه این سوال را از من میآنتو

  ام؟ تو خصومت داشته
  .کلئوپاترا گفت براي این که حکومت روم علیه من یک مدعی تراشید

دانست اما تجاهل نمود و پرسـید چگونـه حکومـت روم     آنتوان اظهار بی اطالعی کرد، با این که می
  یک مدعی تراشید؟ علیه تو

کلئوپاترا گفت آیا تو اطالع نداري که حکومت روم در سوریه مردي را که مدعی است بـرادر مـن   
  کند؟ باشد تقویت می می

آنتوان مانند کسی که در حافظه ي خود جستجو کند، قدري فکر کرد و بعد گفت من چیزي راجع 
  .ام به این موضوع شنیده
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بدون اطالع و موافقت تو به این شخص که مدعی است برادر مـن  کلئوپاترا گفت آیا حکومت روم 
  کند؟ باشد کمک می می

  .آنتوان گفت نه، من از این موضوع اطالع دارم
کلئوپاترا گفت پس تصدیق کن تو در گذشته نسبت به من خصومت داشتی، چون اگر با من دشمن 

  .کردي نبودي مردي را که مدعی من است تقویت نمی
توانم به تو بگویم که تقویت آن مرد از طرف من، براي خصومت نسبت بـه تـو    ن میآنتوان گفت م

دانستم او علیه محبوب سابق سزار اقدام  کردم که می نبود، بلکه از این جهت من آن مرد را تقویت می
  .خواهد کرد

  کلئوپاترا گفت مگر کلئوپاترا ملکه ي مصر فرقی با محبوب سابق سزار دارد؟
ي مصـر خصـومت نداشـتم امـا دشـمن آن       من بـا ملکـه  . لی و این دو با هم فرق دارندآنتوان گفت ب

دیگري که سزار دوستش داشت بودم و طبیعی است که وقتی او دوست من شد، خصومت من مبـدل  
  .به دوستی و عشق گردید و به سزار حق دادم که چنان زنی را دوست داشته باشد

  داري؟ صر را دوست میي م کلئوپاترا گفت آیا اکنون تو ملکه
  !ام دارم که هرگز زنی را این چنین دوست نداشته آنتوان گفت بلی و من طوري تو را دوست می

  نمایی؟ داري، براي چه مدعی مرا در سوریه تقویت می کلئوپاترا گفت اگر تو مرا دوست می
  .کنم آنتوان گفت من دیگر مدعی تورا در سوریه تقویت نمی

برد و در آنجا همچنـان خـود را    در او در سوریه است و در شهر بعلبک بسر میکلئوپاترا گفت ولی 
دانـد، در صـورتی کـه     کند که سلطنت مصر حق اوست و مرا غاصب می ادعا می. خواند  برادر من می

آن شخص برادر من نیست و برادرم بطلمیوس چهاردهم که شوهر من بود در جنگ اسکندریه ناپدید 
  .مد و گفتند که در دریا غرق گردیدشد و جسدش بدست نیا

  .آنتوان گفت من دیگر از مدعی تو حمایت نخواهم کرد
  .کلئوپاترا گفت حمایت نکردن کافی نیست

  آنتوان پرسید پس چه کار باید کرد؟
  !کلئوپاترا گفت گناهکار باید مجازات شود
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  اي؟ آنتوان اظهار کرد براي من چه مجازاتی در نظر گرفته
منظورم از گناهکار تو نیستی، بلکه مردي است که در سوریه دعوي کرد کـه بـرادر    کلئوپاترا گفت

  .باشد من و پادشاه مصر می
شـود   فهمید که از طرف حکومت روم تقویت می آنتوان گفت هر کس دیگري به جاي او بود و می

  .کرد تا این که دعوي سلطنت مصر را بنماید، آن ادعا را می
دیـد آن ادعـا را    مرد عادي کـه خـود را مـورد حمایـت حکومـت روم مـی      کلئوپاترا گفت شاید هر 

کرد، ولی آن مرد نباید دعوي سلطنت مصر را بکند و مدعی من شود ولو بداند که حکومـت روم   می
از همه حیث او را تقویت خواهد نمود، زیرا آن مرد، شخصی بود فقیر و گمنـام و بـر اثـر توجـه مـن،      

اش را بـاال بـردم و همچنـان او را     ي سـنتورین دادم و بعـد رتبـه    او درجـه افسر ارتش مصر شد و من به 
تقویت کردم تا این که یکی از افسران برجسته شـد و ایـن مـرد کـه ترقـی خـود را مـدیون مـن اسـت          

  .باید که دعوي سلطنت مصر را بنماید و به همین  جهت باید مجازات شود نمی
  کنی؟ راي او وضع میآنتوان خندید و پرسید تو چه مجازاتی را ب

  .کنم این است که سرش را نزد من بیاورند کلئوپاترا گفت مجازاتی که من براي این مرد وضع می
  خواهی چه کنی؟ آنتوان گفت سرش را می

خواهم سرش را ببینم تا این که یقین حاصل کنم بعد از این علیه من قیام نخواهد  کلئوپاترا گفت می
  .هد گردیدکرد و مدعی سلطنت مصر نخوا

  آنتوان گفت آیا میل داري که خود او را نزد تو بیاورند؟
خواهم سرش را ببینم تا این  کلئوپاترا گفت نه، من خواهان دیدن آن مرد حق ناشناس نیستم بلکه می

  .که آسوده خاطر باشم
ي مصـر خواهـان دیـدن کـال نیسـت، زیـرا اگـر کـال را دسـتگیر           دانستم که براي چـه ملکـه   من می

رفت که کـال   بردند، بیم آن می آوردند یا این که به مصر می کردند و از سوریه به آسیاي صغیر می می
  .داند بروز بدهد ي مصر می تمام چیزهایی را که از ملکه

هایی که بعد کلئوپاترا کرد منظور او را آشکار نمود و به آنتوان گفت من میـل دارم کـه تـو     صحبت
ورود به شهر بعلبک این مرد را به قتل برسانند و سرش را قطع کننـد و  اي را بفرستی که به محض  عده
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 .براي من بفرستند

اي بـراي حکمـران    اي براي کشـتن او بـه بعلبـک ضـروري نیسـت و نامـه       آنتوان گفت فرستادن عده
سوریه خواهم نوشت و به او دستور خواهم داد کـه ایـن مـرد را بـه قتـل برسـاند و سـرش را بـراي تـو          

  .بفرستد
کلئوپاترا گفت ممکن است که آن دسـتور بـه نظـر کسـانی کـه در دسـتگاه حکومـت سـوریه کـار          

  .ها آن مرد را مطلع نمایند و وي بگریزد کنند برسد و آن می
گـردد و   شود با رمـز تحریـر مـی    هایی که براي صدور این گونه دستورها نوشته می آنتوان گفت نامه
و فقط حکمران و کاتبی که مورد اعتماد اوست قادر به خوانـدن  توانند آن را بخوانند  افراد عادي نمی

  .هاي او هستند نامه
درنگ این مرد را به قتـل برسـاند و    نویسی به حکمران سوریه بگو که بی کلئوپاترا گفت اگر نامه می
من میل ندارم که این مرد را مورد تحقیق قرار بدهند، چون خیانت او نسبت . سرش را براي من بفرستد

به من طوري محرز است که محتاج تحقیق نیست و میل دارم به محض این که او را دستگیر کردند به 
  .قتل برسانند

ي تو عمـل   اي ندارم که آن مرد مورد تحقیق قرار بگیرد، بلکه طبق گفته آنتوان گفت من هیچ عالقه
ي تو بفرسـتند بـی آن کـه از    گویم که او را دستگیر کنند و به قتل برسانند و سرش را برا کنم و می می

  .وي تحقیق نمایند
  نویسی؟ کلئوپاترا پرسید چه موقع نامه براي قتل او می

  .آنتوان گفت فردا صبح
  کلئوپاترا سوال کرد که سر این مرد چه موقع اینجا خواهد رسید؟
را به دمشق ي پیک از راه خشکی آن  آنتوان گفت نامه باید از راه دریا به سوریه برود و بعد به وسیله

که مرکز حکمران سوریه است برسانند و او چند نفر را براي قتـل ایـن مـرد بـه بعلبـک بفرسـتد و مـن        
  .کنم که تا یک ماه دیگر سر آن مرد به نظر تو خواهد رسید تصور می

بـرد و   کرد، خاتون من او را به اتاق خود می شب هایی که آنتوان در کشتی کلئوپاترا صرف شام می
  .نمود نید و نزدیک صبح آنتوان مراجعت میخوابا می
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ي مصر آنتوان را به اتاق خود راهنمایی کرد و قبـل از ایـن کـه     آن شب هم بعد از صرف شام، ملکه
هـایی کـه مـن     بخوابد از اتاق خود خارج گردید و به اتاق من آمد و گفت شرمیون، تو امشب صحبت

آنتوان خواستم که دستور بدهد کال را به قتل برسـانند  دانی که من از  راجع به کال کردم شنیدي و می
  .و سرش را براي من بفرستند

هـاي تـو و آنتـوان را     که مشغول خـدمت در اتـاق بـودم صـحبت     گفتم بلی اي خاتون من و هنگامی
  .شنیدم

کلئوپاترا گفت غیر از تو و آنتوان کسی از این موضوع مطلع نیست و اگر کال موفق شـود بگریـزد،   
  .اي که باید فرار کند زیرا قصد دارند به قتلش برسانند ر خواهم کرد که تو او را مطلع کردهمن فک

کنی که کنیز وفادار و قدیمی تو، که از خردسالی با تو زندگی  گفتم اي خاتون من، آیا تو تصور می
  کند؟ نماید به تو خیانت می می

ه من به قدري زیاد است که مـن هرگـز در   کلئوپاترا گفت نه اي شرمیون و آثار وفاداري تو نسبت ب
  .ي استثنایی است کنم، ولی موضوع کال داراي جنبه ام و نمی وفاداري تو نسبت به خود تردید نکرده

  باشد؟ ي استثنایی می پرسیدم از چه لحاظ موضوع کال داراي جنبه
وز هم اثري از آن داشتی و شاید هن کلئوپاترا گفت از این لحاظ که تو در گذشته کال را دوست می

ام ممکن است کـه در صـدد نجـاتش     اي که من خواهان محو او شده دوستی در تو باشد و چون شنیده
  .برآیی

کـنم کـه در گذشـته کـال را      توانم به تـو دروغ بگـویم تصـدیق مـی     گفتم اي خاتون من، چون نمی
من مبدل به نفرت شـد   اعتنایی کرد که دوستی داشتم، ولی آن مرد آن قدر نسبت به من بی دوست می

  .نمایم و برعکس کال منفور من است و امروز در خود نسبت به او احساس محبت نمی
شناسانیدم و تو  داشتم بعد از این که در بعلبک وي را دیدم، خود را به او می من اگر او را دوست می

ز وي نفرت داشتم و دارم، ام، ولی چون ا در بعلبک نبودي تا من را ببینی من خویش را به او شناسانیده
  .بعد از این که در بعلبک او را دیدم اظهار آشنایی نکردم

دانستم که تو را مطلع کنم تا بدانی که اگر اقدامی براي نجات کال بکنی  کلئوپاترا گفت من بهتر می
  .از چشم من خواهی افتاد
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  .خواهم کردکنم که من اقدامی براي نجات کال ن گفتم اي خاتون من، سوگند یاد می
  بعد فکري به خاطرم رسید و گفتم اگر دیگري درصدد برآید که کال را بگریزاند چطور؟

  کلئوپاترا پرسید مقصود تو از دیگري کیست؟
نویسـد   اي کـه بـراي حکمـران سـوریه مـی      گویم، زیرا این مرد شاید در نامه گفتم خود آنتوان را می

ي آنتـوان را   کنند یا حکمران سوریه، بعـد از ایـن کـه نامـه    دستور بدهد که کال را بگریزانند، یا پنهان 
در آن صورت تو اي خاتون من، تصور . دریافت کرد، درصدد برآید که کال را بگریزاند یا پنهان کند

  .ام خواهی کرد که من براي نجاتش اقدام کرده
کـال را   کلئوپاترا گفت امشب آنتوان تا صـبح نـزد مـن اسـت و مـن از او قـول خـواهم گرفـت کـه         

نگریزاند و مخفی نکند و اگر حکمران روم در سوریه خواست نسبت به کال ارفاق نماید، حکمران را 
  .به قتل برساند

ي مصر، در مسایل مربـوط بـه عواطـف یـک زن کامـل بـود و تمـام فنـون دلبـري را           کلئوپاترا ملکه
ی در مسائل سیاسی مبـدل بـه   ي خود کند، ول دانست و اطالع داشت چگونه باید یک مرد را فریفته می

شد و براي اینکه بتوانـد سـلطنت و قـدرت خـود را      ترحم و حسابگر و مآل اندیش می یک زمامدار بی
ترین دوستان خود مضیقه نداشت تا چه رسد به این که شخصی علیـه   حفظ نماید از فدا کردن نزدیک

  .وي قیام نماید و دعوي سلطنت کند
یـوس چهـاردهم و بطلمیـوس پـانزدهم را کشـت تـا ایـن کـه قـدرت و          کلئوپاترا دو برادر خود بطلم

سلطنت را حفظ نماید، به همین جهت وقتی در آن شب من از دهان خاتون خود شنیدم کـه از آنتـوان   
  .کرد که سرکال را برایش بفرستد حیرت ننمودم درخواست می

ه زایید، ولی این سوابق عشـق  کال در گذشته عاشق کلئوپاترا بود و خاتون من از او دو پسر حرامزاد
کرد  کنم که اگر کلئوپاترا حس می کاست و من فکر می و دوستی، از گناه کال در نظر خاتون من نمی

کند، با دست خود آن  با سلطنت و قدرت او مخالفت می) و به ظاهر فرزند سزار(که پسرش سزاریون، 
  .رسانید طفل را به قتل می

کرد که ممکن اسـت مـن کـال را بیاگاهـانم و بـه او       ده بود و فکر میکلئوپاترا نسبت به من ظنین ش
قطع نظر از این که مـن، بـه طـوري    . برسانم که جانش در معرض خطر است و باید خود را پنهان نماید
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دانسـتم کـه وي دعـوي     اعتنایی کال نسبت به خود متأثر بـودم، چـون مـی    که به کلئوپاترا گفتم، از بی
  .دادم ات نمیسلطنت کرده او را نج

آمدم، اما چون در  اگر گناه کال چیزي غیر از دعوي سلطنت بود، شاید من درصدد نجات وي برمی
. توانستم او را از مرگ نجـات بـدهم   صدد برآمد که به جاي کلئوپاترا برتخت سلطنت بنشیند من نمی

ناسـی، مـن نیـز نـابود     گردید، قطع نظر از حس حـق ش  براي این که اگر کلئوپاترا از سلطنت برکنار می
  .گردیدم می

کرد که کلئوپاترا از  ي مصر حق ناشناس هم بودم، نفع من اقتضا می بنابراین هرگاه من نسبت به ملکه
  .سلطنت برکنار نشود

هاي بعـد بـه طـوري     آنتوان نه فقط فرمان قتل کال را براي حکمران سوریه صادر کرد، بلکه در شب
شنیدم، عهد کرد تـا روزي کـه زنـده اسـت قـدمی علیـه        وپاترا میکه من ضمن گفتگوي آنتوان و کلئ

سلطنت و قدرت کلئوپاترا در مصر برندارد و هرگـاه دیگـران بخواهنـد کلئوپـاترا را از سـلطنت مصـر       
  .برکنار نمایند، آنتوان ممانعت کند

 ر،توقف آنتوان در شهر تارس طوالنی شد و کلئوپاترا هـم بـه مناسـبت  توقـف آنتـوان در آن شـه      

  .خواست که از آنجا برود نمی
توانست از خاتون من دل  فهمیدم همان گونه که سزار بعد از این که وارد اسکندریه شد، نمی من می

در . برکند و مراجعت نماید، آنتوان هم قادر نیست که از تارس به راه بیفتد و از خاتون مـن دور شـود  
  .باید از تارس عزیمت نماید رسید و آنتوان می یشد و فصل پاییز فرا م ضمن فصل تابستان منقضی می

، من میل دارم که کلئوپاتراکرد به او گفت  یک شب که سردار رومی نزد خاتون من صرف شام می
  توانم از اینجا برگردم و آیا تو حاضري که مرا با خویش به اسکندریه ببري؟ با تو زندگی کنم و نمی

بیـایی مـن طـوري کـه درخـور مقامـت باشـد از تـو پـذیرایی          گفت هرگاه تو به اسکندریه  کلئوپاترا
  پرسم که مرا دوست داري یا اسکندریه و مصر را؟ خواهم کرد، ولی از تو می

  .آنتوان گفت تو را دوست دارم
داري قشون خود را وارد اسکندریه و مصر نکـن، زیـرا تـو داراي     گفت اگر مرا دوست می کلئوپاترا

  .ي سربازان تو را در مصر متقبل شوم توانم هزینه میده لژیون سرباز هستی و من ن
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از این گذشته، اگر تو با ده لژیون وارد اسکندریه و مصر شوي، همه تصور خواهنـد کـرد کـه قصـد     
کند مردي که زنی را دوست دارد، با ده لژیون سرباز بـه   تصرف کشور مرا داري، زیرا عقل قبول نمی

  .اش برود خانه
گفت رسم دوستی این نیست که انسان ده لژیون سـرباز بـا خـود بـه منـزل       پاتراکلئوآنتوان خندید و 

  .ي خود تحمیل نماید ها را بر محبوبه ي آن دوستش ببرد و هزینه
  .توانم وارد مصر شوم آنتوان گفت ولی من بدون سرباز هم نمی

  پرسید براي چه؟ کلئوپاترا
  .نابود کنندآنتوان گفت براي این که ممکن است مرا در آنجا 

  کنی که من تو را در مصر نابود خواهم کرد؟ با شگفت پرسید آیا فکر می کلئوپاترا
دانم که تو این کار را نخواهی کرد، ولی وقتی دشمنان من بفهمنـد   ، من میکلئوپاتراآنتوان گفت نه 

اي که وقتـی   کردهمگر فراموش . آیند که من در مصر تنها هستم و قشون ندارم، درصدد محو من برمی
دانسـتند کـه وي بـا خـود قشـون دارد، در شـمال آفریقـا         سزار در مصر بود، دشمنان وي با این که می

ور شوند و سزار را نابود کنند و اگر سزار از مصـر بـه    خواستند به مصر حمله قشونی گرد آوردند و می
  .شد می کرد خود محو ها را در شمال آفریقا نابود نمی افتاد و آن راه نمی

  .خاتون من این موضوع را تصدیق نمود
گذارم و  آنتوان گفت من براي این که تو رنجیده نشوي قشون خود را در آسیاي صغیر و سوریه می

  شوم و آیا تو با این روش موافق هستی یا نه؟ خود با دو لژیون وارد اسکندریه می
ي دو لژیـون تـو را    ي دیگر هزینـه  ا هر نقطهتوانم در اسکندریه ی گفت بلی آنتوان و من می  کلئوپاترا

  .آیم ي ده لژیون برنمی ي تقبل هزینه تحمل نمایم، ولی از عهده
هـاي خـود مراجعـت نمایـد و بـه مصـر بـرود و در         ترتیب کار را چنین دادند که کلئوپاترا بـا کشـتی  

  .اسکندریه منتظر ورود آنتوان باشد
صغیر خواهد گذاشت و قسمتی را در سـوریه خواهـد    آنتوان هم قسمتی از قشون خود را در آسیاي

  .گمارد و با دو لژیون وارد اسکندریه خواهد گردید و در آنجا مهمان کلئوپاترا خواهد شد
ها آذوقه فراهم کردند و آبگیري کردند تا ایـن کـه    فرمان بازگشت را صادر کرد و کشتی  کلئوپاترا
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  .مراجعت نماییم بعد از حرکت از تارس بدون توقف به اسکندریه
ي مصـر از تـارس بـه راه بیفتنـد و مـا بـه طـرف اسـکندریه          هاي ملکه یک روز قبل از این که کشتی

کـرد از راه رسـید و وارد بنـدر     حرکت کنیم، یک کشتی سریع السیر که با بادبان و پـارو حرکـت مـی   
  .تارس گردید

  .باید به آنتوان تسلیم شود ه میناخداي کشتی مزبور حامل نامه و امانتی از حکمران سوریه بود ک
ي  فرستاد تا این کـه ملکـه    ي حکمران سوریه را خواند، آن را نزد کلئوپاترا آنتوان بعد از این که نامه

  .مصر از مضمون نامه مستحضر گردد
ي مصـر   ي حکمران سوریه را برحسب دستور آنتوان به کلئوپاترا دادند، من نزد ملکه موقعی که نامه

ئوپاترا مضمون نامه را براي من خواند و من با تأسف زیاد متوجه شدم کـه مربـوط اسـت بـه     بودم و کل
  .قتل کال

  :حکمران سوریه گزارش مفصلی راجع به قتل کال فرستاده بود که ماحصل آن از این قرار است
دانسـت کـال در بعلبـک     ي مرموز آنتوان به حکمران سـوریه رسـید، وي کـه مـی     بعد از این که نامه

اي را از دمشق به بعلبک بفرستد، لذا بیست نفر  هرت محلی دارد بهتر آن دانست که براي قتل او عدهش
اي را از طـرف حکمـران    ها مأمور شدند که به بعلبـک برونـد و نامـه    را براي قتل او انتخاب کرد و آن

را از بعلبـک   سوریه به کال ارائه بدهند مشعر بر این که حضور او در دمشق ضروري است، و آن مـرد 
اي دور از شـاهراه، او   خارج نمایند و بعد از این که به بیابان رسیدند از شاهراه خارج شوند و در منطقه

بایـد سـرش را از    را به قتل برسانند و دقت کنند که سر و صورتش مجروح نگردد، زیرا بعد از قتل می
  .بدن جدا نمایند و براي حکمران سوریه بفرستند

کمران سوریه به مأمورین خود گفت که کال را در خارج از شاهراه به قتـل برسـانند   علت این که ح
  .شدند شد، قاتل یا قاتلین او محکوم به اعدام می این بود که اگر مسافري در شاهراه کشته می

ي حکمران سـوریه را دریافـت    طبق گزارشی که مأمورین حکمران دادند، وقتی کال در بعلبک نامه
کنـد تـا ایـن     د، چون تصور نمود که حکمران سوریه از این جهت وي را احضار میکرد خوشوقت ش

که به او بگوید هنگام سلطنتش فرا رسیده است و باید به مصر برود و بر تخت سلطنت بطالسه جلـوس  
  .کند
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اش را کـه یگانــه   خواســت غـالم بچــه  رود، مـی  کــرد کـه بــراي سـلطنت مــی   چـون کـال تصــور مـی   
د به دمشق ببرد، ولی مأمورین حکمران سوریه به وي گفتند کـه بهتـر آن اسـت    خدمتکارش بود با خو

اش را در بعلبک بگذارد و خود به تنهایی به راه بیفتد و کال از این حرف حیرت کرد، چون  غالم بچه
  .زد که دیگر به بعلبک مراجعت نخواهند نمود حدس می

اش  تواند غالم بچه در صورت ضرورت می مأمورین حکمران به وي گفتند که بعد از ورود به دمشق
را احضار کند و کال قدري پول به آن پسر داد که در بعلبک زندگی کند تا خبري دیگر از وي بـه او  

سپس شمشیر خود را به کمر بست و سوار اسبی که برایش آورده بودند شد و از بعلبک خـارج  . برسد
  .گردید

و بعد از این که شب فرا رسید از کال دعوت کردند کـه  سواران تا موقع غروب آفتاب راه پیمودند 
اي واقع در خارج از شاهراه که به یکی از دوستان حکمران تعلق دارد  از شاهراه خارج شوند و در خانه

  .سکونت نمایند
  .کال از این گفته متعجب نشد و به اتفاق سواران از شاهراه خارج گردید و راه بیابان را پیش گرفتند

ین که مقداري راه پیمودند، کال روي رکاب اسب ایستاد و اطراف را نگریست و گفت من پس از ا
  ي دوست حکمران سوریه رسید؟ بینم و آیا باید خیلی راه پیمود تا به خانه اي نمی در این نزدیکی خانه

ریـزد  وقتی سواران این حرف را شنیدند، کال را احاطه کردند و پاهاي اسب او را زدند که نتواند بگ
  .ور شدند و به او حمله

با این که کال غافلگیر شد و فهمید کـه اسـبش قـدرت حرکـت نـدارد، خـود را از اسـب بـر زمـین          
انداخت و با شمشیر دفاع نمود و چند اسب را شکم درید و چند تن از سواران را کشت، ولی بقیـه بـه   

توانـد از خـود دفـاع     که نمـی وي حمله کردند و ضربات سخت بر کال وارد آوردند و وقتی فهمیدند 
  .اي نهادند و راه دمشق را پیش گرفتند کند سرش را بریدند و در کیسه

حکمران سوریه هم بعد از دریافت سر، آن را در ظرفی پر از روغن جا داد که فاسد نشود و امر کرد 
  .دي چاپار سریع السیر به ساحل برسانند و با کشتی به تارس حمل کنن که سر را به وسیله

اي را  خـدمتکاران جعبـه  . پس از این که کلئوپاترا از خواندن نامه فارغ شد، گفت که سـر را بیاورنـد  
ي مصر کردند و از درون جعبه یک ظرف بزرگ مسی را که لحـیم شـده بـود خـارج      وارد اتاق ملکه



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٥٢ 

  .کردند و لحیم ظرف را شکستند و درب آن را برداشتند
از درون روغن بیرون بیاورنـد و در یـک سـینی بگذارنـد کـه وي       کلئوپاترا امر کرد که سر بریده را

سر از ظرف پر از روغن بیرون آورده شد و روي یک سینی قرار گرفت . بتواند به خوبی سر را بشناسد
  و کلئوپاترا گفت شرمیون، نزدیک بیا و ببین که آیا این سر از کال هست یا نه؟

مـن  . گذاشـت  کال تردیدي در هویـت وي بـاقی نمـی   موهاي سیاه و ابروي کمانی و دهان کوچک 
ي مصـر   دانستم که کلئوپـاترا در نظـر اول سـر را شـناخته و دانسـته کـه از کـال اسـت، ولـی ملکـه           می
  .خواست من هم نظر خود را بگویم تا این که تردیدي در هویت صاحب سر باقی نماند می

م، بـه یـاد روزي افتـادم کـه در سـیرك      وقتی من به سر بریده نزدیک شدم و آن را از نظـر گذرانیـد  
در آن روز کـال  . اسکندریه کال را سوار بر ارابه اي زرد رنگ که به چهار شیر نر بسته شده بود دیـدم 

کرد، به طوري که من فکر  در عنفوان جوانی بود و هنگام راندن شیرها چون یکی از خدایان جلوه می
  .امده است و بعد از آن هم به وجود نخواهد آمدکردم هرگز جوانی به زیبایی او به وجود نی می

که کال را به قتل رسانیدند، وي طراوت عنفوان جـوانی را نداشـت، معهـذا هـرکس آن سـر       هنگامی
ي  از توقف کال در سیرك هنگام مسابقه. فهمید که صاحبش مردي زیبا بوده است دید می بریده را می

پوسـتانی کـه از جنـوب آمـده بودنـد       ستان مصر با سـیاه رانی گذشته، کال در موقع جنگ سفیدپو ارابه
بـردم و از   من اگر به جاي کلئوپاترا بودم و مدتی با کال به سر مـی . خدمت کرد و ابراز شجاعت نمود

اي  توانستم فرمان قتل وي را صادر نمـایم، ولـی کلئوپـاترا داراي خمیـره     شدم، نمی او داراي فرزند می
  .ي عاشق سابق خود را ببیند ون کوچکترین تأثري سر بریدهتوانست که بد دیگر بود و می

ي کال متـأثر نیسـت، بلکـه تفـریح هـم       ي سر بریده من متوجه شدم که خاتون من نه فقط از مشاهده
اند و فکر کـردم کـه شـاید بـه یـاد مـوقعی        اي گرانبها برایش فرستاده کند و مثل این است که هدیه می

دیده و کال را مسئول قتل ) که کال از کاخ سلطنتی ربوده بود(ش را جان طفل خود افتاده که جسد بی
فرزندش دانست یا این که به یاد موقعی افتاد که شنید کـال در سـوریه خـود را پادشـاه مصـر خوانـده       

  .است
باشد و کلئوپاترا خدمـه را صـدا زد و بـه     من تصدیق کردم که بدون تردید آن سر بریده  از کال می

  .که سر را از سینی بردارند و در ظرف پر از روغن بگذارند و درب آن را ببندند ها امر کرد آن
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خدمه اطاعت کردند و پس از این که بیرون رفتند، کلئوپاترا به من گفت که آن ظـرف را در اتـاقی   
که در کشتی داشتم جا بدهم و تا اسکندریه در اتاق من باشد و بعد از این که به مصر رسیدیم، ظـرف  

  .من خواهد گرفت را از
  .ي کال در اتاق من باشد توانستم به خاتون خود بگویم که میل ندارم سر بریده من نمی

داد بایـد   اي نبود که بتوان دستور او را به موقع اجرا نگذاشت و هر دسـتوري کـه مـی    کلئوپاترا ملکه
ترسیدم و مثـل ایـن کـه     ي کال در اتاق خود نفرت داشتم و می من از نگاه داشتن سر بریده. اجرا شود
ام آن سر داراي جان شود و بـه صـدا درآیـد و     کردم ممکن است هنگام شب که من خوابیده حس می
  .مرا بخواند

  .روز بعد، ما از تارس حرکت کردیم و عازم اسکندریه شدیم
گذاشتم اول نظري به آن ظرف کـه درون جعبـه    ي کشتی قدم به اتاق خود می هر وقت من از صحنه

  .شدم ي ظرف مزبور ناراحت می انداختم و به خصوص شب از مشاهده یبود م
ي  دانستم که منظور کلئوپاترا از سپردن آن ظرف به من چیست و آیا خیال دارد که سر بریده من نمی

بـرد؟   کال را بعد از ورود به مصر نگاه دارد و هرگاه داراي این قصد است از این کار چـه سـودي مـی   
کلئوپاترا با آن ثروت و قدرت یک سـر بریـده چـه ارزشـی دارد کـه آن را حفـظ       اي چون  براي ملکه

  کند؟
او در . رسـید  خورد با آن وضع فجیع به قتـل نمـی   ها را نمی کرد و فریب رومی کال اگر حماقت نمی

آمد که وي را  اي چون کلئوپاترا به قدري کوچک بود که خاتون من هرگز درصدد بر نمی قبال ملکه
ي مصـر خوانـد،    اند، اما پس از این که دعوي سلطنت کرد و به دروغ خـود را بـرادر ملکـه   به قتل برس

  .کلئوپاترا را مجبور نمود که وي را از بین ببرد
بعد از این که به اسکندریه مراجعت کردیم، من ظرف مزبور را به کاخ سـلطنتی منتقـل کـردم و در    

  .اتاقی که در آن کاخ داشتم جا دادم
از ورود به اسکندریه، ملکه مرا احضار کرد و گفـت شـرمیون، آیـا بـه خـاطر داري کـه       دو روز بعد 

  ي او را در این کاخ مومیایی کردیم؟ وقتی فرزند من مرد جنازه
  . گفتم بلی اي خاتون من
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ي امـوات بیاورنـد تـا در همـین جـا       کـار را از خانـه   کلئوپاترا گفت بفرست یکی از استادان مومیایی
  .فراهم کن ایی کند و هرنوع وسیله را که براي مومیایی کردن ضروري باشدسرکال را مومی

ي فرزند کلئوپاترا را مومیایی  از دو استاد مومیایی کار که در گذشته به کاخ سلطنتی آمدند و جنازه
ي امـوات بـه کـاخ سـلطنتی      کردند یکی فوت کرده بود، دیگري باقی مانـده بـود و مـن او را از خانـه    

  .او گفتم که ملکه مایل است که سر بریده مومیایی شود آوردم و به
  کار پرسید آیا سر را در همین جا مومیایی کنم؟ استاد مومیایی

  .ي اموات است گفتم بلی، در همین جا مومیایی کن، چون اینجا براي مومیایی کردن سر بهتر از خانه
آن گاه اسم چندین ماده را برد و . کار گفت هرچه تو بگویی همان کار را خواهم کرد استاد مومیایی

  .ها را براي من فراهم کن گفت این
خواست برایش فـراهم کـردم و یـک ظـرف بـزرگ در دسـترس او        کار می من هرچه استاد مومیایی

  .نهادم که سر را درون آن ظرف در آب نمک قرار بدهد
ا به من دسـتور داد کـه بـه وي    کار شروع به مومیایی کردن کند، کلئوپاتر قبل از اینکه استاد مومیایی

بگویم که مواظب موهاي سر و مژگان و ابروي کال باشد و طوري مومیایی نمایـد کـه موهـاي سـر و     
  .ابرو و مژگان از بین نرود
عیب تحویل دهم، ولی بعد، بر اثر مرور  توانم که موهاي سر و ابرو و مژگان را بی استاد گفت من می

گیـرد   براي این که موي سر و ابرو و مژگان، از بدن انسان قوت می زمان موهاي مزبور خواهد ریخت،
و وقتی بدن به کلی خشک شد موي سر و ابرو و مژگان خواهد ریخت، چون مو در بدن انسـان ماننـد   

تـا روزي کـه گوشـت بـدن خشـک نشـده       . باشـد  ي آن در گوشت می گیاه است و ریشه دارد و ریشه
ماند، ولی بعد از ایـن کـه گوشـت     خورد و مو باقی می شت آب میي گیاه از گو ي مو مثل ریشه ریشه

کند که در یـک زمـین خشـک قـرار گرفتـه و       ي گیاه پیدا می ي مو شباهت به ریشه خشک شد، ریشه
رود مـو هـم نـابود     شـود و از بـین مـی    رسد، و همان طور که آن گیاه خشک می هرگز آب به آن نمی

  .گردد می
ه موهاي سر و ابرو باقی بماند و تو باید طوري این سر را مومیایی کنی گفتم دستور ملکه این است ک

  .که موها از بین نرود
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استاد گفت من طوري سر را مومیایی خواهم کرد که تا چند ماه دیگر موها از بین نرود، ولی بعـد از  
  .این که گوشت بکلی خشک شد موها فرو خواهد ریخت

ا کرد و سر را به بهترین طرزي که ممکـن بـود مومیـایی نمـود     ي خود وف کار به وعده استاد مومیایی
ي مصر گفته بود نباید روي سر و صورت کال نوار  بدون این که روي صورت نوار بپیچد، چون ملکه

  .بپیچند تا بتوان پیوسته او را دید
گفت بـه  کار مزد خود را گرفت و خواست برود، به من  بعد از این که کار تمام شد و استاد مومیایی

باید سـر را در یـک ظـرف     خواهد این سر باقی بماند و در عین حال آن را ببیند، می ملکه بگو اگر می
آبگینه قرار بدهد و آن ظرف را در جایی بگذارد که آفتاب بر آن نتابد، چـون همـان طـور کـه بـاد و      

  .آن بتابدباران براي جسد مومیایی شده ضرر دارد، آفتاب هم مضر است و نباید آفتاب به 
اگر ملکه این سر را در آبگینه قرار بدهد، مدتی خواهد ماند و فاسد نخواهد شد، ولـی در خـارج از   

گیرد و فاسد خواهد شد و اگر باران هم بر آن فرو بریزد و آفتاب بر  آبگینه، سر در معرض باد قرار می
  .شود سر بتابد زودتر فاسد می

کندریه دستور داد که یک محفظه ي مخصـوص داراي در  به یک کارگاه شیشه سازي اس کلئوپاترا
  .براي آن سر بسازد به طوري که سر مومیایی شده کال، در آن جا بگیرد

شد بی  اي ساخته شد و سر کال را در آن قرار دادند و آن سر، از پشت شیشه دیده می ي شیشه محفظه
  .شتیمدا آن که در معرض باد باشد و از آفتاب هم آن را دور نگاه می

ي مصـر از ایـن    ملکـه . براي چه به من گفت که آن سر را حفـظ کـنم   کلئوپاتراآن وقت فهمیدم که 
ي عاشـق خـود را    جهت آن سر را حفظ کرد تا در اسکندریه مومیایی نماید و بتواند پیوسته سر بریـده 

  .ببیند
که سـر بـه دسـتش رسـید     ي کال را از آنتوان خواست، بعد از این  با این که خود کلئوپاترا سر بریده

نتوانست آن را از خود دور نماید و تصمیم گرفت که با مومیایی کردن آن سر، عاشق قدیم را همواره 
  .نزدیک خود داشته باشد

ي کال همواره در منزل ملکه بود، ولی چند روز  قبل از این که آنتوان به مصر بیاید، سر مومیایی شده
آیـد   د، کلئوپاترا آن سر را به من سـپرد و گفـت چـون آنتـوان مـی     قبل از این که آنتوان وارد مصر شو
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نمایـد کـه مـن     توانم این سر را در منزل خود نگاه دارم، زیـرا اگـر آنتـوان آن را ببینـد تصـور مـی       نمی
داشـتم، ولـی اگـر در اتـاق تـو باشـد ولـو آنتـوان آن را ببینـد، درصـدد            صاحب این سر را دوست می
  .باشد کنم که سر یکی از خویشاوندان تو یا عاشق سابقت می کر میکنجکاوي برنخواهد آمد و ف
ي حیات کال نتوانستم با او زندگی کنم، بعد از مرگش با سـر مومیـایی    بدین ترتیب من که در دوره

بـرد، سـر بریـده و     ي او زندگی کردم و تا روزي که آنتـوان در اسـکندریه بـا کلئوپـاترا بسـر مـی       شده
  .د من بودي کال نز مومیایی شده
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  آنتوان در مصر، وقایع تازه در روم
اي کـه بـه کلئوپـاترا     آنتوان زودتر از آنچه خاتون من انتظار داشت وارد اسکندریه شد و طبق وعـده 

  .داد، قسمت اعظم قشون خود را در آسیاي صغیر و سوریه گذاشت و با دو لژیون به اسکندریه آمد
شـد، مـن    بعـد از شـام بـین خـاتون مـن و آنتـوان مـی       هایی که شب هنگام صـرف شـام و    از صحبت

فهمیدم که آنتوان طوري براي رسیدن به کلئوپاترا شـتاب داشـته کـه کارهـاي خـود را در آسـیاي        می
  .صغیر و سوریه ناتمام گذاشت تا بتواند زودتر خود را به مصر برساند و در کنار کلئوپاترا باشد

کردم براي این که کلئوپاترا طوري فن دلبـري   تعجب نمیمن از اشتیاق آنتوان نسبت به خاتون خود 
ي خود کند تا چه رسد به یـک مـرد    ها را شیفته توانست زن گرفت می دانست که اگر تصمیم می را می

  ).آنتوان در آن موقع چهل و دو سال داشت(چهل و دو ساله 
باشـد،   جنـگ مـی   توانست در فصل زمستان که در آسـیاي صـغیر و سـوریه فصـل تعطیـل      آنتوان می

ي سریع تمام امـراي محلـی را کـه مقابـل روم      طوري ارتش خود را قوي کند که در بهار با یک حمله
کردند معدوم نماید، ولی او در عوض این که در آسیاي صغیر و سـوریه مشـغول تقویـت     پایداري می

ت اولین بار است کـه  گف گذرانید و می ارتش باشد، در اسکندریه تمام اوقات خود را با خاتون من می
  .برم در زندگی از عمر خود لذت واقعی می

فهمیدم که در آن موقع در نظر آنتوان هیچ چیز اهمیـت و ارزشـی نـدارد غیـر از کلئوپـاترا و       من می
  .زندگی کردن با او در محیط خوش آب و هواي اسکندریه

ه جزو امپراتوري روم است آنتوان از روم خارج شده بود تا به مشرق زمین یعنی  کشورهاي شرق ک
شود و با افتخـار بـه روم مراجعـت نمایـد و جـاي سـزار را        هاي نظامی برود و در آنجا موفق به پیروزي

دانست که فتح کردن در کشورهاي مشرق زمـین  و   بگیرد و مادام العمر دیکتاتور روم گردد، زیرا می
یل تحصـیل قـدرت دیکتـاتوري در روم    با پیروزي و افتخار به روم مراجعـت نمـودن، از بهتـرین وسـا    

  .طلبی را فراموش کرد ولی وقتی خاتون مرا دید و عاشق او گردید جاه. باشد می
اطالعی او مانع از این  خاتون من، داراي استعداد سیاسی بود ولی آنتوان استعداد سیاسی نداشت و بی

  .بود که بتواند به رموز سیاسی پی ببرد
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شود، در صـورتی   که توقف وي در اسکندریه چقدر به ضررش تمام میدانست  برفرض مثال او نمی
  .ي توقف او در آنجا به سود خاتون من بود که ادامه

دانســت کـه هرگـاه آنتــوان را در کمنـد عشـق خــود اسـیر نگـاه دارد، حکومــت روم        کلئوپـاترا مـی  
است و او در آن کشـور   علیه وي نخواهد کرد، یا الاقل تا روزي که زمام امور در دست آنتوان اقدامی

این بود کـه بـراي نگاهـداري    . علیه وي نخواهد شد قدرت و نفوذ دارد از طرف حکومت روم اقدامی
  .کرد آنتوان وسایل عیش او را گوناگون می

  .ام کسانی که از نظر روحی برجسته هستند به تجمل عالقه ندارند من آزموده
ي  داشت، ولی از آن نظر کـه بـه وسـیله    ا دوست میسزار سردار بزرگ و امپراتور سابق روم تجمل ر

خواسـت، نـه بـراي     پسندید، ولی آنتوان تجمـل را بـراي عـیش مـی     دید و می تجمل هنرهاي زیبا را می
  .هنرهاي زیبا

کوشـید کـه هـر روز بـه      دانست آنتوان مردي است خوشـگذران و عیـاش مـی    خاتون من هم که می
  .را با خود فراهم کندشکلی غیر از روز قبل، وسایل عشرت او 

نمود و کلئوپـاترا، ثروتمنـدترین    ي وسایل عیش آنتوان مضایقه نمی خاتون من از بذل پول براي تهیه
  . زمامدار مشرق بود و هیچ یک از سالطین شرق به اندازه ي او مکنت و درآمد نداشتند

کـرد و برجسـته تـرین     مـی هاي سـلطنتی مصـر از آنتـوان پـذیرایی      کلئوپاترا هر روز در یکی از کاخ
غـذاهاي لذیـذ و   ) کـه مـردي بـود اکـول    (آشپزها را در دربار خود جمع نمود تا این که براي آنتـوان  

هـاي سـلطنتی، در هـر کـاخی کـه آنتـوان سـکونت         ي هریـک از کـاخ   آشپزخانه. نوظهور طبخ نمایند
ي لذیـذ را   شپزها انـواع اغذیـه  ي کار بود و در آن، آ کرد، از بامداد تا مدتی بعد از نیمه شب آماده می

خورد، ولی بعضی از غذاهاي  کردند، زیرا آنتوان در شبانه روز شش مرتبه غذا می براي آنتوان تهیه می
  .ي دیگر بود تر از اغذیه او سبک

نمود و غذاي دوم را بعد از این که یک ربع  غذاي اول را صبح بعد از برخاستن از خواب صرف می
نمود و غذاي چهارم او هنگام عصر  خورد و غذاي سوم را در نیمه روز تناول می می آمد از روز باال می
  .کرد شد و دو غذاي دیگر را در آغاز شب و آخر شب صرف می صرف می

کردم، ندیدم که هنگام صرف یک وعده غذا  من در تمام مدتی که از نزدیک آنتوان را مشاهده می
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  .نماید ابراز بی میلی کند و از خوردن خودداري
هـاي   آوردنـد و آشـپزخانه   به طوري که من فهمیده بودم، در هر وعده ده نوع غذا بـراي آنتـوان مـی   

کردند و روز بعد شصت نوع غذاي دیگر  سلطنتی در شبانه روز، شصت نوع غذا براي آن مرد طبخ می
اش دیـده   ر سـفره خورد تا چندین روز بعد، ب آمد و غذایی که آنتوان یک بار می ا آشپزخانه بیرون می

  .شد نمی
هـاي مغـرب زمـین وارد اسـکندریه      گفتم اسکندریه مرکز بازرگانی جهـان اسـت و نـه فقـط کشـتی     

آینـد،   به اسکندریه می) شط نیل –دریاي سرخ (هاي مشرق زمین نیز از راه کانال  شوند بلکه کشتی می
یتخـت مصـر شـهري اسـت     شـود و چـون پا   ي تمام ملل شرق و غرب در اسکندریه دیده مـی  لذا نمونه

اي از مردم از اکناف دنیا براي تحصیل معاش یا بدست آوردن ثروت راه اسـکندریه را   بازرگانی، عده
کلئوپاترا دستور داد که طباخان تمـام ملـل را کـه    . ها طباخ هم وجود دارد گیرند و در بین آن پیش می

ورد آزمایش قرار بدهند و غذاي هریک ها را م در اسکندریه هستند به کاخ سلطنتی بیاورند و طبخ آن
را که مطبوع بود آن طباخ را نگاهدارند و استخدام نمایند تا این که مطابق رسم قوم خود، براي آنتوان 

شد خیلـی مطبـوع بـود بـه      بعضی از آن غذاها که از طرف طباخان اقوام دیگر تهیه می. غذا تهیه نماید
  .گفت که از آن اغذیه بخورم کرد و به من می می طوري که خاتون من هم از آن غذاها تناول

طلبید تا این که سیر  برد که تا چند روز از آن غذا می گاهی آنتوان از برخی از غذاها طوري لذت می
  .گردید و دیگر بدان میل نداشت می

شد به طوري که هر روز وقتی  هاي محل غذاخوري، طبق دستور خاتون من عوض می هرروز صحنه
عوض کردن صـحنه  . دید غیر از روز قبل کرد، خود را در محیطی می شروع به خوردن غذا میآنتوان 

هاي سنگین بود، ولـی کلئوپـاترا تمـام آن مخـارج را      و انتقال از یک قصر به قصر دیگر، مستلزم هزینه
  .کرد تا این که بتواند آنتوان را در اسکندریه نگاهدارد تحمل می

دانسـتم از آنهـا    کرد که می ر مورد پسند آنتوان قرار بگیرد، کارهایی میخاتون من براي این که بیشت
  .نفرت دارد

کلئوپاترا از هر نوع بازي به شکل قمار متنفر بود، اما براي این که آنتوان بیشتر وي را دوست داشـته  
یعنی زد،  کرد و شگفت آن که آنتوان هنگام بازي کردن با خانم من جر می باشد با وي طاس بازي می
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برد، ولی خاتون مـن   کرد و معلوم بود که از جر زدن لذت می باخت از باختن تحاشی می با این که می
  .باشد داد که اشتباه کرده و حق با آنتوان می پیوسته چنین نشان می

کلئوپاترا از نوشیدن شراب به مقدار زیاد براي ایجاد نشئه و سکر متنفر بود، ولی بعضی از روزهـا یـا   
  .نوشید براي این که آنتوان را زیادتر از خود راضی کند، دو یا سه جام شراب می ها شب

دیگر از چیزهایی که خاتون من فقط براي تحصیل رضایت خاطر آنتوان کرد این بود کـه بعضـی از   
نمود و به اتفاق آنتوان  کرد، خاتون من نیز لباس مبدل در بر می ها که آنتوان لباس مبدل در بر می شب
  .شد کاخ سلطنتی خارج می از

آنتوان عالقه داشت که با لباس مبدل به محالت تفریح اسکندریه برود، ولی خاتون من رفتن به آنجا 
کرد  دانست، معهذا براي رعایت تمایل آنتوان، لباس مبدل در بر می را براي خود و آنتوان مناسب نمی

  .نمود صبح با آنتوان از آن نقاط مراجعت میرفت و تا بامداد آنجا بود و نزدیک  و به آن محالت می
  .آمد دیگر از تفریحات آنتوان که خاتون من از آن متنفر بود ماهیگیري بشمار می

گذرانی و تفریح نداشت، بعضی از روزها به اتفاق خاتون  آنتوان که در اسکندریه کاري غیر از وقت
هر دفعه کـه آن دو بـراي مـاهیگیري    . ندگرفت رفت و هر دو با قالب، ماهی می من جهت ماهیگیري می

و آنتوان در آب شور  کلئوپاترا. ها بودند اي از درباري هاي مصر و اطرافیان آنتوان با آن رفتند، عده می
گرفت   گرفتند و خانم من با این که از ماهیگیري متنفر بود خیلی بهتر از آنتوان ماهی می دریا ماهی می

را از آب خـارج  ) مـاهی دریـا  (الب را بیانـدازد و یـک مـاهی آب شـور     افتاد که ق و بندرت اتفاق می
  .ننماید

آنتوان از این حیث متأثر بود که چرا کلئوپاترا با این که در ماهیگیري ناشی است، باید ماهی بگیـرد  
این بود که به دو نفر از صیادان سپرد که هر دفعـه کـه او   . ولی قالب او بدون ماهی از آب خارج شود

انـد، غـوص کننـد و آن     ها در حالی که یک ماهی را زیر لبـاس قـرار داده   اندازد، آن خود را میقالب 
کنـد داراي   ماهی را به قالب وي نصب نمایند تا این که وقتی آنتوان قالب خود را از آب خـارج مـی  

  .ماهی باشد
کردند  وض میانداخت غ نمودند و همین که وي قالب خود را می صیادان به دستور آنتوان عمل می

نمودند و آنتوان قـالب   و ماهی مرده را که با خود زیر آب برده بودند به قالب سردار رومی وصل می
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هـا هلهلـه    داد و آن کشید و با مباهات و مسرت، ماهی خود را به دیگران نشان می را از زیر آب باال می
مام ماهی هایی که صیادان بـا خـود   گفتند و لزوم ندارد بگویم ت تبریک می کردند و به سردار رومی می

  .بود) ماهی دریا(بردند، از نوع ماهی آب شور زیر آب می
اي دیگـر کـه    ي آنتوان گردید، تصمیم گرفت با وي شوخی کنـد و مرتبـه   کلئوپاترا که متوجه حیله

فعه آنتوان از کلئوپاترا خواست که براي ماهیگیري بروند ملکه ي مصر به دو صیاد دیگر سپرد که هر د
ها غوص کنند و یک ماهی آب شیرین را بـه قـالب وي    اندازد آن که آنتوان قالب خود را به آب می

  .نصب نمایند
چنین شد و آنتوان که حس کرد قالب او سنگین گردیده آن را از زیر آب بیرون کشـید و کسـانی   

همـه  . شده استکه حضور داشتند با شگفت دیدند که یک ماهی آب شیرین از قالب آنتوان آویخته 
برد، ولـی بـه روي خـود نیاوردنـد و چنـین       دانستند که ماهی آب شیرین در آب شور دریا بسر نمی می

  .نماید نشان دادند که ماهی برحسب تصادف در دریا زندگی می
اي دیگر آنتوان قالب ماهیگیري خود را انداخت و باز یـک مـاهی آب شـیرین از آب خـارج      مرتبه

کند و  کسانی که آنجا بودند سخت ناراحت شدند، چون دریافتند که آنتوان تقلب میگردید، این بار 
بایـد دسـتور    هاي مرده را به قالب ماهیگیري او وصل کنند، امـا کسـانی کـه مـی     دستور داده که ماهی

دانند که ماهی آب شـیرین در آب شـور دریـا     آنتوان را اجرا نمایند به قدري بی اطالع هستند که نمی
  .نمایند نماید و ماهی هاي آب شیرین را به قالب وي وصل می ی نمیزندگ

اش  پس از آگاهی از این جریان، آنتوان هم ناراحت شد، براي این که دریافت که دیگـران بـه حیلـه   
لقـب  (کنان بـه او گفـت اي امپراتـور     اند و متحیر بود چه بگوید و چه بکند و خاتون من خنده پی برده

هـا اسـت، نـه گـرفتن مـاهی و       شغل تو گرفتن کشورها و پایتخت) روم چنین بوددیکتاتورهاي بزرگ 
هاي آب شور دریـا از فـرط بـیم مبـدل بـه مـاهی آب        وقتی مردي به عظمت تو ماهیگیري کند، ماهی

با این شوخی کلئوپاترا بدون این که آنتوان را از خود برنجانـد، وي را واداشـت کـه    . شوند شیرین می
  .ارددست از تقلب برد

موقعی که سزار در اسکندریه بود، همواره شنل ارغوانی مخصوص رجـال درجـه اول روم را کـه از    
ولـی  . داد کرد و بدون شنل ارغوانی، خود را به مردم نشـان نمـی   ها بود در بر می عالئم اصلی شغل آن
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سـلطنتی خـارج   ها به اتفاق خاتون من با لبـاس مبـدل از کـاخ     آنتوان قطع نظر از این که بعضی از شب
  .رفت شد، روزها با لباس یونانی به گردش می می

ي سـالطین   ها و عمال دیوان در مصر است، زیرا چـون سلسـله   مقصودم از لباس یونانی لباس درباري
بطالسه از نژاد یونانی بودند، نه فقط زبان یونانی را در مصر رواج دادند، بلکـه اسـلوب لبـاس پوشـیدن     

ي دربـاري و عمـال دولـت طبـق اسـلوب یونانیـان لبـاس         ایـج نمودنـد و طبقـه   یونانی را هم در مصر ر
  .پوشیدند می

آنتوان هم بعد از این که به مصر آمد، روش پوشیدن لباس مصریان را تقلید کـرد و روزهـا بـا لبـاس     
  .شد مصري که همان لباس یونانی بود از کاخ سلطنتی خارج می

اي  هـا مرتبـه   پوشیدند، ولی آن آمدند لباس مصري می ر میها که به مص قبل از آنتوان بعضی از رومی
  . نبودند چون آنتوان نداشتند و نظامی

ها کشور مصر را مملکتی  آنتوان از رجال درجه اول روم و هم ژنرال یعنی سردار جنگی بود و رومی
  .باشد کردند که تحت قیومیت روم می فرض می

گیرند و رسم لباس پوشیدن او را  ملت فاتح را فرامیي کشور مغلوب، زبان  رسم این است که سکنه
کنند، نه این که بزرگترین سردار یک ملت فاتح، یا یک ملت قیم، از لباس پوشیدن ملتی که  تقلید می

  .تحت قیومت اوست تقلید نماید
ه هـا را عقیـده بـر ایـن بـود کـ       پوشید و رومی کرد و مثل یونانیان لباس می ولی آنتوان این کار را می

امـا  . کنـد  نماید و هم حیثیـت ملـت روم را متزلـزل مـی     آنتوان هم خود را در انظار مصریان خفیف می
کنم که روش خـود را تغییـر    رسید تصور نمی رسید و اگر هم می بدگویی رومیان به گوش آنتوان نمی

  .داد زیرا طوري سرگرم عیش و تفریح بود که روم را در خاطر نداشت می
ئتی از روم به اسکندریه آمد تا از آنتوان در خواست کند که به روم مراجعیت نماید، در همان ایام هی

ولی آنتوان نپذیرفت و گفت اکنون فصل زمستان است و اسـکندریه در فصـل زمسـتان خـوش آب و     
  .کنم که به روم مراجعت نمایم باشد و من در این فصل اینجا را رها نمی هواترین نقاط دنیا می

گذرانید، در روم جنگ خانگی شروع  آنتوان در اسکندریه اوقات خود را به خوشی میدر حالی که 
آمـد و از طـرف دیگـر اوکتـاو وارث      بشمار می››  فلووي‹‹شد و رهبران جنگ خانگی از یک طرف 
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  .سزار
وقتی . باشد رحم می شنیدم که خیلی بی ي آنتوان بود و من او را در روم دیده بودم و می فلووي زوجه

داد که او را تازیانـه بزننـد و خـود بـاالي سـر غـالم        شد، دستور می ی از غالمان او مرتکب گناه مییک
کـرد و وقتـی    سپرد و فلووي جسد غالم را معاینه می زد تا این که جان می ایستاد و آن قدر او را می می

 .رفت شد که جان سپرده می مطمئن می

اه این بود کـه مصـلوب شـود و فلـووي وقتـی موفـق       در روم مجازات غالم فراري، مثل راهزن شاهر
داد کـه صـلیب و مـیخ و چکـش      شد که یکی از غالمان فراري خود را دسـتگیر کنـد، دسـتور مـی     می

کوبیـد و او را بـه    بیاورند و با دست خود میخ هاي بلند و قطور را به دست ها و پاهاي غالم فراري مـی 
  .کرد صلیب متصل می

ي آنتـوان یـک زن    رحم بود، ولـی در قبـال فلـووي زوجـه     تمام بزرگان بی خاتون من کلئوپاترا مثل
  .گردید رحیم محسوب می
اي داشـته باشـد، فلـووي نسـبت بـه       ي خود را معتاد کرده بود که پیوسـته محبوبـه   چون آنتوان زوجه

گرفتنـد خصـومت    ي او قـرار مـی   هایی که مود عالقـه  شدند و زن کسانی که وارد زندگی شوهرش می
ها به قدري زیاد بود که داشتن محبوبه از طـرف آنتـوان بـراي فلـووي امـري       کرد، چون شمار آن نمی

  .کرد نمود، ولی در عوض نسبت به رقبا و دشمنان سیاسی خود، ابراز خصومت می عادي می
فلووي وقتی درصدد برآمد که به حساب خـود در روم قیـام کنـد و اوکتـاو وارث سـزار را برکنـار       

  .اي اطرافش را گرفتند نماید، عده
کردند، براي جلـوگیري   را که از مقدونیه مراجعت می اوکتاو پانصد نفر از سربازان یک لژیون رومی

ي سربازان پیغام فرستاد که از راهی که آمده اند مراجعت کننـد   فلووي براي فرمانده. از فلووي فرستاد
  .یا تسلیم شوند

ست که تو را دستگیر نمایم و من طبق دستوري که دریافت ي سربازان گفت به من امر شده ا فرمانده
  .ام عمل خواهم نمود کرده

ي خود سرپیچی نمایند و برگردند یا تسلیم شوند  فلووي براي سربازان پیغام فرستاد که از امر فرمانده
  .ها گفتند که ما مطیع امر فرمانده ي خود هستیم و آن
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. تاد که اگر وي آنها را دستگیر کند همه را سـرخواهد بریـد  فلووي براي افسران و سربازان پیغام فرس
افسران و سربازان خندیدند و بعد، جنگ بین آن پانصد نفر و طرفداران فلووي شروع شد و زن آنتوان 

  .موفق گردید که سربازان را وادار به تسلیم نماید
جـازات برسـند و سـر از    بعد از این که افسران و سربازان تسلیم شدند، فلـووي گفـت کـه بایـد بـه م     

سر پانصد تن افسر و سرباز را مقابل چشم فلووي و هزارها تماشاچی، از پیکر جدا . پیکرشان جدا شود
کردند و فلووي براي این که در اعدام سربازان شرکت نماید، تبري به دست گرفت و بعد از ایـن کـه   

  .نمود آورد و سر از پیکرشان جدا می یگذاشتند، تبر را فرود م سر افسران و سربازان را روي کنده می
آلود شد که انگار از سر تا پایش مجروح گردیده  آن زن طوري بر اثر اعدام افسران و سربازان خون

  .اي ترحم تمام افسران و سربازانی را که دستگیر شده بودند کشت و بدون ذره
و او خاتون مـن بـود، بـراي    برد  شمار شوهرش، فقط به یک نفر رشک می فلووي در بین آشنایان بی

  .باشد کلئوپاترا است فهمید تنها زنی که رقیب خطرناکش می این که فلووي می
شدند قائـل بـه کـوچکترین ارزشـی نبـود و       هاي دیگر که وارد زندگی شوهرش می فلووي براي زن

ارا بـودن  ي مصـر، عـالوه بـر د    آورد، ولی کلئوپـاترا ملکـه   ها را در ردیف کنیزان خود به شمار می آن
گردید و ثروت و تجمل او مزید بر مزایـاي جـوانی و    ي شرق محسوب می زیبایی، ثروتمندترین ملکه

  .شد اش می زیبایی
دانست که محسود واقع گردد، ولی به کلئوپاترا حسد  فلووي هیچ یک از زنان دیگر را الیق آن نمی

شـوهرش آنتـوان را وادارد کـه    ورزید و یکـی از علـل اصـلی طغیـان وي در روم، همـین بـود کـه         می
  .کلئوپاترا را ترك نماید و به روم مراجعت کند

گردیـد کـه از مصـر     شـد، آنتـوان مجبـور مـی     چون بعد از این که جنگ خـانگی در روم آغـاز مـی   
مراجعت نماید، ولی با این که جنگ خانگی در روم شروع شد آنتوان طوري مجذوب عشق کلئوپاترا 

که نخواست به روم مراجعت نماید، تا این که اشکانیان، بـه آسـیاي صـغیر و    و لذایذ زندگی مصر بود 
  .سوریه حمله کردند و تصمیم گرفتند که هر دو منطقه را از روم بگیرند

نـابود   در آن موقع آنتوان متوجه شد که اگر بیش از آن در مصر توقف نماید از نظر سیاسی و نظامی
  .خواهد گردید
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کندریه، خاتون من مثل شب هاي دیگر بزمی براي آنتوان آراسته بـود  یک شب در کاخ سلطنتی اس
ي مصر گفـت کلئوپـاترا، دریغـم     و بعد از این که سردار رومی خورد و آشامید و سرگرم شد، به ملکه

آید که تو را بگذارم و بروم، ولی چاره ندارم جز این که مـدتی تـو را تـرك کـنم و راه سـوریه و       می
  .بگیرمآسیاي صغیر را پیش 

کشـان را تنبیـه کـرده بـه      من از روم آمده بودم تا این که سوریه و آسیاي صغیر را امن کنم و گـردن 
جاي خود بنشانم، ولی بعد از این که تو را در شهر تارس دیدم، طوري فریفته شدم که کارهاي خـود  

م و فقط بـا دو  را فراموش نمودم و طبق درخواست تو ارتش خود را در آسیاي صغیر و سوریه گذاشت
  .لژیون به مصر آمدم

ي من نسبت به تو بقدري زیاد بود و هست که بعد از این که زنم فلووي در روم طغیان کرد و  عالقه
توانسـتم از تـو دوري کـنم، ولـی اکنـون       جنگ خانگی را مشتعل نمود، من از مصر نـرفتم چـون نمـی   

اگر به راه نیفتم و خود را به سوریه و آسـیاي   اند و من ور شده اشکانیان به آسیاي صغیر و سوریه حمله
صغیر نرسانم، تمام سربازان من در آن دو منطقه از بین خواهند رفت و سوریه و آسـیاي صـغیر از روم   

ي قلمروي اشکانیان خواهند گردید، آن وقت براي همیشه من حیثیت خود  مجزا خواهند شد و ضمیمه
چ وقت سرداري را که سبب محو ارتش روم شده و بـا اعمـال   ها هی را از دست خواهم داد، زیرا رومی

  .خود دو کشور بزرگ را از روم جدا کرده، عفو نخواهند نمود
هـاي روم در آسـیاي صـغیر و سـوریه      گوید و اگر لژیون خاتون من متوجه شد که آنتوان درست می

ظـر سیاسـی و نظـامی نـابود     نابود شوند و دو کشور مزبور از روم جدا گردند، آنتوان براي همیشـه از ن 
  .براي کلئوپاترا ارزش نخواهد داشت خواهد گردید و آن وقت سردار رومی

آنتوان وقتی براي خاتون من ارزش دارد که داراي نفوذ و قدرت باشد و کلئوپاترا بتواند از نفـوذ او  
دانـی کـه    جهت حفظ قدرت و کشور خود استفاده نماید، این بود که خاتون من گفت آنتوان، تو مـی 

کـنم کـه بـا تـو      ام فقط براي این زندگی مـی  دارم و از روزي که تو را دیده من چقدر تو را دوست می
با این که . باید به طور موقت از من دور شوي اي پیش آمده که تو می فهمم واقعه باشم، ولی اینک می

دانم که سبب تقویـت   کنم چون می دوري تو براي من خیلی دشوار است، من این دوري را تحمل می
  .و سرافرازي تو خواهد شد
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اگر من نخواهم به طور موقت دوري تو را تحمل نمایم، سبب ضعف تو خواهم شد و حیثیت تـو را  
کسـی حـق دارد   . دارم متزلزل خواهم کرد و در آن صورت، حق ندارم بگویم کـه تـو را دوسـت مـی    

بنـابراین از مـن   . روزي و موفقیـت او باشـد  دارد که همواره خواهان پی بگوید که دیگري را دوست می
دور شو و برو و کارهاي خود را در سوریه و آسیاي صغیر به انجـام برسـان و بعـد از ایـن کـه فـاتح و       

  .موفق شدي برگرد و نزد من استراحت کن
کنم، زیرا در هـیچ نقطـه اي مثـل     آنتوان گفت من براي این که بتوانم نزد تو برگردم روزشماري می

  . گذرد، مشروط براین که در کنار تو باشم و پیوسته تو را از نظر بگذرانم اسکندریه به من خوش نمی
ف سـوریه بـه   ي مصر، سوار کشتی شد و به طر پس از آن، آنتوان بعد از یک وداع تأثر آور از ملکه

  .راه افتاد
دانست که باید در سوریه و آسیاي صغیر بجنگد، تمام سربازان رومی را که در  چون می سردار رومی

شـد و ایـن    مصر بودند با خود برد، به طوري که بعد از رفتن آنتوان، در مصر، سرباز رومی دیـده نمـی  
خـارجی کـه در    یرا یـک قشـون  موضوع هم سبب مزید قدرت کلئوپاترا در داخل خاك او گردید، ز

  .زند برد، ولو توقفش دوستانه باشد، به قدرت زمامدار آن کشور لطمه می کشور دیگر به سر می
یعنی از زمان سزار تا وقتی که آنتوان سربازان رومـی  (در تمام مدتی که سربازان روم در مصر بودند 

توانست که به طور مسـتقیم در امـور مربـوط بـه      نمیکلئوپاترا ) را با خود به سوریه و آسیاي صغیر برد
  .سربازان روم دخالت نماید

گذاشتند کـه سـربازها    کردند و نمی گرچه خود افسران روم انضباط را بین سربازان خویش حفظ می
دادند  در اسکندریه به مردم زور بگویند و شرارت کنند و آنها را به دو محله تفریح اسکندریه راه نمی

هـاي نظـامی رومیـان، در محـالت تفـریح       اي از گزمـه  ایام مخصـوص و در آن ایـام هـم عـده    مگر در 
ها در اسکندریه، یک کشور خارجی بود و کلئوپـاترا   اسکندریه وجود داشتند، معهذا سربازخانه رومی

  .توانست که در امور سربازخانه دخالت کند نمی
آورد کـه کشـور مصـر تحـت      به وجود مـی از این گذشته، حضور سربازان روم در مصر این فکر را 

باشد و بعد از این که سربازان روم به اتفاق آنتوان از مصر رفتنـد ایـن فکـر هـم از بـین       قیومت روم می
  .برد رفت که مصر تحت قیومیت روم به سر می
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بعد از رفتن آنتوان از مصر، خاتون من نفسی به راحتی کشید براي این که از زحمت پذیرایی دائمی 
  .توانست اوقات خود را به طوري که میل دارد بگذراند آسوده شد و می سردار رومی از

رفت تا در آنجا و آسیاي صغیر با اشکانیان  هاي خود به سوي سوریه می در حالی که آنتوان با کشتی
اش فلووي در روم از طرفداران اوکتاو شکست خورد و با سه هزار تن گریخت و خـود   بجنگد، زوجه

  .یونان رسانید و در شهر آتن سکونت کردرا به 
  .آنتوان در سوریه و آنگاه در آسیاي صغیر مواجه با وضعی مشکل شد

کردند و سکنه بعضی از  اشکانیان شهرهاي سوریه و آسیاي صغیر را یکی پس از دیگري تصرف می
  .نمودند شهرها به رغم حکومت روم، خود را تسلیم اشکانیان می

وانست قواي خود را در سوریه و آسیاي صغیر متمرکز کند و یک قشون نیرومنـد  با این که آنتوان ت
هـا   به وجود بیاورد، معهذا بر اثر این که قسمتی از سکنه محلی به اشـکانیان تمایـل داشـتند و از رومـی    

متنفر بودند، نتوانست که با اشکانیان بجنگد و مجبور شد که جنگ با اشکانیان را موکـول بـه مـوقعی    
  .د که نیرویی بیشتر داشته باشدنمای

یک مرتبه از آتن واقع در یونان خبر رسید که فلووي زندگی را بدرود گفتـه اسـت، فلـووي بعـد از     
اطبـاي یونـان نتوانسـتند کـه زوجـه      . این که به یونان رفت ناخوش شد و به روایتی او را مسموم کردند

  .بیماري، زندگی را بدرود گفتآنتوان را معالجه نمایند و فلووي بعد از پانزده روز 
کـرد، مایـه    مرگ فلووي براي آنتوان که حتی به هنگام اقامت در روم نیز از مالقات با او دوري مـی 

  .هاي دنیا بود، نجات داد ترین زن رحم رستگاري شد و او را از زنی که باید گفت از بی
ها زنـدگی مسـتقل    هر یک از آنآنتوان و فلووي زن و شوهر عادي نبودند که با هم زندگی کنند و 

  .داشتند
ها زنان و مردان جلـف و سبکسـر بودنـد بسـر      آنتوان ایام خود را با دوستان و نزدیکانش که اکثر آن

ها  گذرانید، ولی انتریک برد و فلووي هم اوقات خود را با انتریک و ماجراجویی و قساوت قلب می می
کرد، براي این کـه فلـووي را همسـر آنتـوان      زاحمت میهاي آن زن براي آنتوان تولید م و ماجراجویی

اش  کردند که آنتوان اگر با اعمال زوجه دیدند و فکر می دانستند و اعمال وي را از سردار رومی می می
شود تا همه بدانند که دیگر فلـووي زوجـه    گیرد یا این که از وي جدا می موافق نباشد، جلوي او را می
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  .آنتوان نیست
وقتی فلووي در روم جنگ خانگی را آغاز کرد و با اوکتـاو وارث سـزار جنگیـد، همـه     همچنان که 

خواهد که اوکتـاو را بـه    برد، می باشد و آنتوان که در مصر به سر می گفتند که شوهرش محرك او می
اش نابود نماید تا این که بعد از مراجعت از مصر در روم رقیب نداشته باشد، ولی مـن کـه    دست زوجه

دانستم که وي کـوچکترین دخـالتی در    صر از نزدیک شاهد اعمال و تصمیمات آنتوان بودم، میدر م
  .کرد و زوجه اش فلووي بدون اطالع و موافقت شوهر جنگ را آغاز نمود جنگ داخلی روم نمی
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  تقسیم امپراتوري در بین مدعیان
تی کردند، زیرا آنچه سبب چندي از مرگ فلووي همسر آنتوان نگذشته بود که آنتوان و اوکتاو آش

  .آمد که از بین رفت کدورت آن دو بود فلووي به شمار می
بعد از این که آن دو آشتی نمودند، فرمانروایی را بین خـود تقسـیم کردنـد و موافقـت شـد اوکتـاو       

یعنی (داکاسی . فرمانرواي تمام کشورهاي غرب ایتالیا باشد و آنتوان فرمانرواي کشورهاي شرق ایتالیا
و یونان و مقدونیه و سوریه و آسیاي صغیر به آنتوان رسید و تمام کشورهاي مغرب ) یوگسالوي امروز

  .و کشور اسپانیا مال اوکتاو شد) یعنی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان(ایتالیا مثل کشورهاي گل 
برده نشد یعنی  از مصر کشورهاي آفریقایی روم را هم به لپید دادند که او را راضی کنند، ولی اسمی

  .آنتوان و اوکتاو موافقت کردند که مصر مستقل بماند و کلئوپاترا همچنان ملکه آن باشد
اگر آنتوان عاشق خاتون من نبود مصر را هم مثل کشورهاي دیگر که در مشـرق ایتالیـا قـرار گرفتـه     

ش داشـت، نخواسـت کـاري بکنـد کـه سـبب رنجـ        کرد، لیکن چون خاتون مرا دوست می تصرف می
» اوکتـاوي «اش  کلئوپاترا گردد، اما اوکتاو هنگام آشتی کنان شرط کرد که آنتوان باید با خـواهر بیـوه  

  .ازدواج کند
پس از این که فلووي زندگی را بدرود گفت، آنتـوان آزاد گردیـد کـه بـا هـر کـس کـه میـل دارد         

کـرد،   تون من ازدواج مـی اگر در آن موقع سردار رومی در مصر بود، بدون تردید با خا. ازدواج نماید
برد مجبور شد که شرط اوکتاو را بپذیرد، خاصه آن مردان  ولی چون در مصر نبود و در روم به سر می

  .سیاسی و سرشناس روم که طرفدار آن وصلت بودند
کردند که بین آنتوان و اوکتاو که دو مرد نیرومند روم هستند، جنـگ در خواهـد    بینی می ها پیش آن

اي کثیر از مردم کشته خواهند شد و  گیرد، عده هر زمان که جنگ داخلی در روم در میگرفت و مثل 
شهرها ویران خواهند گردید، ولی اگر آنتوان با خواهر بیوه اوکتاو موسوم بـه اوکتـاوي ازدواج کنـد،    

  .گیرد دیگر بین دو مرد نیرومند روم جنگ در نمی
زیبایی داشت اما دیهیمی چون دیهم سـلطنت مصـر   اوکتاوي یک سال کوچکتر از خاتون من بود و 

  .شد بر سرش دیده نمی
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کند، خـانم مـن بـه فکـر      وقتی از روم خبر رسید که آنتوان با اوکتاوي خواهر بیوه اوکتاو ازدواج می
دارم بلکه براي  دانی که آنتوان را به خاطر خود او دوست نمی فرو رفت و به من گفت شرمیون، تو می

قه دارم که با استفاده از نفوذ او بتوانم سلطنت و قدرت خود را حفظ کنم، تا روزي که این به وي عال
در وضع امپراتوري روم تغییر حاصل گـردد و روم ضـعیف شـود، زیـرا تـا روزي کـه امپراتـوري روم        
نیرومند است و تمام کشورهاي اطراف دریاي روم را در تصرف دارد، سلطنت من پیوسته در معـرض  

  .باشد روم میخطر قدرت 
توانم با روم بجنگم براي این که روم قادر است بـا اسـتفاده از سـربازان ممـالکی کـه تحـت        من نمی

  .سلطه وي هستند تا هزار لژیون بسیج نماید
توانم به وسیله سیاست، استقالل خـود را حفـظ نمـایم و نگـذارم کـه سـلطنت و سلسـله         من فقط می

بـراي یـک زن بهتـرین    . سال است ادامه دارد، منقـرض شـود  بطالسه در این کشور که نزدیک سیصد 
ترین مرد نظامی و سیاسی کشور خصم را دلباخته خود نمایـد   وموثرترین سیاست این است که برجسته

  .کنم تا این که از خطر دشمن ایمن باشد و من این کار را کردم و می
گرچـه  . گـردد  من دچار اشکال مـی  شود، بازي سیاسی ولی از این به بعد که اوکتاوي زن آنتوان می

باشـد ومـن    اوکتاوي داراي مقام و ثروت من نیست ولی جوان است و زیبا و از این گذشته رومـی مـی  
در عشق، همین که در قلب مرد تمایلی نسبت به یک زن جدید به وجـود آمـد، ممکـن    . مصري هستم

آنتوان مرا فراموش کنـد و روزي  ترسم که بعد از چندي  است که زن سابق را فراموش نماید و من می
که قلب آنتوان نسبت به من سرد شد، باید انتظار داشت کـه اوکتـاو وارث سـزار و خـود آنتـوان روي      
مصر دست بیندازند و مرا از سلطنت برکنار نمایند و مصر مثل سوریه و یونان و آسیاي صـغیر ضـمیمه   

  .امپراتوري روم شود
ه مناسبت این که سزار به مـن عالقمنـد بـود، بـا مـن خصـمومت       دانی که اوکتاو وارث سزار ب تو می

خواهرش اوکتاوي نیز به همان دلیل با من دشمن بـود و از ایـن بـه    . داشت و امروز هم خصم من است
توانـد   شود براي این که من مورد توجه شوهرش هسـتم و هـیچ زنـی نمـی     بعد، خصومتش شدیدتر می

  .ورزد دارد و به او عشق می ببیند که شوهرش به زن دیگري دلبستگی
من در قبال دشمنی اوکتاو و خواهرش اوکتاوي یک وسیله دفاع دارم و آن عشق آنتـوان نسـبت بـه    
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من است روزي که این مرد مرا دوست نداشته باشد، هر سه یعنی اوکتاو و خواهرش و شـوهر او علیـه   
اي این که در آینده نتواننـد علیـه مـن    من اقدام خواهند کرد و مرا از سلطنت برکنار خواهند نمود و بر

اي ندارم جز این که هر طور شده آنتوان را براي خـود حفـظ کـنم، ولـو الزمـه       توطئه کنند، من چاره
  .حفظ آنتوان این باشد که زنش را به طوري که شوهر، قاتل را نشناسد به قتل برسانم

آنچـه  . دیـد و عاشـق وي نشـد    را می دانم که آنتوان عاشق اوکتاوي نشده، زیرا در گذشته او من می
  .سبب گردیده که آنتوان با این وصلت موافقت کند وضع سیاسی است

داد و بـا پیـروزي بـه روم مراجعـت      اگر آنتوان اشکانیان را در سوریه و آسـیاي صـغیر شکسـت مـی    
ه توانست از ازدواج با خواهر اوکتاو خودداري کند، ولی چون بعـد از جنـگ خـانگی کـ     کرد، می می

زوجه سابقش افروخته بود وارد روم شد، با توجه به این که در سوریه و آسیاي صغیر نتوانست کـاري  
از پیش ببرد، آنتوان چاره نداشت جز این که با اوکتاو بسازد تا بتواند نفوذ خـود را حفـظ نمایـد و در    

  .آینده وضعش را اصالح کند
ن نسبت به او دلسرد شـود تصـمیم گرفـت کـه     خاتون من بعد از این که فهمید که ممکن است آنتوا

  .روز و شب سردار رومی را تحت نظر داشته باشد
خواست از اسکندریه حرکت کند و به سوریه و آسیاي صغیر برود، چند نفر از  روزي که آنتوان می

  .ها را به عنوان مستخدم با خود برد و از جمله یک منجم مصري با او رفت مصري
بینی حـوادث   ردست هستند و منجمین مصري معروفیت دارند و آنتوان به پیشها در نجوم زب مصري

. پرسید که او را از اوضاع کواکب بیاگاهانـد  به وسیله نجوم عقیده داشت و قبل از هر کار از منجم می
کلئوپاترا وقتی دید که آنتوان خیلی به نجوم عالقه دارد یک منجم مصري را مامور کرد که پیوسته بـا  

ن باشد، ولی آن منجم و خدمه مصري دیگر که در خدمت آنتوان بودند وظیفه داشتند که دائـم،  آنتوا
  .خاتون مرا از وضع آنتوان مستحضر کنند

بعد از این که آنتوان به روم رفت و با اکتاوي ازدواج کرد، خدمه مصـري همچنـان در خـدمت وي    
دریـغ پـول    ور را نسبت به خود حفظ نماید، بیباقی ماندند و کلئوپاترا براي این که وفاداري خدمه مزب

با این که بین کشور مصر و روم یک دریاي بزرگ فاصـله بـود، کلئوپـاترا بطـور دائـم      . کرد خرج می
انقطاع، بـراي مـنجم و خدمـه مصـري      شد و بی بوسیله منجم و خدمه مصري از اوضاع آنتوان مطلع می
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  .کرد دستور صادر می
شد، چیزهایی بود کـه خـاتون    بینی حوادث زندگی آنتوان خارج می پیشهر چه از زبان منجم براي 
هر دفعه که منجم از روي احکام کواکب حـوادث زنـدگی آنتـوان را    . نمود من از مصر به او ابالغ می

گفـت کـه    کرد، می نمود یا در خصوص سعد و نحس بودن تصمیماتش اظهار عقیده می پیش بینی می
الفت ندارد و تا روزي که تو بـا اکتـاو هسـتی، از بخـت خـود اسـتفاده کامـل        ستاره تو با ستاره اوکتاو 

  .شود که ستاره تو بتواند به طور کامل بدرخشد نخواهی کرد، براي این که ستاره اوکتاو مانع از این می
گفـت سـتاره    کرد و می آن منجم گاهی به اوکتاوي خواهر اوکتاو که زوجه آنتوان بود نیز اشاره می

روي ستاره تو سایه انداخته و سـایه آن سـتاره و همچنـین سـتاره اوکتـاو، سـتاره تـو را نیمـه          ات زوجه
  .تاریک کرده است

. گیـرد  مردي که عقیده به احکام نجوم دارد، وقتی این گونه چیزهـا را بشـنود تحـت تـاثیر قـرار مـی      
ین دوران، مخصوصا زنـان،  منظور کلئوپاترا که بانویی باسواد و عالم بود و بر خالف بسیاري از مردم ا

بینان و سحر و جادو و اصوال به خرافات اصال عقیده نداشت، این بود که آنتوان را که  به پیشگویی فال
فرمانرواي کشورهاي شرقی است، از ایتالیا خارج کند تا این که بتواند او را از اوکتاوي زوجه زیبایش 

ا تکان نخورد و در آن مدت، مثل همیشه اوقات خود ولی آنتوان تا مدت یک سال از ایتالی. دور نماید
اوکتـاوي  . هاي جلف و مردان سبکسر در پیرامون او بودند گذرانید و گروه زن را به عیش و تفریح می

  .گشود براي این که زنی بود بسیار صبور کند اما زبان به اعتراض نمی دانست که شوهرش چه می می
دانست با این که اوکتاو خواهر خود را بـه آنتـوان    شد می طلع میکلئوپاترا که مرتب از اوضاع روم م

  .داده تا این که بین آن دو نفر صلح دائم حکمفرما باشد، از خصومت و رقابت آنتوان مصون نیست
آنتوان و اوکتاو دو دیکتاتور بودند و از این لحاظ، هیچ یک از آن دو بر دیگري مزیت نداشـت تـا   

  .ده از مقام خود دیگري را از بین ببرداین که بتواند با استفا
دانست که بطور حتم بین آنتوان و اوکتـاو اخـتالف بـه وجـود خواهـد آمـد، آن هـم         خاتون من می

گفت شرمیون، ممکن است در جهان مردي پیدا شود کـه مـردي دیگـر را     اختالفی خونین و به من می
اضر باشد دیگري را در قدرت در زندگی خصوصی خود شریک نماید، ولی محال است که مردي ح

  .خود شریک کند
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نمایـد   مساله قدرت، براي یک دیکتاتور، رکن رکین زندگی است و همه چیز را در قبال آن فدا می
و حاضر است که به دست خود تمام فرزندان و خویشاوندان را نابود کنـد تـا ایـن کـه کسـی شـریک       

  .قدرت وي نشود
وانم ببینم که دیگري شریک قدرت من باشد تا چه رسد به ت من که فقط ملکه یک کشور هستم نمی

  .کنند دیکتاتورهاي امپراتوري روم که به دنیا حکومت می
گفت، چون آنتوان و اوکتاو رقیب یکدیگر بودند کوچکترین اختالفـی   به طوري که خاتون من می

اهمیت مثل برد و باخت  بیشد، حتی مسائل بسیار  ها، مبدل به یک مساله بزرگ و خطرناك می بین آن
  .نمود در موقع قمار بین آنتوان و اوکتاو تولید خصومت می

اي به اسـم کـرك، متـداول اسـت و ثروتمنـدان، داراي       ها و پرنده در روم به جنگ انداختن خروس
  .هاي جنگی و کرك هستند دار مواظبت از خروس باشند که عهده غالمانی می

مان داشتند و یک روز با حضـور دو دیکتـاتور روم دو خـروس را کـه     آنتوان و اوکتاو نیز از آن غال
خروس آنتوان طوري مجروح . یکی متعلق به آنتوان و دیگري به اوکتاو تعلق داشت به جنگ انداختند

شد که از میدان جنگ گریخت و طوري آنتوان از این واقعه خشمگین شد که دست به قبضه شمشـیر  
  .کند گریزد، ولی صاحبش از میدان جنگ فرار نمی می برد و گفت خروس از میدان جنگ

شد بین  در آن روز اوکتاوي همسر آنتوان و خواهر اوکتاو حضور داشت و اگر او نبود و میانجی نمی
شـد، جنـگ خـانگی در روم آغـاز      گرفت و اگـر یکـی از آن دو کشـته نمـی     دو دیکتاتور نزاع در می

به قبضه شمشیر برد و از جا برخاست، اوکتاو هم دسـت بـه   در آن روز، وقتی آنتوان دست . گردید می
شمشیر برد و تیغ خود را از نیام کشید، ولی اوکتاوي خود را وسط آن دو انداخت و با یک دست تیغه 
برهنه برادرش را گرفت و با دست دیگر مانع از این شد که آنتوان، به اوکتـاو نزدیـک شـود و گفـت     

  .مرا به قتل برسانید و بعد به طرف یکدیگر شمشیر بکشیدخواهید نزاع کنید اول  اگر می
. رفـت  خاسـت و مـی   باخت و هر بـار خشـمگین بـر مـی     کرد می هر دفعه که آنتوان با اوکتاو قمار می

باخـت اثـري در ثـروت وي     آنتوان که ثروت فراوان داشت، از ضرر مادي ملول نبود، زیـرا آنچـه مـی   
  !بازد برد و او می کند، برادرزنش می دفعه  که با اوکتاو قمار میکرد، ولی ناراحت بود که چرا هر  نمی

از ایتالیا خارج شد  بعد از یک سال اوکتاوي براي آنتوان دختري زائید و در همین ایام، سردار رومی
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  .و به یونان رفت و وارد آتن شد
اتوري روم از جمله دانستند فرمانرواي کشورهاي شرق امپر که می(سکنه آتن براي این که آنتوان را 

را بـه عقـد و ازدواج   » آتنـه «تجلیل نمایند، تصمیم گرفتند که الهـه شـهر آتـن موسـوم بـه      ) یونان است
  .آنتوان درآورند

آتنه الهه شهر آتن مثل خدایان ما مصریان بود، یعنی جان نداشت و زنده نبود تا این که بتوان وسـیله  
  .ازدواج او را با یک مرد فراهم کرد

آتنه الهه شهر آتن با آنتوان، رسمی بود صوري بدون دارا بودن واقعیت ازدواج، اما آتنه پنج  ازدواج
خدمتکار داشت که هر سال در روز مخصوص، از بین زیباترین دختران جوان آتن که بـه سـن پـانزده    

  .دندگردی شدند و تا سال دیگر در معبد آتنه به خدمتگزاري مشغول می رسیدند انتخاب می سالگی می
سکنه آتن گفتند چون آتنه الهه شهر زنی نیست که بتوان بعد از ازدواج مراسم زفاف را با او به عمل 

تواند یکی از دختران پنجگانه را که خدمتکار الهه شهر هستند، براي زفـاف انتخـاب    آورد، آنتوان می
  .نماید

نه شوهر بیاورد و چون آتنـه  باید جهیزیه به خا. خواهد شوهر کند آنتوان گفت وقتی که یک زن می
  .خواهد با من ازدواج کند، باید جهیزیه بیاورد الهه شما می

کردند، به فکر افتادنـد کـه اجـراي ایـن مراسـم را ملغـی        بینی نمی سکنه شهر که این موضوع را پیش
مـذاکره  کنند و از ازدواج آنتوان با الهه شهر خودشان صرفنظر نمایند، اما آنتوان گفت بعد از این کـه  

براي ازدواج انجام شد، زن نباید از شوهر کردن خودداري کند وگرنه به مرد توهین کرده است و اگر 
  !آتنه حاضر نشود با من ازدواج کند، من او را به مناسبت توهینی که به من کرده مجازات خواهم نمود

  بیاورد؟ سکنه شهر وحشت کردند و پرسیدند که آتنه چقدر جهیزیه باید به خانه شوهر
  .پول نقد» دراخم«آنتوان گفت یک میلیون 

که چند عمارت زیبا بـاالي آن سـاخته شـده اسـت و     » آکروپول«اي است موسوم به  در شهر آتن تپه
است که آن را براي الهه شهر موسوم » پارته نون«یکی از بناهاي زیبا که باالي آن تپه ساخته شده معبد 

ن بعد از این که یک میلیون دراخم پول تهیه کردند و به آنتوان تقـدیم  سکنه شهر آت. اند به آتنه ساخته
نمودند، از او خواستند که قدم به معبد بزرگ آتنه بگذارد تا در آنجا مراسم عروسی او با الهه شهر بـه  
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  .انجام برسد
ند، بـا  جان آتنه به انجـام برسـا   توانست مراسم زفاف را با مجسمه بی آنتوان به معبد رفت و چون نمی

  .پنج دختر جوان که خدمتگزاران آتنه بودند ازدواج کرد
از روزي که آنتوان قدم به آتن گذاشت شنل ارغوانی رنگ مخصوص رجـال درجـه اول روم را از   

  .تن بدر کرد و جامه مخصوص یونانیان را در بر نمود
ان میل کرد که اولمپیاد هاي مربوط به ازدواج آنتوان و آتنه منقضی گردید، آنتو بعد از این که جشن

به او گفتند که موقع اولمپیاد نیست براي این که اولمپیاد هر چند سال یک مرتبه تشکیل . یونان را ببیند
شود و الزمه تشکیل المپیاد این است که ورزشکاران یونان خود را آمـاده کننـد و بـدون آمـادگی      می
توان آن را تغییر  اولمپیاد به قدري مقدس است که نمیاز آن گذشته، رسم . توانند به اولمپیاد بیایند نمی
  .داد

هاي ورزشکار یونانی را به عنوان دیگر مجتمع کنید و آنها را  آنتوان گفت آیا ممکن است که جوان
  براي اولمپیاد آماده نمایید؟

ینـد،  ها وقتی متوجه شدند که آنتوان اصـرار دارد کـه اجتمـاع جوانـان  ورزشـکار یونـان را بب       یونانی
  .ها را در آتن جمع نمایند کسانی را به اطراف فرستادند تا به جوانان یونان اطالع بدهند و آن

روز اول که آنتوان جوانان ورزشکار یونانی را در ورزشگاه آتن مشاهده کرد، حیرت نمود و گفت 
  .هاي آبی وجود داشته باشد کردم در یونان این همه جوانان زیبا با چشم من تصور نمی

هـا   که جوانان شروع به ورزش کردند، آنتوان که در جایگاه مخصوص مشغول تماشـاي آن  هنگامی
بود، نتوانست خودداري کند و لباس را از تن دور کرد و عریان گردید و به وسط ورزشگاه رفت و بـا  

چـون  توانستند که آنتـوان را بـر زمـین بزننـد، ولـی       جوانان ورزشکار می. جوانان یونانی کشتی گرفت
  .زدند کردند و وي را بر زمین نمی فرمانرواي یونان بود، احترامش را حفظ می

هـاي   آنتوان در آتن طوري سرگرم خوشگذرانی بود که توجهی بـه وقـایعی کـه در روم و سـرزمین    
رفت و سردار رومی که  در آسیاي صغیر اوضاع رو به وخامت می. گذشت نداشت تحت سلطه آن می

توانـد بـه جنـگ     دانسـت نمـی   پروري رو کـرده بـود و مـی    زار دور مانده و به تنها از عرصه کار مدت
را مـامور کـرد کـه در آسـیاي صـغیر بـا اشـکانیان        » ون دي تیـوس «اشکانیان برود، یک سردار به اسم 
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  .بجنگد
کـرد و عـادت بـه وقـت گـذرانی و تفـریح نداشـت و         نوشید و قمـار نمـی   ون دي تیوس شراب نمی

نیروي خود را صرف جنگ نماید و موفق گردید که در آسیاي صغیر اشکانیان را  توانست که تمام می
ها موفق شدند در یک جنگ بزرگ اشـکانیان را شکسـت    شکست بدهد و آن اولین بار بود که رومی

  .بدهند
بینـی نمـود کـه سـردار      بعد از فتح مزبور، ون دي تیوس، شهري را محاصره کرد و آنتوان کـه پـیش  

ي دیگر فاتح خواهد گردید براي اسم و رسم خود ترسید، چون دریافت که اگـر ون دي  ا مزبور مرتبه
اي دیگر فاتح گردد وي از نظرها خواهد افتاد و ستاره اقبال ون دي تیوس طـوري نـورانی    تیوس مرتبه

شود که دیگر کسی او را نخواهد دید، لذا به عنوان این که ون دي تیوس باید به روم برود تـا ایـن    می
بعـد از  (که در آنجا پاداش خود را دریافت نماید، او را به روم برگردانید و خود محاصـره آن شـهر را   

  .برعهده گرفت) رفتن از یونان
سلطان آن شهر قبل از این که ون دي تیوس از فرماندهی جنـگ برکنـار گـردد و بـه روم مراجعـت      

روم دسـت از محاصـره شـهر بـردارد و بـا      نماید، حاضر بود که مبلغی گزاف بپردازد تا این که سردار 
  .قشون خود مراجعت کند

وقتی آنتوان محاصره آن شهر را بر عهده گرفت، طوري سلطان آسوده خاطر گردید که مبلـغ را بـه   
آنتوان تهدید کرد که هر گاه شـهر را تصـرف نمایـد سـلطان و تمـام      . نصف و آنگاه به ثلث تقلیل داد

خواهد رسانید و به این اکتفا نخواهد کرد و تمام سکنه شـهر را از دم تیـغ   اعضاي خانواده او را به قتل 
  .خواهد گذرانید

  .سلطان گفت اگر تو توانستی این شهر را تصرف کنی همه را از دم تیغ بگذران
آنتوان چند روز به محاصره شهر ادامه داد و آنگاه کسل گردید، چون در اردوگاه او وسایل عیش و 

  .دید د و کسانی که پیوسته با وي محشور بودند، در پیرامون خود نمیتفریح موجود نبو
دانست آنتـوان مـرد جنـگ نیسـت و      گذرانید، براي این که می سلطان هم بدون دغدغه اوقات را می

توانایی آن را ندارد کـه شـهر را تصـرف نمایـد و فقـط ممکـن اسـت در اثـر ادامـه محاصـره مـردم از            
  .گرسنگی بمیرند
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توان که شتاب داشت مراجعت نماید و از عـیش و تفـریح برخـوردار شـود بـه یـک سـوم        باالخره آن
مبلغی که سلطان حاضر بـود بـه ون دي تیـوس بدهـد راضـی شـد و پـول گرفـت و سـربازان خـود را           

  .برگردانید
در تمام مدتی که آنتوان در روم بود و بعد به یونان رفت و سپس براي محاصره از یونان خارج شد، 

  .کند دانست چه می من از وضع او اطالع داشت و میخاتون 
کلئوپاترا نه تنها از اوضاع آنتوان مستحضر بود، بلکه از اوضاع روم و همچنین از وضع اوکتاو اطالع 

  .رسانید به هم می
دهـد اگـر او را بـه قتـل      رسد که نشـان مـی   گفت که از اوکتاو آثاري به ظهور می کلئوپاترا به من می

ه مرگ طبیعی نمیرد، زمامدار آینده روم خواهد شد و بـدون شـریک، زمامـداري خواهـد     نرسانند و ب
  .کرد

ها  گفت تمام رجال روم، بیش یا کم، شهوتران هستند و شراب و قمار و شهوترانی آن خاتون من می
را فاسد کرده، ولی اوکتاو با این که جوان اسـت، در بـین رجـال نامـدار روم بـدون عـادات نکوهیـده        

کند و از شهوترانی بیزار اسـت و راجـع بـه موضـوعی تصـمیم       نوشد و قمار نمی باشد و شراب نمی می
  .گیرد مگر بعد از این که رعایت تمام جوانب موضوع را کرده باشد نمی

توانم دوستی و دشـمنی را در امـور سیاسـی مداخلـه نـدهم، ولـی        گفت من نمی ملکه مصر به من می
دهد و فقط مصـالح کشـور و خـود را در نظـر      امور سیاسی دخالت نمی اوکتاو دوستی و دشمنی را در

  .گیرد می
برسد، باید این طور باشد و در امور سیاسی فقط مصالح خود را در نظر  خواهد به مقامی کسی که می

بگیرد و دوستی دیگـران را بـراي پیشـرفت کـار خـویش بخواهـد و همچنـین بـراي موفقیـت خـود از           
د و اوکتاو طوري در امور سیاسی خونسرد است که در هیچ موقع تحت تـاثیر  خصومت دیگران بپرهیز

ملکـه مصـر روزي بـه مـن گفـت شـرمیون، اگـر مـن ده سـال          . گیرد احساسات حب و بغض قرار نمی
کوشیدم که توجه اوکتاو را به خود جلب نمایم، به طوري که مـرا بـه ازدواج    تر از این بودم، می جوان

کشـم بـراي عالقـه اوکتـاو      ت را کـه امـروز بـراي بقـاي محبـت آنتـوان مـی       خود درآورد، و آن زحم
کشیدم ولی اوکتاو جوان است و مـن نسـبت بـه او زنـی سـالخورده هسـتم و مـورد تـوجهش قـرار           می
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  .شوم گیرم، ولی در نظر آنتوان یک زن جوان محسوب می نمی
وم شـود و شـریک نداشـته    خواهد فرمانرواي مطلـق امپراتـوري ر   آنتوان گرچه جاه طلب است و می

باشد، اما عیوب او مانع از این است که بتواند براي حصول این منظور حدیت کند و شـراب و قمـار و   
تواند تمام قـواي خـود را صـرف رسـیدن بـه مقـام        کند که نمی خوشگذرانی دائمی وي را مشغول می

  .فرمانروایی مطلق نماید
یافت، به سوریه رفت و از آنجا یک قاصد را با کشـتی  باري، بعد از این که آنتوان از جنگ فراغت 
  .اي را به خاتون من برساند سریع السیر به اسکندریه فرستاد تا این که نامه

آنتوان در آن نامه به خاتون من نوشت که تصمیم دارد که فصل زمستان را در سـوریه بگذرانـد و از   
  .تا این که زمستان را با یکدیگر بگذرانندکلئوپاترا درخواست کرد که در سوریه به وي ملحق شود 

اي   بعد از بناي شهر اسکندریه بود و خاتون من که انتظار دریافت یک چنین نامـه  296آن موقع سال 
کشید و از روي مال اندیشی وسایل سفر را آماده کرده بـود، دسـتور حرکـت را صـادر نمـود و       را می
ن کلئوپاترا به کشورهاي مشرق دریاي روم بـه راه افتـاد و   اي دیگر، نیروي دریایی مصر براي برد مرتبه

  .ما وارد سوریه شدیم
  .بیند وقتی آنتوان خاتون مرا دید طوري ابراز وجد کرد که مثل این بود که براي اولین مرتبه او را می

اي دیگـر سـلیقه    نمود، مجبـور شـد مرتبـه    خاتون من که در مصر طبق سلیقه و ذوق خود زندگی می
هاي جلف او بخنـدد و بـا وي شـراب بنوشـد و قمـار       ا به سلیقه آنتوان نزدیک کند و از شوخیخود ر
  .ببازد

پس از این که آنتوان به کلئوپاترا رسید، زن خود اوکتاوي را به کلی فراموش کـرد و بـاز مجـذوب    
  . زیبایی و تجمل فوق العاده زندگی ملکه مصر شد

رفـت تـا ایـن کـه در آنجـا نیـز        ها می ، آنتوان به معبد سریانیقبل از این که کلئوپاترا وارد مصر شود
هـا،   مکانی بود کـه در آنجـا زن  » عشتار«خوش بگذراند، زیرا به طوري که گفتم در سوریه، معبد الهه 

ولـی بعـد از ایـن کـه کلئوپـاترا وارد      . دادنـد  طبق عقیده سکنه سوریه، خود را در اختیار معبد قرار مـی 
  .گذرانید تن به معبد را ترك کرد و تمام اوقات خود را با خاتون من میسوریه شد آنتوان رف

شـنیدم بـه او    کـرد و مـی   گاهی هنگام صرف غذا، خاتون من راجع به آینده آنتوان با او صحبت مـی 
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گفت تو اگر بخواهی در روم مالک الرقابی بدون شریک شوي، باید قدرت و عظمـت خـود را بـه     می
ترین وسیله براي قدرت نمایی این است که اشکانیان را از کشـورهاي شـرقی   ها نشان بدهی و به رومی

اگر این کار را بکنـی، آن قـدر بـزرگ خـواهی شـد کـه دیگـر اوکتـاو         . امپراتوري روم اخراج نمایی
  .تواند دم از رقابت تو بزند نمی

ان در کشـورهاي  داري باید اشکانیان را از شرق بیرون کنی، زیرا بودن اشـکانی  تو اگر مرا دوست می
کند، براي من هم خطر به وجود  ها کوچک می شرقی امپراتوري روم عالوه بر این که تو را نزد رومی

اگر تـو در  . ور شوند و کشور مرا تصرف نمایند آورد، زیرا ممکن است که اشکانیان به مصر حمله می
دور نمایی، بـدون تردیـد در    هاي جلف را از پیرامون خود رو باشی و مردان و زن نوشیدن شراب میانه

  .جنگ با اشکانیان پیروز خواهی شد
هـاي او مـوثر واقـع گردیـد و آنتـوان کـه        طوري خاتون من در آنتوان نفوذ داشت که عاقبت حرف

حاضر نبود به جنگ اشکانیان برود، مصمم شد که بعد از گذشتن فصل زمستان عازم جنـگ گـردد و   
این که کلئوپاترا توانست آنتوان را وادارد که آماده جنگ شود،  عالوه بر. ارزش خود را آشکار نماید

موفق شد الاقل به طور موقت او را وادار نماید که عادات زشت خود را کنار بگذارد و افراد جلف را 
  .بردند از خود دور کند که در پیرامون وي بسر می

وذ داشـت ایـن بـود کـه سـردار      دهد خاتون من خیلی در آنتوان نفـ  یکی از دالیل دیگر که نشان می
حاضر شد که قسمتی از اراضی امپراتوري روم را که جزو حوزه فرمانروایی او بود، به کلئوپـاترا   رومی

  .واگذارد یعنی آن اراضی ضمیمه مصر شود
اگر در نظر بگیرید که دولت روم براي بدست آوردن هر یک از آن اراضی چقدر سرباز فدا کرده، 

  .شود من در او بیشتر آشکار میاهمیت نفوذ خاتون 
هایی که از طرف آنتوان به خاتون من واگذار شد عبارت بود از قسمتی از اراضی و جنگلهـاي   زمین

  .تا مرز مصر) فلسطین(سوریه واقع در ساحل آن کشور و همچنین اراضی ساحلی یوده 
د را مالـک اراضـی شـرقی    آنتوان بعد از این که امپراتوري روم بین او و اوکتاو تقسیم گردیـد، خـو  

داد که هر گونه تصرفی که میل دارد در آن اراضی بکند و  دانست و به خود حق می امپراتوري روم می
  .ها را به دیگري بخشد از جمله آن
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در گذشته دولت روم براي واگذاري یک جریب زمین، از اراضی امپراتوري به بیگانگـان، مرتکـب   
کشور از ممالک روم را به ملکه مصر بخشید بدون این که کسی به او  کرد، ولی آنتوان دو را اعدام می
  .اعتراض کند

بعد از این مزیت، خاتون من موفق شد که قسمتی از سواحل جنوبی آسیاي صغیر را کـه موسـوم بـه    
  .بود از آنتوان بگیرد) یا کلیکی(سواحل سیلیسی 

مــن تقــدیم گردیــد، داراي  آن قســمت از ســواحل آســیاي صــغیر کــه از طــرف آنتــوان بــه خــاتون 
گرفـت و خـاتون مـن از     سازي مورد استفاده قرار می هایی بود که چوب اشجار آن براي کشتی جنگل

سـازي مصـر مـورد     هاي کشتی ها را در کارگاه این جهت آن سواحل را گرفت که بتواند چوب جنگل
  .استفاده قرار بدهند

را جزو خاك خود کند اما از عهده برنیامـد، در  کلئوپاترا خیلی میل داشت که تمام اراضی فلسطین 
جزیره بزرگ قبرس هم بر . عوض موفق گردید که قسمتی از سواحل عربستان را  منضم به مصر نماید

اثر مساعدت آنتوان جزو خاك مصر گردید و خاتون من در جزیره کرت واقع در دریاي روم پایگـاه  
  .لیبی واقع در افریقا هم جزو خاك مصر گردیدنظامی به دست آورد و اندکی بعد از آن، کشور 
آورد و تمـام موجـودي خرانـه خـود بعـالوه مالیـات        اگر کلئوپاترا یک قشون نیرومند به وجـود مـی  

توانسـت آن همـه    افتـاد، نمـی   نمود و به قصد جهانگیري بـه راه مـی   سنوات بعد را صرف آن قشون می
  .ان گرفت و ضمیمه مصر کرد، تصرف نمایداراضی را که با استفاده از زیبایی خود از آنتو

در این زمان، مصر کشوري شد نیرومند شبیه به کشور مصر در دوره سالطین مقتدر سلسله بطالسـه،  
  .حتی شبیه به کشور مصر در زمان پادشاهی فراعنه

ها و کشورهایی چون سیلیسی واقع در جنوب آسیاي صغیر و جزیره قبـرس و جزیـره کـرت و     زمین
  .هاي بزرگ ضمیمه امپراتوري روم گردید کشور لیبی از طرف حکومت روم، بعد از جنگهمچنین 

هـا را جـزو ایـاالت     حکومت روم آن اراضی را به طور موقت ضمیمه آن امپراتوري نکرد، بلکـه آن 
  .روم به شمار آورد و نشان داد تا روزي که امپراتوري روم هست آن ایاالت از آن روم خواهد بود

اي کثیـر از سـربازان    ه کـردن هـر یـک از آن اراضـی و جزایـر بـه امپراتـوري روم عـده        براي ضـمیم 
  .ها ابراز شجاعت و فداکاري کردند کشته شدند و سرداران بزرگ روم در جنگ رومی
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هاي طوالنی  هایی را که روم پس از جنگ کلئوپاترا بدون این که یک سرباز را به کشتن بدهد، زمین
  .، متعلق به خود نمودو پرخرج تصرف کرده بود

دانست کـه حکومـت روم بـراي بدسـت آوردن آن اراضـی چقـدر        آنتوان مثل این بود که هیچ نمی
  .فداکاري کرده، سربازان و سردارانش را به کشتن داده است

آورد، ولـی جهـت    دانستم که خاتون من گر چه به ظاهر آن اراضی را به رایگـان بدسـت مـی    من می
نماید آن هم یک فداکاري بزرگ، زیرا کلئوپاترا در واقع خـود را   داکاري میتحصیل اراضی مزبور ف

ها و جزایري را که در قدیم جزو خاك مصر بود، بازخریـد کنـد و عظمـت     فروخت تا بتواند زمین می
  .گذشته کشور ما را تجدید نماید

مستحضـر گـردد   هاي آنتوان  کرد که بعد از این که مجلس سناي روم از بخشش خاتون من فکر نمی
چه خواهد گفت و چه خواهد کرد و آن، همان مجلس سنا بود که روزي قصد داشت کشور مصـر را  

  .ضمیمه امپراتوري روم نماید و مصر یکی از ایاالت روم بشود
ها، مصر را یکی از ایاالت خود کنند و  کلئوپاترا با استفاده از صالح زنانگی خود نگذاشت که رومی

ست که قسمتی از اراضی و جزایر را که در قدیم بیگانگان از مصر گرفتـه بودنـد، بـه    عالوه بر آن توان
  .آن کشور برگرداند
ایـن گفتـه   . گویند که آنتوان خاتون مـرا تـزویج کـرده بـود     شنوم که برخی از افراد می امروز من می

ل داشـت کـه   کلئوپـاترا میـ  . اش بـود  آنتوان نشد و فقط محبوبه صحت ندارد و خاتون من زوجه رسمی
  .توانست او را بگیرد زیرا متاهل بود زوجه آنتوان شود، اما سردار رومی نمی

توانسـت   توانست که خاتون مـرا بگیـرد، ولـی چـون متاهـل بـود نمـی        داشت، می اگر آنتوان زن نمی
  .نمود کلئوپاترا را تزویج کند و قوانین رومی تعدد زوجات را تصویب نمی

کرد، آن زناشویی اثر رسمی و قانونی نداشت و فرزنـدان مـرد و    اگر آنتوان با خاتون من ازدواج می
رسـید   آمدند و بعد از مرگ یکی از زوجین، مال او به همسرش نمی زن، فرزندان مشروع به شمار نمی

یکـی از آن  . دلیکن با این که خاتون من زوجه رسمی آنتوان نبود، از وي باردار گردید و دو قلو زائیـ 
بـرد   دو پسر بود و دیگري دختر و اطفال مزبور موقعی به دنیا آمدند که آنتوان با خاتون مـن بسـر نمـی   

  .  کرد بلکه در روم زندگی می
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به یونان و آنگاه به سوریه رفت و خاتون مـرا   –به ترتیبی که گفتم  –وقتی آنتوان از روم خارج شد 
  .به آنجا احضار کرد
ا به سوریه رسید، آنتوان با حیرت و مسرت دید که از بطن کلئوپاترا داراي یک پسر و وقتی کلئوپاتر

هـا،   طوري آن دختر و پسر شبیه آنتـوان بودنـد کـه سـردار رومـی از طـرف آن      . یک دختر شده است
  .باشند کوچکترین تردیدي نکرد و مطمئن شد که فرزندانش می

ــا را گذاشــت    ــی از آنه ــم یک ــکندرهلیوس«اس ــید یع(» اس ــکندر خورش ــی اس ــري را  ) ن ــام دیگ و ن
  ).یعنی کلئوپاترا ماه(» کلئوپاتراسلته«

کننـد   هاي آنتوان استناد مـی  گویند آنتوان با خاتون من ازدواج کرد، به دو نامه از نامه کسانی که می
  .خواند ها آنتوان، خاتون مرا به عنوان زن خود می چون در آن نامه

گویند که اگر کلئوپاترا همسر وي نبود او را بـه عنـوان    دانند می میکسانی که خاتون مرا زن آنتوان 
و دیگري » زوجه من«دهد یکی  خواند، غافل از این که در زبان رومی زن من دو معنی می زن من نمی

  .و منظور آنتوان از بکار بردن آن عنوان، محبوبه من بوده است» محبوبه من«
گویند کشورهایی که سردار رومی بـه ملکـه    وان بوده، میگویند خاتون من زوجه آنت کسانی که می

  .مصر بخشید شیربهاي او بود و چون آنتوان خاتون مرا تزویج کرد شیربها پرداخت
گویم که ایـن شـایعه صـحت نـدارد و خـاتون مـن،        کردم، می من که پیوسته با کلئوپاترا زندگی می

  .دهرگز زن رسمی آنتوان نشد تا از وي شیربها دریافت کن
» پادشـاه مصـر  «گردید، طبق سنن و شعایر مصر او را بـا عنـوان    اگر کلئوپاترا زوجه رسمی آنتوان می

کردند ولی نه اسم آنتوان به عنوان پادشاه مصر برده شـد،   خواندند و شکلش را روي پول نقش می می
شـد،   ته مـی اي به شکل او ضرب کردند، نه در تاریخ دربار مصر که سـال بـه سـال بـدقت نوشـ      نه سکه
کشور ما هر سال، آنتوان را با عنوان امپراتور  از آنتوان به عنوان پادشاه مصر هست و تاریخ رسمی اسمی
  .کند که لقب سرداران بزرگ روم است یاد می

کرد،  برد با خاتون من ازدواج می اش به اسم اوکتاوي در روم بسر می اگر آنتوان که زن داشت زوجه
هـا   داد که علیه او بـه کـار ببـرد و او را از چشـم رومـی      قیب خود اوکتاو مییک سالح برنده بدست ر

  .شد نمی بیندازد و عاقبت هم ازدواج او با کلئوپاترا رسمی
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گرفـت، یکـی ایـن کـه      اشتباه مردم دایر بر ازدواج آنتوان با خاتون من، از دو موضوع سرچشمه مـی 
دانسـتند کـه    خوانده و دیگـر ایـن کـه همـه مـی     » منزن «هاي خود، خاتون مرا  آنتوان دو مورد در نامه

  .کلئوپاترا از آنتوان داراي پسر و دختر شده است
دانستند، ولی در شرق آنطور نبود،  در روم مردم فرزندان خاتون مرا که از آنتوان داشت حرامزاده می

دد، یکـی  هـاي متعـ   توانـد زن  زیرا در کشورهاي مشرق زمین، تعدد زوجات مجاز است و یک مرد می
زاده هسـتند و   شـوند، اطفـالی حـالل    ها متولد می بعد از دیگري را بگیرد و تمام فرزندانی که از آن زن

  .زاده استفاده نمایند توانند از مزایاي اوالد حالل می
ما فصل زمستان را در کشور سوریه گذراندیم و در فصل بهار، چون اندرزهاي خاتون من موثر واقع 

در فصل زمستان آنتوان یک قشون بزرگ گرد آورد که تـا  . ان آماده جنگ گردیدگردیده بود، آنتو
شماره . آن تاریخ کسی ندیده بود که روم یک چنان قشونی را براي جنگ در مشرق زمین گرد بیاورد

رسید و از آن عده شصت هـزار از سـربازان رومـی بودنـد،      سربازان قشون مزبور به یکصد هزار تن می
هـا را بـراي    آمدند، ولی افسران رومی آن یگر هم گر چه جزو ملل دیگر به حساب میچهل هزار تن د

  .جنگ تربیت کردند
» کوشـان «وقتی خبر تجمع قشون جدید روم به کشورهاي مشرق زمـین رسـید، حتـی سـکنه کشـور      

  .ور خواهند گردید ها نیز حمله ها به کشور آن متوحش شدند، زیرا پیش بینی کردند که رومی
  خاتون خود پرسیدم که قشون روم در کجا پیکار خواهد کرد؟ من از

  .کلئوپاترا گفت که این قشون با اشکانیان پیکار خواهد نمود و محل جنگ ارمنستان است
من قبل از آن روز اسم ارمنستان را شنیده بودم، ولی هرگـز در صـدد برنیامـدم کـه بـدانم ارمنسـتان       

بایـد بـه ارمنسـتان بـرود راجـع بـه آن کشـور از         رگ مـی کجاست، ولی در آن روز چون آن قشون بز
  :کلئوپاترا توضیح خواستم و او گفت

ارمنستان عبارتست از یک کشور بزرگ که در مغرب ایران و مشـرق آسـیاي صـغیر قـرار گرفتـه و      
گویند تمام ملل جهان خـط   یکی این که می: بالند ها به دو چیز می ارمنی. خوانند سکنه آن را ارمنی می

ها بودند که نوشتن و خواندن را به ملل دنیا آموختند، دیگـر ایـن    اند و آن ربط را از آن ها فرا گرفته و
  .هاي دنیا هستند هاي ارمنی زیباترین زن کنند که زن که اظهار می
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ها، قبل از تمـام ملـل    گویند که مصري ادعاي اول مورد قبول دانشمندان ما نیست و دانشمندان ما می
ا ابداع کردند و خط تصویري که بعد در دنیا متداول شد از ابتکارات مصریان است، ولی جهان خط ر
  .هاي ارمنی بسیار زیبا هستند ها تا اندازه اي قابل قبول است زیرا زن ادعاي دوم آن

  رود؟ پرسیدم براي چه آنتوان جهت جنگ به ارمنستان می
جزو خاك سالطین اشـکانی باشـد، روم هـم     باید گویند که ارمنستان می خاتونم گفت اشکانیان می

  .باد کند که ارمنستان جزو خاك امپراتوري روم می ادعا می
رود  اینک آنتوان مـی . آید و زمانی به تصرف روم گاهی ارمنستان به تصرف سالطین اشکانی در می

سـتان بـه   که ارمنستان را از دست سالطین اشکانی خارج کند و بـه روم بازگردانـد، ولـی انضـمام ارمن    
امپراتوري روم دائمی نخواهد بـود و هـر زمـان کـه اشـکانیان فرصـتی بـه دسـت آورنـد آن را مسـترد           

  .نمایند می
کوشـند آن   گفتم البد در ارمنستان زر و گوهر خیلی فراوان است که اشکانیان و امپراتوري روم مـی 

  .را تصرف نمایند
  .کلئوپاترا گفت در آنجا زر و گوهر وجود ندارد

آیا بهتر نیست که حکومت . فایده است وقتی در یک کشور زر و گوهر نیست، تصرف آن بیگفتم 
  روم و حکومت اشکانی، کشور ارمنستان را به حال خود بگذارند و به آنجا قشون نکشند؟

کلئوپاترا گفت چرا، ولی ارمنستان در جایی قرار گرفته که هـر وقـت ایرانیـان بخواهنـد از ایـران بـه       
ند، مجبورند که از ارمنستان عبور کنند، خواه در ایران سالطین اشکانی سلطنت نمایند یا سوي روم برو
  .پادشاهان دیگر

ها بخواهند به ایران قشون بکشند باز ناگزیرند که از راه ارمنسـتان برونـد، لـذا     هر زمان هم که رومی
صم گـاهی مـورد تهـاجم    ارمنستان از روزي که ایران و روم به وجود آمده، بین آن دو حکومت متخا

این و زمانی مورد حمله آن قرار گرفته و تا روزي که ایران و روم هست ارمنستان پیوسته بـین ایـران و   
  .روم در معرض کشاکش خواهد بود

دو روز بعد از این صحبت که بین من و کلئوپاترا شد، قشون روم به راه افتـاد تـا بـه سـوي ارمنسـتان      
با آنتوان برود، ما هـم بـه راه   ) در آسیاي صغیر(واست تا ساحل رود فرات خ برود و چون کلئوپاترا می
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  .افتادیم تا این که به ساحل رود فرات رسیدیم
در آخرین شبی که خاتون من در ساحل رود فرات واقع در آسیاي صغیر با آنتوان بسر بـرد، سـردار   

رمنستان را مطیـع خـواهم نمـود و    رومی نقشه جنگی خود را براي کلئوپاترا بیان کرد و گفت من اول ا
را پیش خواهم گرفـت و  ) یعنی آذربایجان(بعد از این که خیالم از ارمنستان آسوده شد، راه آتروپاتن 

  .را تصرف خواهم کرد» فرهاد اسب«شهر 
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  با ایران نتایج جنگ سردار رومی
شـوم کـه    آذربایجـان مـی  کـنم و بعـد وارد    آنتوان گفت من از این جهت اول ارمنستان را اشغال مـی 

گیرم و آنگاه به طرف فرهاد  خیالم از قفاي خود آسوده باشد و بدانم که از عقب مورد حمله قرار نمی
  .اسب به راه خواهم افتاد

کلئوپاترا گفت تو اگر شهر فرهاد اسب را تصرف کنی و با پیـروزي از آذربایجـان مراجعـت نمـایی     
. کرد و دیگر هیچ کس در روم نخواهد توانست با تو رقابت کندملت روم تو را از سزار برتر خواهند 

گویم که در جنگ با ایـران   من خود به تو گفتم کلید موفقیت تو درجنگ است، ولی امشب به تو می
  احتیاط را از دست نده و آیا از تاریخ اطالع داري؟

  .آنتوان گفت نه
  اطالع هستی؟ خاتون من پرسید آیا تو از تاریخ شانزده سال قبل هم بی

  .اطالع باشم آنتوان گفت شانزده سال قبل زمانی دیر نیست که من از آن بی
باشـم   اطالع است، ولی چون ملکه و زمامدار مـی  کلئوپاترا گفت من زن هستم و زن از فن جنگ بی

  .کند که راجع به امور جنگی کسب اطالع نمایم مرتبه و مقامم اقتضا می
  آنتوان پرسید منظورت چیست؟

  .در ایران صحبت کنم» کراسوس«خواهم راجع به جنگ  خاتون من گفت من می
کـرد کـه تصـرف آن کشـور آسـان اسـت و        کراسوس وقتی خواست به ایران حمله کند تصـور مـی  

ور گردید بدون این کـه وسـایل    به ایران حمله) یعنی در سال پنجاه و سه قبل از میالد(شانزده سال قبل 
  .نیان فراهم نمایدکافی براي جنگ با اشکا

. آنتوان گفت کراسوس سـواره نظـام کـافی نداشـت، در صـورتی کـه مـن سـواره نظـام کـافی دارم          
کراسوس فقط هشت هزار سوار داشت، در صورتی که من داراي چهـل هـزار سـوار غیـر از سـربازان      

  .لژیون هستم
  .ام که کراسوس فریب مانور جنگی اشکانیان را خورد خاتون من گفت شنیده

نتوان گفت اي کلئوپاترا، بگذار مـن برایـت نقـل کـنم بـراي چـه کراسـوس در جنـگ بـا ایرانیـان           آ
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مقصـود از عقـاب   (هاي ما به دست ایرانیان افتـاد   شکست خورد و خود و پسرش کشته شدند و عقاب
هـاي   کردنـد و پـرچم لژیـون    هاي کوچک به شـکل عقـاب بـود کـه بـاالي چـوب نصـب مـی         مجسمه
کراسوس اول بین النهرین را گرفت و بعد خواست که وارد ایـران شـود و   ). یدگرد محسوب می رومی

  .قشون ایران به فرماندهی سورنا به جنگ کراسوس آمد
» ارود دوم«تو اي کلئوپاترا آن موقع خردسال بودي و شاید به خاطر نیاوري که پادشاه ایران به اسـم  

  .ترسید داشت چون از وي می ت نمیشد و او سورنا را که مردي بود دلیر، دوس خوانده می
شود، بدین ترتیب که در میدان جنگ  اشکانیان یک مانور جنگی دادند که به اسم قیقاج خوانده می

گریزد تا این  گرداند و می ترسد و عنان بر می دهد که می سواره نظام اشکانی یک مرتبه چنین نشان می
نمایـد بـدون ایـن کـه      د دشمن او را تعقیب مـی که خصم را به دنبال خود بکشد و همین که مطمئن ش

  .بندد گرداند و خصم را به تیر می برگردد، در حال تاخت اسب، رو بر می
  .در آن جنگ هم سواران اشکانی مانور مطلوب خود را به موقع اجرا گذاشتند و ناگهان گریختند

هـا هـم    ایـران کـرد و آن   کراسوس که از حیله آنها مطلع نبود سواران خود را مامور تعقیـب سـواران  
کراسوس بـی   هاي پیاده رومی روي اسب برگشتند و سواران کراسوس را با تیر از پا درآوردند و لژیون

  .سواره نظام شدند
اي از سربازان ما  هاي ما تاختند و عده ها وقتی مطمئن شدند که کراسوس سوار ندارد به لژیون ایرانی

و پسرش به قتل رسیدند و سورنا امر کرد کـه سـر و دو دسـت     را کشتند و بقیه اسیر شدند و کراسوس
کراسوس را بریدند و براي ارود دوم پادشاه اشکانی فرستادند، زیرا رسم اشکانیان این بود که سر و دو 

ولـی سـورنا کـه در جنـگ بـا      . فرسـتادند  کردنـد و بـراي پادشـاه مـی     دست سردار مغلوب را قطع مـی 
که از ارود پادشاه اشکانی پاداش بگیـرد، بـر حسـب امـر وي بـه قتـل       کراسوس فاتح شد، به جاي این 

رسید، زیرا ارود دوم بعد از پیـروزي سـورنا بیشـتر از او ترسـید و بیمنـاك شـد مبـادا سـورنا وي را از         
  .سلطنت برکنار نماید

که  ولی من اشتباه کراسوس را نخواهم کرد و فریب سواره نظام ایران را نخواهم خورد و وقتی ببینم
  .توانند بتازند و دور شوند گذارم که هر قدر می ها را به حال خود وا می گریزند آن سواران ایرانی می

دانسـت   کراسوس که شانزده سال قبل از این به جنگ ایران رفـت هـدف مشخصـی نداشـت و نمـی     
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لـوم  کدام یک از شهرهاي ایران را باید تصرف نماید، ولی هدف من در جنگی کـه در پـیش دارم مع  
  .کرسی آذربایجان را تصرف کنم» فرهاد اسب«است و بعد از اشغال ارمنستان قصد دارم که 

کنم و امیدوارم که بـا پیـروزي و تحصـیل     خاتون من گفت آنتوان، من براي تو آرزوي موفقیت می
  .غنیمت فراوان مراجعت نمایی

ان بـه تنهـایی بـیش از زر و    آنتوان گفت ایران خرانه بزرگ جهان است و زر و گوهر موجود در ایـر 
باشد و من هر چه زر و گوهر بدست بیاورم از ایران خارج خواهم کرد و براي ایـن   گوهر تمام دنیا می

ها  که انتقام شکست کراسوس را بکشم، صدها هزار تن از ایرانیان را اسیر خواهم نمود و قسمتی از آن
م به تو خواهم داد تا این که بـرده کنـی و در   را براي بردگی به روم خواهم فرستاد و یک قسمت را ه

  .مصر به کار بگماري
کلئوپاترا گفت آنتوان، تو اگر زر و گوهر ایران را به من بدهی بهتر از آن است که اسیران را به مـن  

مـن از ایـن   . عرضه نمایی، چون من در مصر به قدر کافی رعیت دارم تا این کـه بـراي مـن کـار کننـد     
ها استفاده کنم نه ایـن کـه سـکنه     کشورهاي دیگر هستم که بتوانم از ثروت آنجهت خواهان تصرف 

هـایی کـه    چون در کشور مـن زمـین  . ها را به مصر ببرم و کشور خود را دچار کمیابی خواربار کنم آن
هـاي دیگـر، صـحرا و لـم یـزرع       باشند، اراضی کنار رودخانه نیل اسـت و زمـین   قابل کشت و زرع می

ارند که بتوان در آن کشت و زرع کرد و هر گاه سکنه کشور من خیلی زیاد شـوند،  باشد و آب ند می
  .مردم دچار گرسنگی خواهند گردید

آنتوان گفت بسیار خوب کلئوپاترا، من زر و گوهر ایران را به تو خواهم داد و اسـیران آن کشـور را   
  .نمایم تا مشغول کار شوند بین ممالک روم تقسیم می

آنتوان با قشون خود راه ارمنستان را پیش گرفت و خاتون من مراجعـت کـرد و مـا     بامداد روز دیگر
  .به مصر برگشتیم
اي نبود که الاقل یک پیک از طرف آنتوان براي کلئوپاترا نرسد و آنتوان با این کـه   از آن پس هفته
خـود را بـه    برد، به طور منظم، خبرهاي مربوط به جنگ و همچنین اخبار مربوط به در جنگ به سر می
کـرد و مـن    رسانید و کلئوپاترا نیز آنچه در نامه نوشته شده بود، براي من نقل مـی  اطالع خاتون من می

مطلع شدم که آنتوان بدون اشکال، ارمنستان را اشغال کرده و پادشاه ارمنستان از وي اطاعت نمـوده و  
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  .را بر سلطنت ابقا کندحاضر شده مجموع زر و گوهر خود را به آنتوان بدهد تا این که وي 
داد که چون براي تصرف شهر فرهاد اسب احتیاج به  هاي خود به خاتون من اطالع می آنتوان در نامه

ها را در ارمنستان ساخت تا این که بعد از ورود  هاي جنگی مثل منجنیق و کله قوچ دارد، آن ارابه ارابه
هاي جنگـی او بقـدر نیرومنـد و بـزرگ      و ارابههاي جنگی معطل نشود  به آذربایجان براي ساختن ارابه
  ).یعنی به تقریب چهل متر( باشد  ها هشتاد ذراع می است که طول بعضی از آن

هایی پرتاب کند به اندازه  تواند سنگ گفت منجنیقی که هشتاد ذراع طول آن باشد می خاتون من می
هاي شهر  گی است که با آن دروازهطبقه فوقانی چراغ دریایی اسکندریه و کله قوچ نوعی از سالح جن

  .شکنند را در هم می
هـاي   گفـت راه  اي دیگر که آنتوان براي خاتون مـن فرسـتاد از آذربایجـان فرسـتاد و در آن مـی      نامه

هـا عبـور    هاي جنگی بزرگ و سنگین را از آن توان ارابه هاي روم فرق دارد و نمی آذربایجان با شاهراه
رها کند و خود با ) ها براي حفظ آن(هاي سنگین خود را با ده هزار تن سرباز  ارابهداد و او مجبور شده 

 .سرعت به طرف فرهاد اسب برود

اي که از آنتوان براي خاتون من فرستاده شد، از پاي حصار فرهاد اسب ارسال گردیـد و   آخرین نامه
پادشـاه اشـکانی و   » چهـارم  فرهـاد «ام و  گفت من اینک کرسی آذربایجان را محاصره کرده در آن می

اش را دسـتگیر کـنم و بـا     خانواده او در فرهاد اسب هستند و من تصمیم دارم که وي و اعضاء خانواده
هـا بداننـد    خود به روم ببرم تا این که شکوه و عظمت پیروزي من در نظر ملت روم بیشتر شود و رومی

  ...که من انتقام شکست کراسوس را از ایرانیان گرفتم
  .بعد از نامه مزبور دیگر پیامی از آنتوان براي خاتون من نرسید ولی

زنم که یک واقعه ناگوار براي آنتوان اتفاق افتـاده کـه    کلئوپاترا به من گفت شرمیون، من حدس می
ها را خود او  تواند براي من نامه بفرستد، چون نوشتن نامه براي آنتوان زحمت ندارد، زیرا نامه وي نمی
  .نویسد بلکه بوسیله کاتب مینویسد  نمی

گفت که براي مـن نامـه بنویسـد و نامـه را      تا امروز چون اوضاع بر وفق مراد آنتوان بود به کاتب می
هـا نشـان    رسـید، ولـی قطـع شـدن نامـه      فرستاد و از آنجا با کشتی به مصر مـی  بوسیله پیک به سوریه می

تواند به کاتـب بگویـد بـراي     بد است که نمیدهد که آنتوان گرفتار شده، یا وضع و حال به قدري  می



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٩٠ 

  .من نامه بنویسد
درنـگ او را از   ها مضطرب شد که به حکمران سـوریه نوشـت کـه بـی     طوري خاتون من از قطع نامه

  سالمت آنتوان مطلع کند و بنویسد که او در کجاست و آیا سالم هست یا نه؟
باشـد ولـی    سـت و در آذربایجـان مـی   حکمران سوریه در جواب خاتون من نوشت که آنتوان سالم ا

  .برد اطالعی ندارد که در کجاي آذربایجان به سر می
خاتون من گفت شرمیون، بی شک آنتوان دچار شکست شده، چون اگر شهر فرهاد اسب را تصرف 

کرد محال بود که مژده فتح را به اطالع من نرساند و بدیهی است که حکمران روم هم از پیـروزي   می
فهمیدند که آنتوان فرهاد اسب را تصرف کـرده و فرهـاد    شد و در تمام کشورهاي روم می او مطلع می

  .اش را اسیر کرده یا به قتل رسانیده است چهارم و اعضاء خانواده
سکوت آنتوان مدتی طول کشید و عاقبت خاتون من بوسیله جاسوسانی که در روم داشت مطلع شد 

ست خورده است، با این تفاوت که کراسوس ایستادگی کرد که آنتوان هم مثل کراسوس از ایران شک
و با پسر جوانش کشته شد، ولی آنتوان از راه میانه واقع در آذربایجان طـوري عقـب نشـینی کـرد کـه      

  .عقب نشینی او چون فرار بود
گفت مثل کراسوس فریب مانور سواره نظام اشکانی را نخواهد خورد، به ترتیبی دیگر  آنتوان که می

  .ور به فرار گردیدمجب
شخصی که از طرف کلئوپاترا انتخاب شد تا که برود و راجع به آنتوان تحقیق کند، شوهرم تیه بـود  

ام و ملکه مصـر از ایـن جهـت شـوهرم را انتخـاب       که من در این سرگذشت چند مرتبه از وي نام برده
  .کرد که به او اعتماد داشت

نتوان از مصر خارج شود، خاتون من بـه او دسـتورهایی   قبل از این که شوهرم جهت تحقیق درباره آ
فرستم که بروي و تحقیق کنی که در آذربایجان بـر سـر آنتـوان     داد و گفت من از این جهت تو را می

  .خواهم که تو براي من شایعه بیاوري، براي این که شایعات در مصر نیز هست من نمی. چه آمده است
نی که در آذربایجان بودند یا از کسـانی کـه در خصـوص وقـایع     من میل دارم که تو بروي و از کسا

آذربایجان اطالع صحیح دارند، تحقیق نمایی و براي من خبر بیاوري تا بدانم که در آنجا بر سر آنتوان 
  .چه آمده است
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اگر توانستی به آذربایجان بـروي چـه بهتـر و اگـر نتوانسـتی بـه آنجـا بـروي در آسـیاي صـغیر و بـه            
  .منستان راجع به آنتوان تحقیق کنخصوص در ار

شناسـد، ولـی حکمـران سـوریه بـا       پادشاه ارمنستان رابطه مستقیم ندارم و او مرا نمـی » آردوانز«من با 
دهم و تو آن را به حکمـران سـوریه    نویسم و به تو می اي می پادشاه ارمنستان مربوط است و من توصیه

اه ارمنستان خواهد نوشت و به تو خواهد داد و تو بـه  اي براي پادش تسلیم کن و حکمران سوریه توصیه
  .آسیاي صغیر و آنگاه ارمنستان برو و راجع به آنتوان تحقیق نما

هـاي   نویسم که به تـو اختیـار داده شـود تـا ایـن کـه از پیـک        من در نامه خود به حکمران سوریه می
اه ارمنسـتان بنویسـد کـه تـو در     نویسم که به پادش به حکمران سوریه می. حکومتی سوریه استفاده کنی

کنم که تو در سوریه و  من از این جهت توصیه می. هاي سلطنتی ارمنستان استفاده نمایی آنجا، از پیک
ها استفاده کنی که خبرها را به تدریج براي من بفرستی، چون اگر تو صـبر کنـی کـه     ارمنستان از پیک

  .ز سفر به اطالع من برسانی دیر خواهد شدتمام اخبار را جمع آوري نمایی و بعد از مراجعت ا
تیه شوهر من، بعد از دریافت توصیه ملکه مصر براي حکمران سوریه، بـا کشـتی سـریع السـیر عـازم      

در نامه مزبـور، تیـه   . سوریه شد و اولین نامه او به وسیله پیک حکومتی سوریه بدست خاتون من رسید
که به چشم خود وقایع آذربایجان را دیده یا از شـاهد   گفت هنوز نتوانسته است کسانی را پیدا کند می

عینی شنیده باشند، ولی تردید وجود ندارد که آنتوان در آذربایجان شکسـت خـورده اسـت، ولـی در     
باشد و من براي پی بردن به این موضوع بـه آسـیاي    اي می دانند که آنتوان اینک در چه نقطه اینجا نمی

  .روم صغیر و ارمنستان می
دوم شوهر من خطاب به ملکه مصر مدت کوتاهی پس از نامـه اول و بـا پیـک حکـومتی سـریع       نامه

  .السیر واصل گردید
گفت که آنتوان در فرهاد اسب شکست خورد و عقب  در آن نامه که تیه از ارمنستان فرستاده بود می

د به طـرف رود  گوین نشینی کرد، ولی به طرف شمال عقب نشینی نمود و اینک به طوري که اینجا می
  .رود ارس می

دانستم و اطالع داشـتم کـه رود ارس در شـمال آذربایجـان قـرار       من مثل خاتون خود جغرافیا را می
  .کردم که براي چه آنتوان راه شمال را پیش گرفته است گرفته و حیرت می
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مغرب شک آنتوان بعد از این که در فرهاد اسب شکست خورد، نتوانسته به طرف  خانم من گفت بی
نشینی کند و از رود دجله عبور نماید و خود را به سوریه برساند و مجبور شـده کـه راه شـمال را     عقب

  .در پیش بگیرد
روم و در  شوهرم در نامه خود نوشته بود که براي تحقیق از وضع آنتوان، به سر حـد آذربایجـان مـی   

  .یق خواهم کردصورت امکان وارد آذربایجان خواهم گردید و راجع به آنتوان تحق
سومین نامه شوهر من تیه، از سر حد آذربایجان فرستاده شد و او نه فقط توانست خبر صحیح جنـگ  

  .فرهاد اسب را تحصیل نماید، بلکه خود آنتوان را دید
تـوانم تمـام آن    اي که شوهرم از سرحد آذربایجان براي ملکه مصر فرستاد مفصل بود و من نمی نامه

  :تیه در نامه خود چنین نوشته بود. نمایم قل کنم و فقط قسمتهاي اصلی نامه را ذکر مینامه را در اینجا ن
در اینجا سرما به قدري شدید است که من از روزي که وارد ) کلئوپاترا عنوان رسمی(اي الهه جهان «

از بـرف  ام و صحراها  فرستم، یک جوي آب ندیده ام تا امروز که این نامه را براي تو می ارمنستان شده
وقتی به سر حد آذربایجان رسیدم، آنتـوان آنجـا بـود و    . باشد ها منجمد می ها و جوي سفید و رودخانه

شد یکـی   دفعه اول که به چشم من آنتوان افتاد، او را نشناختم زیرا آن قدر الغر شده بود که تصور می
  .از زارعین مصر است

اي از  ارمنستان رسیدند، مریض بودند و هر روز عده اکثر سربازان رومی که با آنتوان از آذربایجان به
آیـم و الهـه جهـان     توانستم که نزد آنتوان بروم و بگویم که از مصر می مردند من می ها از مرض می آن

مرا فرستاده است که از حال او اطالع حاصل کنم، ولی فکر کردم که اگر آنتوان مرا نبیند و نفهمـد از  
  .ام، بهتر است مصر آمده

شد، خیلی فرق دارد و من ترسیدم بعد از دیـدن   آنتوانی که من دیدم با آنتوانی که در مصر دیده می
ام، به خشم درآید و فرمان قتل مرا صادر کنـد، زیـرا    من و وقوف بر این که من براي کسب خبر آمده

ر شوند و وضع آنتوان طوري است که من اطمینان دارم وي مایل نیست که دیگران از وضع او مستحض
اگر مایل بود که مردم بفهمند وضع او چگونه است، خود به وسیله نامه وضعش را بـه اطـالع دیگـران    

  .رساند می
اند تحقیق نمودم تا بدانم که  که با آنتوان از آذربایجان مراجعت کرده من از افسران و سربازان رومی
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نویسم عبارتست از وقـایع حقیقـی کـه در     ها چه گذشته و آنچه در این نامه می در آذربایجان بر رومی
  .آذربایجان روي داده است

هـاي جنگـی خـود را بـا ده هـزار       آنتوان قبل از این که شهر فرهاد اسب را محاصره کند، تمـام ارابـه  
هاي آذربایجان عبور بدهد و به فرهاد  هاي جنگی را از راه توانست ارابه سرباز عقب گذاشت، زیرا نمی

آنتوان به فرهاد اسب رسید، تابستان تمـام شـده، فصـل پـائیز فـرا رسـیده بـود و در         وقتی. اسب برساند
هاي گذشته آمـد و زمسـتان    آید و امسال، بخصوص زودتر از سال آذربایجان، سرماي زمستان زود می

  .امسال در آذربایجان و ارمنستان بسیار سخت بود
ند که حصار شهر آنقدر متین است کـه  ها شهر فرهاد اسب را محاصره کردند متوجه شد وقتی رومی

هـاي جنگـی، ایـن بـود کـه آنتـوان امـر کـرد افسـران و           توانند شهر را بگشایند مگر به وسیله ارابـه  نمی
ها را به فرهـاد اسـب برسـانند، ولـو      هاي جنگی عقب مانده بودند، هر طور شده آن سربازانی که با ارابه

نفصل تقسیم نمایند و بعد از رسانیدن به فرهـاد اسـب سـوار    ها را به قطعات م این که مجبور شوند ارابه
  .کنند

هاي جنگی رسیدند، مشاهده کردند که جز مقداري چوب نـیم   وقتی فرستادگان آنتوان به محل ارابه
در اطراف دیده  هاي سربازان رومی هاي سیاه، چیزي از آن همه وسیله جنگی نمانده و الشه سوز و آهن

هاي جنگی خود را با ده هزار سـرباز عقـب    قتی ایرانیان دانستند که آنتوان ارابهمعلوم شد که و. شد می
اي از سربازان رومی را کشتند و بقیه را اسیر نمودند و همه وسایل مهـم و   گذاشته، حمله کردند و عده
  .سنگین جنگی را سوزانیدند

هاي سیورسات رومـی   ع، دستهانقطا از روزي که آنتوان شهر فرهاد اسب را محاصره کرد، ایرانیان بی
رسانیدند، به طوري کـه آنتـوان مجبـور بـود بـراي       دادند و سربازان را به قتل می را مورد حمله قرار می
کردنـد و   هـا حملـه مـی    هاي دو هزار نفـري بفرسـتد، معهـذا ایرانیـان بـه آن دسـته       تهیه سیورسات دسته

  .یق فراهم کنندهاي اطراف آذوقه و عل ها از دشت گذاشتند که رومی نمی
ها خیلی مشکل شد، خاصه آن که شماره سربازان و سوران زیاد بـود   تهیه آذوغه و علیق براي رومی

کـرد کـه فصـل پـائیز      آنتـوان تصـور مـی   . خواسـت  و قشون بزرگ آنتـوان خیلـی آذوغـه و علیـق مـی     
جـه شـد کـه    آذربایجان، مانند فصل پائیز روم طوالنی خواهد بود و یک روز صبح کـه برخاسـت، متو  
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  .سرماي زمستان شروع شده است
فرمانده ارتش روم، به فرهاد چهارم که در شهر فرهاد اسب بود پیشنهاد کرد که هر چه پول و گوهر 

فرهاد چهارم براي آنتوان پیغام فرستاد که ما هرگز به روم باج . دارد بدهد تا قشون روم مراجعت نماید
  .ایم و هیچ گاه باج نخواهیم داد نداده

آنتوان براي فرهاد چهارم پیغام فرستاد که بعد از تصرف شهر، او را مثل تبهکاران به صـلیب خواهـد   
  .فرهاد چهارم جواب داد آنتوان، تو آرزوي تصرف فرهاد اسب را به گور خواهی برد. کوبید

) هاهـا و اسـتر   براي اسـب (عاقبت آنتوان بر اثر شدت سرماي هوا و گرسنگی سربازان و فقدان علوفه 
آنتوان خواست کـه خـود را   . مجبور شد که به محاصره شهر فرهاد اسب خاتمه بدهد و مراجعت نماید

به سوریه برساند، ولی فهمید که یک ستون از سربازهاي ایرانـی در سـر راهـش واقـع شـده و لـذا، در       
  .صدد برآمد که از راه شمال عقب نشینی کند و خود را به ارمنستان برساند

ه بعد ایرانیان، نگذاشـتند کـه آنتـوان و سـربازان او آرام بگیرنـد و روز و شـب سـربازان        از آن روز ب
توانسـتند   هـا نمـی   دادند و طوري عرصه را بر رومیان تنگ کردند کـه آن  رومی را مورد حمله قرار می

ا همـه جـ  . هاي اطراف بروند و از قصیات و قراء علیق دریافت کننـد  براي تهیه آذوقه و علیق، به دشت
هـا   رومـی . آورد مستور از برف بود و قشون بزرگ آنتوان در سر راه خود آذوقه و علیق به دست نمـی 

  .کردند ها تغذیه می رسانیدند و از گوشت آن هاي ارتش را به قتل می که خواربار نداشتند اسب
هـا   مـی رسیدند که درخت نداشت و رو اي می گاهی بعد از یک روز راه پیمایی، هنگام شب، به قریه

. اي براي افروختن آتش نداشتند و مجبور بودند تا بامداد سرماي شب زمسـتان را تحمـل نماینـد    وسیله
اي براي افروختن آتش نبود،  کرد که آنجا وسیله اي توقف می هر دفعه که قشون آنتوان شب، در نقطه

  .اند اي از سربازان از سرما مرده شد که عده بعد از دمیدن بامداد معلوم می
ها را سرما زد و در دست و  اي کثیر از سربازان روم گرچه از سرما نمردند، ولی دست و پاي آن عده

عالوه بر این مشکالت، دو ناخوشی به آنتوان و . پا گرفتار قانقاریا شدند و به طرزي فجیع جان سپردند
آن دو مرض مردنـد  اي از سربازانش از  سربازانش وارد آمد، یکی تیفوس و دیگر اسهال خونی و عده

  .و خود او هم مبتال به اسهال خونی شد
توانستند امراض افسران و سربازان را عالج کنند، زیرا نه دوا داشتند و نه غذا و  اطباي ارتش روم نمی
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بعد از مراجعت آنتوان از فرهاد اسب، اولین شهري که . نه جایی که بتوانند مریض را در آنجا بخوابانند
شد موسوم بود به میانه و آنتوان خواست در آنجا توقف کند، ولی فشار ایرانیان مـانع   در راهش نمایان

از این شد که بتواند در میانه توقف نماید، آنگاه چند شهر دیگـر در سـر راه آنتـوان نمایـان گردیـد و      
  .بیماران و سرمازدگان را در آن شهر گذاشت

هـا را بـه    نمودند کـه آن  رفتند خواهش می د که میباید در شهرها بمانند، از رفقاي خو کسانی که می
دانستند که هر  ها یکدیگر را کشتند چون می قتل برسانند تا این که گرفتار دشمن نشوند و بعضی از آن

رسید تصور کرد که » تاپ رزي«وقتی آنتوان به شهر . گاه گرفتار اشکانیان شوند به قتل خواهند رسید
در آنجـا هـم ایرانیـان نگذاشـتند کـه      . ور شـدند  ، ولی باز ایرانیـان حملـه  تواند در آنجا توقف نماید می

ها را مجبور به فرار نمودند و عاقبت آنتوان با بازمانده قشون روم خود را بـه   ها آرام بگیرند و آن رومی
  .ارمنستان رسانید

مراجعت نمایند و توانند به زودي از اینجا  ولی اینک آنتوان و قشون او به قدري خسته هستند که نمی
توانستم بفهمم  من نمی. مانم و بعد مراجعت خواهم کرد من تا موقع توقف آنتوان در ارمنستان اینجا می

که چند تن از سربازان آنتوان در آذربایجان کشته شدند یا بر اثر سرما و گرسـنگی و ناخوشـی از بـین    
از و برگ قشون روم به کلـی از بـین   کنم که نصف سربازان او معدوم شدند و س رفتند، ولی تصور می

  .»رفته است
اي ننوشـت و گزارشـی نفرسـتاد و در عـوض، خـود       این آخرین نامه شوهر من بود و پس از آن نامه

بقیـه وقـایع مربـوط بـه     . اي به خاتون من نوشت و از او دعوت کرد که به وي محلق گـردد  آنتوان نامه
  .شنیدم) ه خانم من به سوریه رفت تا به آنتوان ملحق گرددبعد از این ک(آنتوان را من از زبان خود او 

او قصد داشت خود را از ارمنستان به سوریه برساند، براي این که در ارمنستان هم خود را در معرض 
  .دید خطر می

هـا نظـري خـوب     شـد، نسـبت بـه آنتـوان و رومـی      خوانده مـی » آردارنز«پادشاه، ارمنستان که به اسم 
دانست سردار رومی از ایرانیان شکست خورده و فرار کرده، بعیـد نبـود کـه وي را     نداشت و چون می

خواست که هـر چـه زودتـر از ارمنسـتان      به قتل برساند و سربازانش را نابود یا اسیر کند، لذا آنتوان می
باید که از کوههاي توروس کـه   خارج شود و خود را به سوریه برساند، ولی براي وصول به سوریه می
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  .ن ارمنستان و سوریه قرار دارد عبور کندبی
عبور از کوههاي توروس در فصل زمستان دشوار است و در آن سـال، بـرودت زمسـتان از سـنوات     

هـاي   کـرد کـه هنگـام عبـور از دره     آنتوان در سوریه  براي خاتون مـن حکایـت مـی   . دیگر زیادتر بود
افتـاد، هـم قطـارانش     رومـی بـر زمـین مـی    توروس برودت هوا آن قدر شدید بود که وقتی یک سرباز 

افتـاد جـزو امـوات بـه شـمار       توانایی نداشتند که وي را از زمین بلند کنند و هر کس که بـر زمـین مـی   
  .سپرد آمد، زیرا بعد از چند دقیقه بر اثر برودت شدید جان می می

ي کـه از منطقـه   هـاي تـوروس شـدند تـا روز     وارد دره بنابر گفته آنتوان از روزي که سربازان رومـی 
سـربازان  . هـا نشـد   کوهستانی خارج گردیدند، یک دانه گندم و یک قاشـق روغـن زیتـون نصـیب آن    

هـا هـم از گرسـنگی مردنـد و      کردند، ولی اسب رومی براي سد جوع فقط از گوشت اسب استفاده می
  .توانستند با گوشت اسب شکم خود را سیر کنند دیگر سربازان گرسنه نمی

هـا   ن وارد آذربایجان شد چهل هزار سوار، یعنی چهل هزار اسـب غیـر از اسـب ارابـه    روزي که آنتوا
. شـد  هاي توروس خارج گردید، حتـی یـک اسـب در قشـون او دیـده نمـی       داشت و روزي که از دره

توانسـتند آتـش بیفروزنـد     منطقه عبور قشون روم فاقد درخت بود و سربازان رومی در هیچ موقع نمـی 
کردنـد تـا ایـن کـه      هـا را ویـران مـی    رسیدند و کلبه هاي کوهستانی می ی از آباديمگر وقتی که به یک

  .تیرهاي سقف را بسوزانند و خود را گرم کنند
رسـانیدند کـه    گریختند و خود را به جاهایی مـی  هاي کوهستانی می در بعضی از مناطق، سکنه آبادي

کردنـد و   ان محلـی مقاومـت مـی   هـا بـدان دسترسـی نداشـتند، لـیکن در برخـی از منـاطق سـاکن         رومی
هایشـان را بـراي    هـا برآینـد و خانـه    ها در صدد تصرف خواربـار و سـوخت آن   گذاشتند که رومی نمی

در  در آن منـاطق جنگـی هولنـاك بـین سـکنه محلـی و سـربازان رومـی        . استفاده از تیرها خراب کننـد 
  .کشتند رحمانه یکدیگر را می گرفت و بی می

شد، زیرا باقیمانده روستائیان براي گرفتن انتقام،  عام سکنه آبادي مرتفع نمی اشکال قشون روم با قتل
ها، روز و شب در حال آمـاده بـاش    کشتند، لذا رومی ها را می نمودند و آن را تعقیب می سربازان رومی

  .دانستند هر لحظه ممکن است مورد حمله قرار بگیرند بردند چون می بسر می
ها مردنـد، مجبـور    گفت وضع من بهتر از سربازانم نبود و بعد از این که اسب آنتوان به خاتون من می
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بردم که  ها پیاده در برف طی طریق کنم و دائم از برودت بلرزم، آن قدر از سرما رنج می شدم مثل آن
  .هاي توروس قبر من خواهد شد کردم که دره کردم زنده بمانم و فکر می تصور نمی

شد، ولی بعد از این که بهـار   وضعی بهتر داشتیم، زیرا پاهاي ما مرطوب نمی تا وقتی که یخبندان بود
گردیـد و   نزدیک گردید، دوره یخبندان گذشت و یخ و برف ذوب شد، پاهاي سربازان مرطـوب مـی  

هاي تـوروس از سـرما و گرسـنگی و مـرض      شد و ده هزار تن از سربازان رومی در دره بعد منجمد می
  .نابود شدند

  .پوش و بیمار و ناتوان وارد سوریه شد در فصل بهار با یک مشت سرباز ژندهآنتوان 
شـد، ولـی    رسم این بود که بعد از هر جنگ از غنائم جنگی جوایزي بین سربازان لژیون تقسـیم مـی  

آنتوان نه فقط نتوانست که به آن قسمت از سربازانش که زنده مانده بودند جایزه بدهد، بلکه نتوانست 
  .ها را بپردازد قب افتاده آنکه حقوق ع

اي بـراي خـاتون مـن     آنتوان بعد از این که وارد سوریه شد، نخستین کاري که کرد این بود که نامـه 
  .نوشت و از او تقاضا نمود که در سوریه به وي ملحق گردد

اي را که آنتوان نوشته بـود بـرایم خوانـد و مـن از مضـمون نامـه فهمیـدم کـه سـردار           خاتون من نامه
  .خیلی ناتوان شده است رومی

آنتوان به طوري که گفتم، معلومات نداشت و اهل فضل نبود و مثل عوام الناس که بعد از این که به 
فروشند، او هم به سـایرین و حتـی خـاتون مـن      شوند و به دیگران نخوت می رسند مغرور می مقامی می
کـرد کـه بـه سـوریه      ترا درخواسـت مـی  فروخت، ولی در آن نامه، با این مضمون از کلئوپـا  نخوت می

  :مسافرت کند و به وي ملحق گردد
توانی مـرا   اي ملکه زیبا و الهه جهان، در هیچ موقع مثل امروز خود را نیازمند تو ندیدم و فقط تو می

فرسـتم، چشـم بـه     که امروز بدبخت هستم نیک بخت کنی و من از روزي که این نامه را براي تـو مـی  
  .نماید شوند و خورشید سعادت من طلوع می هاي تو نمایان می ببینم چه موقع کشتیدوزم تا  دریا می

خاتون من بعد از دریافت نامه، تصمیم گرفت که به سوریه برود تـا مزایـاي ارضـی دیگـر از آنتـوان      
فهمید که عاشق او؛ مرد قدرتمند گذشته نیست و ستاره اقبالش کم رنگ شده و  وي می. دریافت کند

ت که به کلی افول نماید، لیکن آنتوان فرمانرواي مطلق کشورهاي شـرقی امپراتـوري روم، از   بعید نیس
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جمله سوریه و فلسطین بود و حـاکم سـوریه و جاهـاي دیگـر از طـرف او در آن کشـورها حکمرانـی        
  .توانست باز از آنتوان اراضی دیگري بگیرد و بر کشورخود بیفزاید کردند و خاتون من می می

دوخت که  رفت و چشم به افق می طوري که در نامه خود نوشته بود، هر روز کنار دریا می آنتوان به
کـرد و اثـري از    آورند و وقتی آفتاب غـروب مـی   ببیند چه موقع کشتی ملکه مصر سر از افق به در می

نوشـید تـا از فـرط     گشت و آن قدر شراب مـی  اش بر می شد، سردار رومی به خانه ها نمایان نمی کشتی
  .آمد شد و تا صبح روز دیگر به هوش نمی هوش می مستی، بی

هـا را   سردار رومی به سربازان خود وعده داده بود که بعد از آمدن کلئوپاترا، حقوق عقب افتـاده آن 
دوختند تا مشـاهده کننـد چـه     خواهد پرداخت و سربازان او هم مانند فرمانده خویش چشم به دریا می

  .شوند نمایان میهاي کلئوپاترا  موقع کشتی
بلکـه بـا   . در آن سفر خاتون من براي این که زودتر به سوریه برسد، سوار کشتی بـزرگ خـود نشـد   

واقـع در  » لوکوکـوم «هاي سریع السیر جنگی راه سوریه را در پیش گرفت و در بنـدر کوچـک    کشتی
  .شمال شهر صیدا به آنتوان رسید

طوري ایـن تواضـع از   . ل ملکه مصر زانو بر زمین زدوقتی خاتون من از کشتی پیاده شد، آنتوان مقاب
طرف مردي عالی مقام و مغرور چون آنتوان غیرعادي بود که خاتون من ناراحت گردید و او را از جا 

  .بلند کرد
در روز اول ورود کلئوپاترا به بندر لوکوکوم، آنتوان به افتخار او یک ضـیافت بـزرگ داد و در آن   

خواهد به خاتون من بگوید، ولی از روز بعد که خاتون مـن و آنتـوان ماننـد     ضیافت نتوانست آنچه می
شـدم، سـردار رومـی     دار خدمت مـی  گذشته بدون حضور شخص ثالث غذا صرف کردند و من عهده

راجع به خود با خانم من صحبت نمود و گفت کلئوپاترا، من امروز مردي بدبخت هسـتم و بزرگتـرین   
بود و به فرماندهی من راه آذربایجان را پیش گرفت، طوري لطمه دید  قشونی که روم به وجود آورده

توانم گفت امروز من دیگر قشون ندارم مگر این که از تو، یـک ارتـش را گـردآوري و بسـیج      که می
  .کنم

اي که تـا امـروز بـه مـن تملـق       حیثیت من در این قشون کشی خیلی لطمه دید و محسوس است عده
داننـد کـه مـن     کنند، زیرا مـی  اعتنایی می که خود را به من نزدیک نمایند، بیکوشیدند  گفتند و می می
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دارد  کند و پاس دوستی را نگاه مـی  اعتنایی نمی تنها کسی که نسبت به من بی. مرد نیرومند سابق نیستم
اعتنـایی   توانستی نسبت به مـن بـی   تو هستی که دعوت مرا پذیرفتی و از مصر به اینجا آمدي، تو نیز می

دوستی تو در این موقع براي . کنی و از آمدن به اینجا خودداري نمایی ولی پاس دوستی را نگه داشتی
ها  ام که بعد از این که تو آمدي حقوق عقب افتاده آن من مغتنم است و من به سربازان خود وعده داده

  .را خواهم پرداخت
دهم تا این که حقـوق عقـب    ارم به تو میام، ولی آنچه د کلئوپاترا گفت من با خود زیاد پول نیاورده

  .افتاده سربازان خود را بپردازي
آنتوان گفت من چند روز قبل، از آمدن تو مایوس شدم و فکر کردم تو نیز مثـل دیگـران از مـن رو    

اي، به همین جهت به حاکم سوریه دستور دادم که امراي محلی را در فشـار قـرار بدهـد تـا      برگردانیده
  .ها بگیرم و به مصرف پرداخت حقوق عقب افتاده سربازها برسانم آن مقداري پول از

دهم تا این که مقداري از حقـوق سـربازها    ام به تو می خاتون من گفت پولی را که من با خود آورده
  .را بپردازي و بقیه را هم از محل وجوه امراي سوریه بپرداز
اي کـه   ها از عطیـه  که حقوق عقب افتاده آنآنتوان گفت ولی من به سربازان خود اطالع خواهم داد 

از وجوه امراي محلـی سـوریه نخـواهم بـرد، چـون مـن افتخـار         شود و نامی کلئوپاترا داده پرداخت می
اي چون تو، در این موقع که دیگران از من رو برگردانیـده انـد بـه سـوي مـن آمـد و        کنم که ملکه می

  .کنند اده خود را از محل عطیه تو دریافت مینمایم که سربازان من حقوق عقب افت مباهات می
خـواهم تـو را مـورد نکـوهش قـرار بـدهم زیـرا وقتـی بـراي انسـان            کلئوپاترا گفت آنتوان، من نمـی 

  .نماید، نکوهش کردن وي، از فرومایگی است آید و احساس بدبختی می اي ناگوار پیش می حادثه
یمات شده، کمک نماید و اگر نتواند نباید او شخص اگر بتواند باید به دوست خود که گرفتار نامال

خواهم تو را مورد نکوهش قرار بدهم و بگویم که بی احتیاطی  را مورد مالمت قرار بدهد، لذا من نمی
باید در فصل پائیز مبادرت به محاصره شـهر   باید به آذربایجان قشون بکشی، یا الاقل نمی کردي و نمی

  .له دچار سرماي زمستان شويفرهاد اسب بکنی تا این که بالفاص
کشـیدي و فقـط اشـکانیان را از سـوریه و آسـیاي صـغیر اخـراج         تو اگـر بـه آذربایجـان قشـون نمـی     

کردي، امروز مردي بودي نامدار و توانا، ولی تو خواستی که پادشاه اشکانی را به قتل برسانی یا او  می
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تـوانم از   ود شدي، کمکی کـه مـن مـی   را اسیر کنی و با خود به روم ببري و در نتیجه سبب شکست خ
  .این به بعد به تو بکنم کمک مادي است

توانم براي  توانم پول در دسترس تو بگذارم تا بتوانی یک ارتش دیگر را بسیج کنی، ولی نمی من می
ها را تو باید فراهم کنـی و   توانم براي تو حیثیت سیاسی فراهم نمایم، آن تو سرباز فراهم کنم و نیز نمی

معتقدم که خبر این واقعه ناگوار نباید به اطالع ملت روم برسـد و آیـا تـو، گـزارش جنـگ فرهـاد        من
  اي؟ اسب را براي سناي روم فرستاده

اند  ام، ولی دیگران فرستاده آنتوان گفت خود من تا کنون گزارش جنگ را براي سناي روم نفرستاده
  .ام داند که من شکست خورده و مجلس سنا می

ا گفت دانستن مجلس سنا مهم نیست بلکه گزارش تو که باید در مجلس سنا خوانـده شـود   کلئوپاتر
هایی که راجع به جنگ تو براي حکومت روم و مجلس سنا فرستاده شده جنبه غیر  گزارش. مهم است
فرسـتی   دارد و ممکن است گفته شود که آلوده به غرض بوده است، ولی گزارشی کـه تـو مـی    رسمی

  .می است و مدرکی است که باید به آن اعتماد کردداراي جنبه رس
اي، مجلس مزبور ناچار اسـت   خود براي مجلس سنا بنویسی که فتح کرده اگر تو در گزارش رسمی

  .که تو را فاتح بداند و دستور بدهد که به شکرانه پیروزي تو جشن بگیرند و قربانی کنند
ین فاجعه بزرگی را که بر من و سـربازان روم  آنتوان گفت اي کلئوپاترا، آیا ممکن است که یک چن

  وارد آمده به شکل پیروزي قلمداد کرد؟
کلئوپاترا گفت بلی، ممکن است و کافی است تو یـک گـزارش رسـمی بنویسـی و بگـویی کـه در       

  .اي آذربایجان فاتح شده
تـرین عالمـت پیـروزي بدسـت آوردن غنـائم       آنتوان گفت پیروزي عالئم مشـخص دارد و برجسـته  

هاي قشون خود را  ام، بلکه ساز و برگ و اسب من نه فقط غنیمت جنگی به دست نیاورده. جنگی است
  .اند ام و اکثر سربازانم به هالکت رسیده از دست داده

  .کلئوپاترا گفت فراهم کردن غنیمت جنگی تو با من
  کنی؟ آنتوان با تعجب پرسید آیا تو براي من غنیمتی جنگی فراهم می

گفت آیا بهترین غنیمت جنگی پول نیسـت و آیـا بعـد از یـک جنـگ، تمـام غنـائم را بـه         کلئوپاترا 
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  فروشند تا مبدل به پول کنند؟ سوداگران نمی
  .آنتوان گفت چرا

اي  دهم تا اگـر مجلـس سـناي روم از تـو پرسـید اگـر فـتح کـرده         خاتون من گفت من به تو پول می
  .و بگویی این است غنیمت جنگی منغنیمت جنگی تو کدام است، تو پول را ارئه بدهی 

ها بـر تـو    اي راجع به نابود شدن سربازان لژیون وقتی مجلس سناي روم دید تو غنیمت جنگی آورده
اي کثیـر از   گیـرد کـه چـرا عـده     ایراد نخواهد گرفت، زیرا هیچ کس بر یـک سـردار فـاتح ایـراد نمـی     

  .گیرند ت خورده میسربازان را به کشتن داده است و ایراد را بر سرداران شکس
  .دانم که این محبت تو را چگونه جبران کنم آنتوان گفت حرف تو صحیح است و من نمی

توانی براي جبران محبت  کلئوپاترا گفت جبران محبت من از طرف تو کاریست بسیار آسان و تو می
  .من، از کشورهاي خود به من بدهی

خود به تو بدهم تا این که تو راضی باشـی و   آنتوان گفت من با کمال میل حاضرم که از کشورهاي
  .آورد، جبران گردد خسارتی که مساعدت به من بر تو وارد می
نامه نوشت و در آن نامه پیروزي، شکست سخت خـود را   آن وقت آنتوان  به وسیله کاتب، یک فتح

ر کرد دماغ پادشاه ها را نیز ناچیز گفت و اظها در آذربایجان به شکل موفقیت جلوه داد و تلفات لژیون
ور  اشکانی به خاك مالیده شد و اشکانیان هرگز جرات نخواهند کرد به کشورهاي شـرقی روم حملـه  

  .ها را به خاك خواهد مالید ور شدند، باز او دماغ آن شوند و اگر روزي جسارت کردند و حمله
تـاریخ رسـمی روم    نامه آنتوان را در مجلس سـناي روم خواندنـد و آن پیـروزي دروغـین را در     فتح

نوشتند و جشن گرفتند و قربانی کردند، اما اوکتاو که در آن موقع جوانی بیست و هفت ساله بـود، بـه   
وسیله عمال خود بین مردم شایع کرد که فتح نامـه آنتـوان دروغ اسـت و او در آذربایجـان بـه سـختی       

  .آنتوان از بین رفت شکست خورد و یکصد هزار پیاده و سوار روم بر اثر شکست و عقب نشینی
اوکتاو براي این که حریف خود را به زانو درآورد، متوسل به سالحی گردید که در آن دوران هـم  

  .آمد ها به شمار می نویسم یکی از موثرترین سالح مثل امروز که من این خاطرات را می
نگـاه از دهـان   شـد و آ  آن وسیله کسب خبر عبارت بود از شایعاتی که از دهان به گـوش منتقـل مـی   

  .گردید مستمع به گوش دیگري منتقل می
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اوکتاو بوسیله عمال خود که در روم و کشورهاي امپراتـوري قـرار وجـود داشـتند، شـهرت داد کـه       
آنتوان چون مردي است شرابخوار و عیاش و فاسد، یکصد هزار سرباز روم را در آذربایجان از دسـت  

  .مجلس سنا او را فاتح اعالم کندداد و به دروغ فتح نامه نوشت تا این که 
اوکتاو به وسیله عمال خود به مردم گفت که بهترین دلیـل نـابود شـدن یکصـد هـزار سـرباز روم در       

  .آذربایجان، این است که سربازان از ایران مراجعت نکردند و در روم رژه نرفتند
از تحصـیل پیـروزي بـا    اجـازه نداشـت کـه بعـد      قبل از سزار رسم این بود که هیچ سردار فاتح رومی

کردنـد   اي توقف می قشون خود وارد شهر روم شود و سربازان فاتح بعد از ورود به روم کنار رودخانه
آن قسمت از سربازان که دوره خدمتشان منقضی شده بود از . کردند و در آنجا سربازان را مرخص می

آن قسـمت از  . گردیدنـد  مـی کردنـد و بـه زراعـت مشـغول      شدند و زمین دریافت می لژیون خارج می
کردنـد یـا ایـن کـه بـه کشـورهاي دیگـر         سربازان که هنوز در لژیون بودند، در شمال روم توقـف مـی  

  .گشتند امپراتوري روم بر می
شد اجازه نداشت که  و راه دریا وارد روم می» ایلیري«اگر سردار فاتح از راه جنوب روم یا از کشور 

م بگذرانـد و موظـف بـود کـه در فاصـله شصـت مـایلی پایتخـت         سربازان خود را از شصت مـایلی رو 
  .ها را آنجا بگذارد یا برگرداند امپراتوري روم توقف کند و لژیون

ها  سزار به طوري که گفتم این رسم را ملغی کرد و بعد از فتح با سربازان خود وارد روم شد و لژیون
  .وان سنت در روم مانداز مقابل سردار فاتح و مردم رژه رفتند و این رسم به عن

اوکتاو به وسیله عمال خود به مردم گفت که اگر آنتوان در آذربایجان فتح کرده چرا سـربازانش بـه   
  روم مراجعت نکردند و در آنجا رژه نرفتند؟

تلفات قشون آنتوان به قدري سنگین بود که عاشق خاتون من جرات نکرد سربازان خـود را بـه روم   
شنیدند آنتوان بر اثر شرابخواري و عیاشی ارتش روم را به  وقتی مردم می. بروند بفرستد تا در آنجا رژه

  .کردند، براي این که عیش و فسق آنتوان در روم شهرت داشت سوي فنا سوق داده باور می
ها مردمـانی هسـتند عیـاش و فاسـق و از بـین اشـراف روم و آنهـا کـه داراي اهلیـت           گفتم که رومی

معهـذا فسـق و فجـور آنتـوان بـه      . توان کسی را یافت که عیاش و فاسق نباشد یهستند، بندرت م رومی
گفتنـد کـه شـرابخواري و     دانسـتند و مـی   طوري معروفیت داشت که مردم آن را عیب بزرگ وي مـی 
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  .عیاشی و تن پروري آنتوان ارتش روم را در آذربایجان نابود کرد
  .که عبارتست از نیروي پول ولی عالوه بر شایعات، یک نیرو در جامعه وجود دارد

گفت که آنتوان در آذربایجان شکست خـورده و ارتـش روم را از دسـت داده،     شایعات عمومی می
نمود که سردار رومی در آذربایجان فتح کرده، چون اگر  ولی پول آنتوان یعنی پول کلئوپاترا ثابت می

  .آورد شد غنیمت جنگی به چنگ نمی فاتح نمی
اي حفظ حیثیت آنتوان پول بذل کرد که در روم حتـی اوکتـاو هـم مـردد شـد و      طوري کلئوپاترا بر

  .گوید و در آذربایجان فاتح شده است اندیشید که شاید آنتوان راست می
خاتون من پول خود را به رایگـان بـه آنتـوان نـداد و در ازاي آن از او زمـین گرفـت، لـیکن در روم        

فرستد، عبارت است از  کردند پولی که آنتوان به روم می یکسی از این معامله اطالع نداشت و تصور م
  .غنائم جنگی که در آذربایجان به دست آورده است

پول فراوان ملکه مصر، شایعات عمومی را از اثر انداخت و وقتی آنتوان از حکومت روم درخواست 
و نپرسـید کـه    کرد که براي او ساز و برگ جنگی و اسب و استر و سرباز بفرستد، کسی حیرت نکـرد 

  .خواهد آنتوان که در جنگ فاتح شده، نیروي امدادي را براي چه می
هـا را بسـیج کـرد و در همـان موقـع       حکومت روم براي فرستادن نیروي امدادي جهت آنتوان کشتی

  .اوکتاوي زوجه آنتوان تصمیم گرفت به شوهرش ملحق شود
اما از مراجعت نکردن شوهرش به روم حیرت اوکتاوي از معامله خاتون من با آنتوان اطالع نداشت، 

  .دانست کمند محبت کلئوپاترا شوهرش را در شرق اسیر کرده است نمود، براي این که می نمی
دانست که اگـر بـه    او می. عالوه بر کمند محبت، منافع مادي هم آنتوان را در مشرق زمین مقید کرد

  .رود اي این که خاتون من به روم نمیتواند کلئوپاترا را با خود ببرد بر روم برود، نمی
اگر چه ملکه مصر در زمان سزار به روم رفت، اما سـزار غیـر از آنتـوان بـود و زمـان سـزار اقتضـایی        

  .دیگر داشت
اي چـون   سزار ملکه مصر را به روم کشانید تا این که به همه بفهماند که وي مـردي اسـت کـه ملکـه    

گذارد و مایل است همه بدانند کـه وي   باشد، سر بر آستانش می کلئوپاترا که سالله سیزدهم پادشاه می
توانسـت او   ولی آنتوان در آن موقع، مرهون خاتون من بود و نمـی . باشد مورد محبت و عالقه سزار می
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کـرد کـه بـه روم برونـد      را براي ثبوت عظمت و نفوذ خود به روم ببرد و اگـر از کلئوپـاترا تقاضـا مـی    
زیرا عالوه بر این که براي حیثیت خاتون من خوب نبود، شاید واقعه گذشـته  پذیرفت،  خاتون من نمی

  .رسانیدند گردید و آنتوان را در روم به قتل می تجدید می
موقعی که سزار را در روم کشتند، خاتون من توانست با لباس مبدل، به اتفاق من و فرزندش بگریزد، 

گردید و رومیان به تحریک اوکتـاوي زوجـه آنتـوان و     ولی بعد از قتل آنتوان، شاید موفق به فرار نمی
  .رسانیدند اوکتاو او را به قتل می

فهمید علت مراجعت نکردن شوهرش به روم فقـط ایـن نیسـت کـه      باري، اوکتاوي همسر آنتوان می
وي فرمانرواي کشورهاي شـرقی امپراتـوري روم اسـت، بلکـه بیشـتر از ایـن جهـت بـه روم مراجعـت          

  .گذارد که آنتوان به روم برگردد باشد و خاتون من نمی تار کمند ملکه مصر میکند که گرف نمی
شد، زیرا در آنجا جاسوس داشت و شنید که اوکتـاوي قصـد    ملکه مصر از اوضاع روم مستحضر می

فرستد، خـود را   هایی که حکومت روم پر از سرباز و اسلحه و چهارپایان براي آنتوان می دارد با کشتی
  .اندبه شرق برس

کلئوپاترا از شنیدن آن خبر مضطرب شد، چون پیش بینی کرد که هر گـاه اوکتـاوي بـه شـرق بیایـد      
وقتی کلئوپاترا شنید که اوکتاوي قصد دارد به شرق بیاید، به من گفـت  . آنتوان را از او خواهد گرفت

تـوانم ببیـنم    لی نمیشرمیون، من عاشق دلخسته آنتوان نیستم که نتوانم بدون او به زندگی ادامه دهم، و
  .مردي که از آن من است به زن دیگري تعلق بگیرد ولو آن زن همسرش باشد

باشـد و اگـر آنتـوان از دسـتم بـرود اوکتـاو و        دیگر آن که آنتوان دستاویز من براي حفظ قدرتم می
اگـر فکـر   دارم و  من با نگاه داشتن آنتوان، خود را نگاه مـی . خواهرش اوکتاوي مرا نابود خواهند کرد

دریغ به  گشودم و بی ام را به روي او نمی کردم که نگاه داشتن او حفظ خود من است، درب خزانه نمی
  .دادم وي پول نمی

وقتی آنتوان از آذربایجان مراجعت کرد، من متوجه شدم که هر گاه دستش را نگیـرم نـابود خواهـد    
کرد که آنتـوان را از   سنا را مجبور میرسید اوکتاو مجلس  اگر خبر شکست آنتوان به روم می. گردید

توانست  آنتوان بعد از دریافت خبر عزل خود دو کار می. فرمانروایی کشورهاي شرقی روم معزول کند
یا این که اطاعت نمایـد و بـه روم بـرود و بقیـه عمـر مسـتمري بگیـرد و روزگـار را بـه خـواري           : بکند



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٠٥ 

یا این که تمرد کند و یاغی شود و حکم عـزل خـود   ) دمشروط بر این که او را به قتل نرسانن(بگذراند 
  .را گردن ننهد

شدم یعنی اوکتاو و خواهرش  نداشتم نابود می رفت، من چون حامی کرد و به روم می اگر اطاعت می
بایـد بـا اوکتـاو بجنگـد در      پـذیرفت، مـی   نمود و حکـم عـزل را نمـی    اگر تمرد می. کردند مرا محو می

  .صورتی که قشون نداشت
آورد، خاصـه آن   تواند هر قدر که بخواهد لژیون بسیج کند آنتوان را از پا در مـی  ولی اوکتاو که می
کرد که وي بعد از این  دانست، زیرا فکر می ملت روم آنتوان را مستوجب نابودي می که افکار عمومی

ذیرد سرکشـی  گوینـد بپـ   که یک ارتش روم را از میان برده، به جاي این که مطیع باشد و هـر چـه مـی   
  .جنگد کند و با حکومت روم می می

خاست و یک نفر  آمد، در روم یک صدا به حمایت از او بر نمی اگر آنتوان در صدد یاغیگري بر می
کردنـد و خـونش را مبـاح     شد که بگویـد او حـق دارد یـاغی شـود و همـه او را محکـوم مـی        پیدا نمی

  .دانستند می
ان را حفظ کنم و نگذارم که از پاي درآید تا این کـه سـلطنت   این بود که من در صدد برآمدم آنتو

  .خواهد اینجا بیاید و او را از من بگیرد من از بین برود، ولی اکنون اوکتاوي زوجه آنتوان می
ي  تـوانم بـاز خزانـه    دانم مـی  خورم، چون می ام غصه نمی من براي پولی که در راه آنتوان خرج کرده

ترسم کـه آمـدن اوکتـاوي بـه اینجـا       ولی از تحول سیاسی روم بیم دارم و میخود را پر از پول نمایم، 
سبب شود که آنتوان از دست من برود و زنش او را به روم ببرد و اگر آنتوان به روم برود ممکن است 

  .نابود گردد براي این که در آنجا، براي اوکتاو یک شکار آسان خواهد شد
آنتوان قصد دارد از روم حرکـت کنـد و خـود را بـه سـوریه       از روزي که خاتون من شنید که زوجه

برساند و به شوهرش ملحق گردد، تمام هم او مصروف بـه ایـن گردیـد کـه نگـذارد اوکتـاوي از روم       
  .حرکت کند

رسـانید، ولـی    دانست بی شک او را در روم به قتل مـی  اي براي قتل اوکتاوي می اگر کلئوپاترا وسیله
  .نی نبودند که بتوانند زنی چون اوکتاوي را به قتل برسانندجاسوسان او در روم کسا

تواند به وسیله پرداخت پول مانع از حرکت اوکتاوي جهت الحاق به  دانست که می اگر کلئوپاترا می
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شوهرش گردد، حاضر بود که دو کرور پول بپردازد تا این که اوکتـاوي از روم حرکـت نکنـد، ولـی     
  .ان بوسیله پرداخت پول مانع از حرکت اوکتاوي شدتو دانست که نمی خاتون من می
فهمید که اوکتاوي گرچه به ظاهر زنی است که جهت ملحـق شـدن بـه شـوهر خـود از       کلئوپاترا می
  .افتد کند، ولی اگر اراده و دستور برادرش نباشد آن زن به راه نمی روم حرکت می

که آنتوان را از چنگ کلئوپـاترا درآورد   اوکتاو به خواهرش دستور داده بود که به شرق برود تا این
  .و کلئوپاترا و آنتوان نتوانند به یکدیگر کمک نمایند

ات نامه اي بنویس و بگو که از روم براي مسافرت به شـرق   کلئوپاترا به آنتوان گفت که براي زوجه
  .خارج نشود

اي نـدارم تـا بـه     بهانهآنتوان جواب داد که نوشتن یک چنین کاغذي مستلزم داشتن بهانه است و من 
  .اوکتاوي بگویم که به طرف سوریه مسافرت ننماید
توانی در اینجا توقف کنـی   خواهی به جنگ بروي نمی کلئوپاترا گفت در نامه خود بنویس چون می
  .و لذا آمدن اوکتاوي به اینجا بدون فایده است

و اسلحه از روم نیاید مـن قـادر   خواهم به جنگ بروم و تا سربازان و چهارپایان  آنتوان گفت من نمی
  .نیستم مبادرت به جنگ کنم

فهمـد کـه تـو     خواهی به جنگ بروي امـا همسـرت مـی    دانم که در این موقع نمی کلئوپاترا گفت می
خـواهی و اگـر بنویسـی عـازم جنـگ هسـتی خواهـد         و اسلحه را براي جنگ می سرباز و اسب و استر

  .پذیرفت
باشـد، وي اگـر بـه شـرق      نوشت مشعر بر این که چون عازم جنگ میاي براي زوجه اش  آنتوان نامه

  .بیاید او را نخواهد دید و لذا نباید به قصد عزیمت به سوریه از روم حرکت نماید
فرمانفرماي کشورهاي شرقی روم آن نامه را به ناخداي یـک کشـتی جنگـی کـه سـه طبقـه پـاروزن        

ه پیمایی کند و خود را به روم برساند و آن نامه را به داشت سپرد که روز وشب بوسیله بادبان و پارو را
  .زنش تسلیم کند

کرد، ولی حرکت کشتی چاپاري دولتی سـریع نبـود و    بین سوریه و روم چاپار حکومتی حرکت می
. اش برسـد  ي خود را به کشتی مخصوص و سریع السیر سپرد تا این که زودتر بـه زوجـه   لذا آنتوان نامه



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٠٧ 

لـیکن کشـتی سـریع السـیر هنگـامی بـه روم       . سه طبقه پاروزن داشت به راه افتاد کشتی سریع السیر که
باید براي فرمانفرماي شرق سرباز و اسب و اسـتر   هایی که می رسید که اوکتاوي زوجه آنتوان با کشتی

  .و اسلحه بیاورد به راه افتاده بود
شـاید آن کشـتی نتوانـد بـه      بینی کرد که پنج روز بعد از حرکت کشتی سریع السیر، خاتون من پیش

اوکتاوي برسد و هنگامی به روم واصل گردد که اوکتاوي از آنجا به راه افتاده است، ایـن بـود کـه از    
اي دیگر بنویسد و به یونان بفرستد و از حکمران یونان بخواهد کـه آن نامـه را    آنتوان خواست که نامه

  .رز یونان تجاوز نماید و به سوریه بیایدبه اکتاوي نشان بدهد تا همسرش بداند که نباید از م
گفـت کـه مـن بـه سـوي       آنتوان در آن نامه، مثل نامه اول موضوع جنگ را دستاویز کرده بود و مـی 

  .روم و هرگاه تو به سوریه بیایی مرا نخواهی دید میدان کارزار می
امه حیرت نمود، چون اوکتاوي بعد از این که به یونان رسید، نامه شوهرش را دریافت کرد و از آن ن

فهمید که تا نیـروي امـدادي بـه شـوهرش نرسـد او از سـوریه بـه سـوي میـدان جنـگ کـه نـاگزیر              می
  .آذربایجان خواهد بود، نخواهد رفت

اي که شوهرش نوشته و گفته از سرحد یونان تجاوز ننماید، مربوط به عزیمت به  اوکتاوي فهمید نامه
شوهرش را وادار به نوشتن آن نامه کرده اسـت و بـا ایـن کـه      سوي میدان جنگ نیست بلکه کلئوپاترا

شود، اطاعت کرد و از سـرحد یونـان تجـاوز ننمـود،      دانست رقیب وي، مانع از ادامه مسافرتش می می
را از طـرف  » نـی جـر  «باید به سوریه برود مردي به اسم  هاي حامل نیروي امدادي می ولی چون کشتی

حامل سرباز و اسلحه و چهارپایان و چیزهاي دیگر به سوریه رسید و  کشتیهاي. خود نزد شوهر فرستاد
  .نی جر از کشتی پیاده شد و نزد آنتوان آمد

  .در آن موقع خاتون من نزد آنتوان بود و من نیز به اسم خدمتکار مقرب و محرم حضور داشتم
تـر از   ر، تـو جـوان  شناسد زیرا به اسـم او را خوانـد و گفـت نـی جـ      معلوم شد که آنتوان قاصد را می

  .موقعی شدي که براي آخرین بار تو را دیدم
  .گردد شود و عمري که رفت، بر نمی نی جر گفت هیچ کس جوان نمی
  .اي تر از موقعی هستی که من تو را دیدم و فربه شده آنتوان گفت تو براستی شاداب

  .نی جر گفت فربهی من ناشی از هواي دریا است زیرا مدتی در کشتی بودم
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  اي؟ آنتوان گفت چه چیز تازه براي من آورده
  .است از طرف همسر تو اوکتاوي ام، پیامی نی جر گفت چیزي که من آورده

  .آنتوان گفت آن پیام را بگو
توانم پیام همسرت را بگویم، زیرا فقط تـو بایـد    نی جر کلئوپاترا را نگریست و گفت من اکنون نمی

  .پیام اوکتاوي را بشنوي
توانـد پیـام زوجـه مـرا      کلئوپاترا ملکه مصر که در اینجا حضور دارد بیگانه نیست و میآنتوان گفت 

  .بشنود
او اگـر  . هاي جهان است کنم کلئوپاترا ملکه مصر یکی از بزرگترین زن نی جر گفت من تصدیق می

وي یافـت  آمد براي این که در جهان زیبـاتر از   هاي دنیا به شمار می ترین زن ملکه هم نبود، از برجسته
  .شود نمی

آورد  در غرب و شرق، هر کس که بخواهد راجع به زیبایی صحبت کند، نام کلئوپاترا را بر زبان می
نه فقط امروز، کلئوپـاترا  . گفت ملکه مصر از من زیباتر است و من به دفعات از همسر تو شنیدم که می

  .دهند المثل خوشگلی قرار می ضرب المثل زیبایی است، بلکه تا جهان باقی باشد مردم او را ضرب
کند، زیرا تا آن موقع هیچ رومی، نزد  کردم که تملق نی جر در خاتون من خیلی اثر می من حس می

  .آنتوان راجع به زیبایی کلئوپاترا چیزي نگفته بود
گفت و اظهاراتش حتی در زنی چون خاتون  خاست، تملق می نی جر با بیانی که به ظاهر از دل بر می

  .ثر واقع گردید او را نرم کردمن مو
نی جر بعد از این که راجع به زیبایی ملکه مصر داد سخن داد گفت ولـی بهتـر آنکـه پیـام یـک زن      
خطاب به شوهرش به گوش زیباترین ملکه دنیا نرسد، زیرا بین زن و شوهر چیزهایی هسـت کـه فقـط    

  .ین پیام مربوط به ملکه مصر نیستخودشان باید از آن اطالع داشته باشند و این را هم بگویم که ا
فهمیدم دروغ بود و پیام اوکتاوي به خاتون من ارتباط داشت،  گفته اخیر نی جر به طوري که من می

روم تا ایـن کـه نـی جـر      ولی نی جر با این گفته خاتون مرا نرمتر کرد و کلئوپاترا گفت من از اینجا می
  .بتواند پیام خود را ابالغ کند

  .اتاق خارج شد و من هم در قفایش از آنجا خارج شدمخاتون من از 
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کنی که نی جر راجـع بـه پیـام اوکتـاوي دروغ گفـت و پیـام او        من به کلئوپاترا گفتم آیا تصور نمی
  باشد؟ مربوط به تو می

کلئوپاترا گفت بدون تردید پیام او مربوط به من است، اما من از پیام اوکتاوي بیم ندارم، بلکه از این 
ترسم که خود او اینجا بیاید، چون تجدید دیدار زن و شوهر بعد از مدتی دوري خیلی مـوثر اسـت    می

  .اما فرستادن پیام، از طرف زن براي شوهر، اثر ندارد
حرف خاتون خود را در دل تصدیق کردم زیرا وقتی یک نفـر دیـده نشـد و از چشـم دور گردیـد،      

  .شود ولو زن و شوهر باشند فراموش می
  .از این که نی جر پیام خود را ابالغ کرد، مراجعت نمود و خاتون من دیگر او را ندید بعد

اش چه بوده است و آنتوان نیز به خاتون من نگفت که همسرش  کلئوپاترا از آنتوان نپرسید پیام زوجه
  .چه پیامی برایش فرستاد

صـر یـک کشـتی در دسـترس     همان روز که پیام اوکتاوي به وسیله نی جر به آنتـوان رسـید، ملکـه م   
اي  شوهرم تیه که از ارمنستان مراجعت کرده بود گذاشت و او را مامور کرد که به یونان برود و توصیه

نوشـت کـه بـه تیـه اجـازه بدهـد کـه از پیـک         ) که تحت فرماندهی آنتـوان بـود  (براي حکمران یونان 
  .حکومتی یونان استفاده نماید

ورود به یونان، باید مراقب اوکتاوي باشی و بدانی کـه او کجـا   ملکه مصر به شوهرم گفت تو بعد از 
رود و  کند و اگر مشاهده کردي که عزم سفر دارد وي را تعقیب کن و بفهم کجا می رود و چه می می

نمایـد، بـراي مـن نامـه بنـویس و مـرا از        هر دفعه که پیک حکومتی یونان به طرف سوریه حرکت مـی 
  .ع کنخبرهاي مربوط به اوکتاوي مطل

  .تیه همان روز با کشتی به طرف یونان به راه افتاد
خاتون من مدت سه روز، راجع به اوکتاوي با شوهرش صحبت نکرد و روز چهارم بـه او گفـت آیـا    

  دهی که زنت به روم مراجعت نماید؟ دستور نمی
یـد بـه   ترسـید، زیـرا ممکـن بـود کـه آن زن در صـدد برآ       کلئوپاترا از حضور اوکتاوي در یونان می

فهمید که  شد و می کرد آسوده خاطر می شوهرش ملحق گردد، ولی بعد از این که به روم مراجعت می
اوکتاوي نخواهد توانست به سهولت خود را به سوریه برساند و به شوهر ملحق شـود و بـراي او تولیـد    
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  .خطر نماید
خواهـد و مـن بایـد     اویز مـی آنتوان به خاتون من گفت که برگرداندن اوکتاوي از یونان به روم دسـت 

  .طوري او را برگردانم که خشمگین نشود
اي به او بنویس و در آن بگو که حضور وي در روم ضروري است، براي این که  کلئوپاترا گفت نامه

تواند از اعمال دشمنان جلوگیري کند، ولی اگر روم را خالی بگذارد، دشمنان او میدان را  در آنجا می
  .دهند اقدامات خود را علیه وي توسعه میبینند و  آزاد می

اي  گذاشت خیلی قابل قبول نبود، معهذا آنتـوان نامـه   دستاویزي که خاتون من در دسترس آنتوان می
به همان مضمون به اوکتاوي نوشت و گفت حضور تو در روم براي من ضـروري اسـت، چـون تـو در     

اند  ونان هستی، دشمنان فرصتی بدست آوردهداري و اینک که در ی روم سنگر من هستی و مرا نگاه می
  .که بر ضد من مبادرت به توطئه نمایند

آنتوان در نامه خود ننوشت کسانی که در روم با او خصومت دارند کـه هسـتند و چگونـه علیـه وي     
همین قدر نوشت که در آنجا دشمن دارد و دشمنانش میدان را آزاد یافته بر اقـدامات  . کنند توطئه می
  .اند زودهخود اف

  .اوکتاوي بعد از دریافت نامه مزبور از یونان به طرف روم حرکت کرد
رود وي را تعقیب نماید، اما تیه تصور کرد که  خاتون من به شوهرم گفته بود که هر جا اوکتاوي می

اي از یونـان بـراي ملکـه مصـر      هر گاه زوجه آنتوان به روم هم برود باید او را تعقیـب نمایـد، لـذا نامـه    
  :نوشت و در آن گفت

باشد قصد دارد که به سوي روم عزیمت نماید و من در قفـاي وي بـه راه    شخصی که مورد نظر می«
  .»خواهم افتاد

کلئوپاترا وقتی نامه مزبور را دریافت کرد خندید و گفت شرمیون، شـوهرت در عقـب اوکتـاوي تـا     
  .رود روم می

دانست که بعد از ورود  ولی وارد روم نشد زیرا نمیتیه کشتی حامل اوکتاوي را تا روم تعقیب کرد، 
  .به روم با او چگونه رفتار خواهند کرد

آمد و در حـوزه فرمانفرمـایی آنتـوان بـود و حکمـران       یونان جزو کشورهاي شرقی روم به شمار می
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نمـود، ولـی روم    دانست تیه از طرف کلئوپاترا فرستاده شده، همه گونه با وي کمـک مـی   یونان که می
فهمیـد کـه تیـه از طـرف      آمد، و اگر وي مـی  جزو حوزه حکمفرمایی اوکتاو رقیب آنتوان به شمار می
  .کلئوپاترا به روم آمده ممکن بود شوهرم را به قتل برساند

تیه بعد از این که مطمئن شد اوکتاوي به روم مراجعت کرد، به سوریه برگشت و گـزارش مسـافرت   
دانم که در  ون، دیگر من از خطر فوري اوکتاوي بیم ندارم زیرا میخود را داد و کلئوپاترا گفت شرمی

  .باشد روم می
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  سفر به فلسطین
بعد از این که خاتون من از اوکتاوي آسوده خاطر شـد، بـه فکـر نقشـه بـزرگ سیاسـی خـود یعنـی         
  .تحصیل اراضی جدید بخصوص فلسطین افتاد و از آنتوان خواست که سراسر فلسطین را به او بدهد

آنتوان گفت من حاضرم که تمام فلسطین را بـه تـو بـدهم، ولـی آنجـا پادشـاه دارد و سـلطنت او را        
باشد  توانم آن قسمت از فلسطین را که قلمرو سلطنت او می حکومت روم به رسمیت شناخته و من نمی

خواهـد  به تو بدهم، چون عالوه بر این که پادشاه فلسطین به اسم پادشاه قوم یهود بـه شـدت مقاومـت    
  .کرد، مجلس سناي روم اعتراض خواهد نمود
نمایم که کشور خود را  کنم و پادشاه قوم یهود را راضی می کلئوپاترا گفت من سفري به فلسطین می

  .به من بدهد و پس از این دست نشانده من باشد
و بشود، یک توانی این کار را بکنی و او را راضی نمایی که دست نشانده ت آنتوان اظهار کرد اگر می
  .رود قسمت از اشکال از بین می

پادشـاه قـوم   » هـرود «خاتون من عزم سفر به فلسطین را کرد و براي این که شکوه خـود را بـه چشـم    
یهود برساند کشتی بزرگ خود را که در جهان مانند نداشـت از مصـر آورد و مـا از سـوریه بـه سـوي       

  .فلسطین به راه افتادیم
، متوجه شدم که خاتون من قصد دارد براي جلب موافقت هرود پادشـاه  من قبل از حرکت از سوریه

  .قوم اسرائیل از زیبایی خود استفاده نماید و او را عاشق خویش کند
خواسـت مـدتی در فلسـطین بمانـد و      کلئوپاترا از حسادت آنتـوان بـیم نداشـت بـراي ایـن کـه نمـی       

  .از نمایدتواند هرود را بعد از اخذ نتیجه، از سر ب دانست می می
سکونت داشت تا ساحل به  )بیت المقدس( وقتی ما وارد فلسطین شدیم دیدیم هرود که در اورشلیم

  .استقبال خاتون من آمده است
  .دانند ها یک قوم مستکبر هستند، زیرا خود را برتر از تمام ملل جهان می یهودي
ملتی را بـه وجـود    ،ز قوم اسراییلتر و ممتازتر ا ها این است که خدایشان برجسته ي مذهبی آن عقیده

نیاورده است و قوم اسراییل از این جهت به وجود آمده که بر تمام ملل دنیـا حکومـت نماییـد و سـایر     
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  .ي قوم اسراییل باشند ملل باید برده
ها مشهور است، وقتی خاتون من از کشـتی قـدم بـه سـاحل گذاشـت هـرود        با این که نخوت یهودي

که مردي جوان و قوي هیکل بود و ریشی بلند و سیاه و پهن داشت مقابـل خـاتون   پادشاه قوم اسراییل 
  .من رکوع کرد

کلئوپاترا با دقت و تبسم پادشاه قوم یهود را نگریست و بعد گفت باید به شـما تبریـک بگـویم زیـرا     
  .یک مرد زیبا هستید

ي مصر  ي ملکه ن و سایر خدمهآنگاه کلئوپاترا و هرود سوار بر تخت روان شدند و به راه افتادند و م
  .ها حرکت کردیم هاي دیگر در عقب آن با تخت  روان

از کنار دریا تا اورشلیم مسافتی طوالنی اسـت و مـا چنـد روز راه پیمـودیم تـا ایـن کـه بـه اورشـلیم          
بعد از وصول به آن شهر پادشاه قوم اسـراییل کـاخ سـلطنتی خـود را اختصـاص بـه سـکونت        . رسیدیم

  .د و خود در منزل دیگري سکونت نمودخاتون من دا
کنم کـه از حیـث زیبـایی     ي مصر به من گفته بود هرود زن داد و با خنده افزود ولی تصور نمی ملکه

  . بتواند با من برابري کند
اولین روزي که خاتون من در اورشلیم وارد کاخ سلطنتی هرود شد همسرش مریم در آستان کاخ به 

ي هرود افتاد حدس زدم که خاتون من نخواهـد   قتی چشم من به مریم زوجهو. استقبال خاتون من آمد
ي او کـه یکـی از    توانست که دل از هرود برباید؛ زیرا مریم بود زنی هیجده ساله و گرچه بینی خمیـده 

کاست، اما در عوض چشـم و ابـروي سـیاه و صـورت      باشد از زیبایی وي می هاي قوم یهودي می نشانه
  .کرد ا مالحت و دهان بسیار کوچکش او را بسیار محبوب میبیضوي و سفید و ب

مقـام  .  1بود» مخشب«عالوه بر جوانی و زیبایی، مریم شاهزاده خانم اصیل یهودي و از نژاد سالطین 
  .کرد شاهزادگی مریم نیز او را نزد مردم و شوهرش معزز می

قوم یهود گرچه احترام خاتون مـرا   قبل از این که به اورشلیم برسیم، من متوجه شده بودم که پادشاه
                                                

ها  باشد که در قرن دوم قبل از میالد علیه رومی گویند نام چند برادر یهودي می بر وزن مدرسه می» شبهمک «یا » مخ شب«ها  مخشب بر وزن ملغب که یهوي.  1
دانم که آیا امروز بین یهودیان،  بنده نمی. هاي بزرگ یهودیان است یکی از حماسه ها با حکومت روم، هاي آن شوریدند و سرزمین فلسطین را مستقل کردند و پیکار

ام که تا چند قرن بعد از میالد مسیح، شاهزادگان دودمان مخشب بین یهودیان بودند و احترام  ودمان مخشب هستند یا نه، ولی در تاریخ دیدهشاهزادگانی از د
  .مترجم. داشتند
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  . دهد هاي خاتون من جواب مثبت نمی نگرد و به بعضی از کنایه دارد اما با نظر عشق او را نمی نگاه می
من دریافتم که خاتون من از ضبط نفس هرود ناراحت اسـت، ولـی نـه از آن جهـت کـه امیـدواري       

؛ بلکه از این جهت که چـرا زیبـایی او در   ندارد که سراسر خاك فلسطین را منضم به کشور مصر کند
  .ساید نماید و آن مرد مثل سزار و آنتوان سر نیاز به درگاهش نمی هورد اثر نمی

به  دانستند که اگر بخواهند که بدون تشریفات رسمی شناختند و می در کاخ سلطنتی اورشلیم، مرا می
لی من هرگز بدون جلب تمایل ملکه، کسی  ي مصر بار یابند، باید به من مراجعه نمایند، و حضور ملکه

کردم که آیا میـل دارد شخصـی    کردم و اول از ملکه استعمال می ي مصر نمی را امیدوار به دیدن ملکه
دادم که بـه حضـور کلئوپـاترا بـار      را که به من مراجعه کرده بپذیرد یا نه و بعد به آن شخص وعده می

  .خواهد یافت
سلطنتی اورشلیم بسر بردیم، بـه طـور محسـوس معلـوم شـد کـه هـرود         بعد از ده روز که ما در کاخ

پادشاه قوم یهود عاشق خاتون من نیست و جوانی و زیبایی همسرش مریم مانع از این است کـه بـه دام   
  .عشق کلئوپاترا اسیر شود

کـه مـن خـود را آمـاده بـراي       در شب یازدهم، بعد از سکونت ما در کـاخ سـلطنتی هـرود، هنگـامی    
  .خواهد مرا ببیند کردم به من اطالع دادند که زنی آمده است و می دن میخوابی

اند آن زن وارد کـاخ سـلطنتی شـود و او در خـارج کـاخ ایسـتاده و        معلوم شد که نگهبانان نگذاشته
  . باشد منتظر دیدن من می

  پرسیدم آن زن کیست و با من چه کار دارد؟
نقـابی بـر صـورت انداختـه کـه رخسـارش دیـده        گفتند زن از بردن نـام خـویش خـودداري کـرد و     

  .گوید که هر گاه شرمیون وي را ببیند، اجازه خواهد داد که وارد کاخ شود شود، لیکن می نمی
  من پرسیدم وضع آن زن چگونه است؟

رسـد کـه از تـوانگران     به من گفتند که وي زنی است بلند قامت و داراي لبـاس فـاخر و بـه نظـر مـی     
  .توان فهمید که جوان است یا پیر ولی چون بر صورتش نقاب انداخته نمیباشد،  اورشلیم می

گفتم به او بگویید که اینک شب و موقع خوابیدن است و فردا صبح بیاید و من موافقت خواهم کرد 
  .که مرا ببیند
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کنـد کـه فـردا صـبح      هـار مـی  ظبه من گفتند که این زن اصرار دارد که در این موقـع تـو را ببینـد و ا   
  .تواند بیاید نمی

توانسـتم   شـناختم نمـی   من براي دیدن آن زن، از کاخ سلطنتی خـارج شـدم، زیـرا چـون وي را نمـی     
حتی ممکن بود او زن نباشـد و لبـاس زنانـه پوشـیده باشـد کـه       . موافقت نمایم که قدم به کاخ بگذارد

خ خارج شدم و چشـم  بتواند وارد کاخ گردد، این بود که بهتر دانستم خود براي دیدنش بروم و از کا
  .من به یک زن نقاب دار بلند قامت افتاد

دانستم، اما در سراسر امپراتوري  داد که یهودي است و من زبان یهودیان را نمی لباس آن زن نشان می
هاي شرقی امپراتوري روم، زبان یونانی  آمد و در کشور شمار میه دومین زبان مردم ب روم، زبان رومی
  .رواج داشت
ی مرا دید به زبان یونانی گفت شرمیون، من از تو ممنونم که براي دیدار مـن از کـاخ خـارج    زن وقت
  .شدي

  گفتم مگر تو مرا دیده بودي که اینک شناختی؟
  . ي مصر دیده بودم زن گفت بلی، من تو را با ملکه

  .گفتم نقاب را از صورت بردار تا من هم تو را ببینم و بشناسم
پشت کرد تا این که نگهبانان نتوانند صـورتش را ببیننـد و بعـد نقـاب را از     زن به درب کاخ سلطنتی 

ي مخصـوص   چهره دور نمود و من دیدم زنی است چهل ساله یا چهل و پنج ساله داراي بینـی خمیـده  
هـا و ابـروان سـیاه و زیبـا دارد و دهـان کـوچکش تولیـد         یهودیان و با این که دیگر جوان نیست چشم

  .نماید محبت می
آمد و از وي پرسیدم تو کیستی و بـا   با آن که قبالً آن زن را ندیده بودم، معهذا، به نظرم آشنا می من

  من چه کار داري؟
کنم، مشروط بر این که نام و نشـانی مـرا بـه هـیچ      زن گفت اي شرمیون، من خود را به تو معرفی می

  .ي مصر نگویی کس جز ملکه
ها و ابروان زیبا را پنهان کرد و گفت  صورت انداخت و چشم بعد از این گفته، زن مزبور نقاب را بر

  .من آلکساندرا مادر مریم هستم و مریم همسر هرود پادشاه قوم یهود است
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هـا و   وقت فهمیدم که چرا رفتار آن زن به نظرم آشنا آمد زیرا چشم و ابرو و دهانش، مانند چشم آن
باشد، حرفش  گوید مادر زن پادشاه قوم یهود می میابروان و دهان مریم بود و وقتی شنیدم که آن زن 

کـرد کـه مـادر     را باور کردم، زیرا از وضع لباس باشکوه وي گذشته، شباهت زیادش با مریم ثابت می
  .زن پادشاه قوم یهود است

کرد که وي را وارد کاخ نمایم، اما بـاز مالحظـه    چون او را شناختم، رعایت احترام آن زن اقتضا می
دانستم کـه مـادر    را مادر زن پادشاه قوم اسراییل شاید با خاتون من دشمن بود و من بعید نمیکردم؛ زی

مریم فهمیده باشد که خاتون من قصد دارد دامادش را عاشق خود کند و شـاید آمـده کـه آسـیبی بـه      
وارد لذا با این که لحن صحبت خود را تغییر دادم و با احتـرام صـحبت کـردم او را     ،خاتون من برساند

  .کاخ ننمودم
اي  دانستم که عـده  مادر مریم گفت نام او آلکساندرا است و آن اسم، یک نام یونانی بود، اما من می

هاي شـرق رایـج شـده     هاي یونانی طوري در سرزمین یونانی هستند و نام کثیر از یهودیان داراي اسامی
  .نهادند د میهاي یونانی بر خو یهودیان از مدتی مدید قبل از آن تاریخ، اسم

آمدي که  داري وگرنه در این موقع شب نمی شک با من کار مهمی به زن گفتم اي خاتون من، تو بی
  مرا ببینی و بگو که کار تو چیست؟

ي مصـر فـراهم کـن،     ي مالقات مـرا بـا ملکـه    ام که به تو بگویم که وسیله آلکساندرا گفت من آمده
  .ه با اهمیت است با وي صحبت کنمچون باید او را ببینم و راجع به موضوعی ک

  توان از تو پرسید که آن موضوع چیست؟ گفتم آیا می
توان در این موقع و در این جـا بیـان کـرد و همـین      آلکساندرا گفت آن موضوع مفصل است و نمی

  .گویم که مربوط است به خاخام بزرگ معبد یهودیان قدر به تو می
اي که مربوط است به خاخام بزرگ معبد یهودیـان بـه    ألهکنی مس گفتم اي خاتون من، آیا تصور می

  شود؟ ي مصر مربوط می ملکه
ي مصر را جلب نمـایم و کمـک او بـال     خواهم کمک ملکه زن گفت بلی اي شرمیون، چون من می

  .عوض نخواهد بود
  خواهی کلئوپاترا را ببینی؟ از آلکساندرا پرسیدم چه موقع می
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  .هتر استگفت هر چه زودتر او را ببینم ب
گفتم اي خاتون من، تو در اینجا باش تا من برگردم و ببینم خاتونم بیدار است یا خوابیده و اگر بیدار 

دانم که آیا تو را خواهد پذیرفت یا نـه و مـن بـه     بود، آمدن تو را به اطالعش خواهم رسانید، ولی نمی
  .هي مصر را خواهی دید یا ن تو اطالع خواهم داد که آیا امشب ملکه

  .آلکساندرا گفت من همین جا هستم تا تو مراجعت نمایی
بـه او گفـتم کـه    . من برگشتم و به طرف خوابگاه کلئوپاترا رفـتم و مشـاهده کـردم کـه بیـدار اسـت      

من از او پرسیدم با تـو چـه   . خواهد تو را ببیند آلکساندرا مادر زن پادشاه قوم اسراییل آمده است و می
خواهد در مـورد موضـوع مربـوط بـه خاخـام بـزرگ معبـد یهودیـان          می وي جواب داد که. کار دارد

  .کمک تو را جلب نماید
  وقتی خاتون من این حرف را شنید گفت او اکنون در کجاست؟

  .گفتم بیرون کاخ ایستاده و منتظر جواب من است
  .کلئوپاترا گفت برو و او را نزد من بیاور

باشـد و   اهمیـت مـی   بزرگ معبد یهودیان یک موضوع با ي مربوط به خاخام شد که مسأله معلوم می
  .خاتون من از آن اطالع دارد، اما من اطالعی از آن مسأله نداشتم

من رفتم و به آلکساندرا گفتم که خاتون من حاضر اسـت وي را بپـذیرد و او را وارد کـاخ سـلطنتی     
  .کردم و نزد کلئوپاترا بردم

را گرفت و در کنار خود نشانید و گفت مـن از دیـدارت   خاتون من بعد از ورود آلکساندرا دستش 
  .خرسند هستم

  .سپس به من گفت شرمیون، گیسوي مرا شانه بزن
کلئوپـاترا  . ي مصر نزدیک شدم و آهسته گیسوانش را شانه کردم دست گرفتم و به ملکهه من شانه ب

را از او پنهـان   خواهی بگـو زیـرا شـرمیون محـرم اسـت و مـن هـیچ چیـز         گفت آلکساندرا، هر چه می
  .کنم نمی

ي ما اطالع داري یا  دانم که آیا تو از سوابق زندگی خوانواده ي مصر، نمی آلکساندرا گفت اي ملکه
  نه؟
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  .دانم شما از نژاد مخشب هستید و خاندان مخشب معروفیت دارد ي مصر گفت من می ملکه
ند سـرزمین کنعـان را آزاد و   ي مصر، از روزي که برادران مخشب توانسـت  آلکساندرا گفت اي ملکه

ولی  1.شد که از نسل مخشب بود مستقل نمایند خاخام بزرگ معبد ما همواره از بین کسانی انتخاب می
ي شهر بابل به  هرود براي اولین مرتبه، بعد از قیام مخشب این سنت را برهم زد و یک یهودي از سکنه

  .شناسم ام و می گفت من آنانل را دیده کلئوپاترا. را خاخام بزرگ معبد ما کرد» آنانل«اسم 
ي ما از ریاست معبد محروم گردید، مـا سرشکسـته و خفیـف     آلکساندرا گفت از روزي که خانواده
هرود بعد از این که ما را از ریاست معبد محروم کرد به . کنند شدیم و مردم به نظر تحقیر به ما نگاه می

دانم که ازدواج  ي خود نمود، لیکن من می مریم را زوجهعنوان این که نسبت به ما محبت کند دخترم 
هرود با دختر من، براي ابراز محبت به ما نبود، بلکه هـرود عاشـق دختـرم شـد و او را گرفـت امـا ایـن        

  .وصلت هم نتوانست سر شکستگی ما را جبران کند
غیـر از افـراد    خاتون من گفت آلکساندرا، چگونه هرود توانست سنت قدیم را از بین ببـرد و مـردي  

  دودمان مخشب را به ریاست معبد یهودیان انتخاب نماید؟
تواند سنن قوم  ها بسیار محترم است و حتی پادشاه شما هم نمی دانم که بین شما یهودیان سنت من می

  .یهودي را از بین ببرد
ن بود یس معبد کند ایئآلکساندرا گفت آنچه سبب شد که هرود توانست که یک یهودي بابلی را ر

که پسرم کوچک بود و غیر از پسر من، از دودمان مخشب مردي وجود نداشت که الیق ریاست معبد 
باشد، به همین جهت هرود یک یهودي بابلی را خاخام بزرگ معبد کرد، ولی اینک پسر مـن بـزرگ   

  .تواند که ریس معبد شود شده و به سن رشد رسیده و می
  کلئوپاترا پرسید اسم پسر شما چیست؟

  .است» آریستوبول«آلکساندرا گفت نام پسرم 
  خواهی؟ ي مصر گفت اینک از من چه می ملکه

خواهم به من کمک کنی تا این کـه آنانـل از ریاسـت معبـد بـر کنـار        آلکساندرا گفت من از تو می

                                                
هاي متعدد  اما داراي نماز خانهخداي قوم یهودي کافی است، » یهوه«گفتند که یک خانه براي  باید توجه کرد که یهودیان بیش از یک معبد نداشتند، چون می -  1

  .مترجم –ها یکی است  برند نماز خانه دارند ولی معبد آن بودند و امروز هم چنین است و در هر شهر که یهودیان بسر می
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  .دار برسد گردد و پسرم به جاي او رییس معبد شود و حق به حق
هرود مقاومت خواهد کرد و رضایت نخواهد داد که آنانل  کنم که بینی می کلئوپاترا گفت من پیش

  .کنار گردد و پسر تو جانشین او شود از ریاست معبد بر
توانی هرود را وادار کنی آن مـرد را از   خواهم و تو می زن گفت به همین جهت من از تو کمک می

  .ریاست معبد برکنار نماید و هرود از تو گوش شنوا دارد
  اگر من این کار را بکنم براي من چه سودي خواهد داشت؟کلئوپاترا پرسید 

دانم که تو در انتظار چه سودي هسـتی، ولـی هـر چـه بخـواهی مـن بـه تـو          آلکساندرا گفت من نمی
  .دهم می

  .کلئوپاترا گفت آلکساندرا، من احتیاج به پول تو ندارم براي این که خود توانگر هستم
  .ي جهان هستی ترین ملکه دانم که تو ثروتمند آلکساندرا گفت می

خواهم و آیا تو حاضري در عوض این که مـن پسـرت را خاخـام     کلئوپاترا گفت من از تو زمین می
  کنم تو فلسطین را به من واگذاري تا این که ملک من شود؟ بزرگ معبد یهودیان می

این که اگر پسر دانی که این کار از من ساخته نیست، براي  ي مصر، تو می آلکساندرا گفت اي ملکه
تواند کشور فلسطین را به دیگري واگذارد و این کار را فقط  من رییس معبد شود، باز رییس معبد نمی

  .تواند بکند پادشاه قوم یهود می
  .تواند این کار را بکند کلئوپاترا گفت خاخام بزرگ معبد یهودیان نیز می

اخام بزرگ معبد ما بتواند اراضی کشور ام که خ ي مصر، من هرگز نشنیده آلکساندرا گفت اي ملکه
  .را به دیگران ببخشد

تواند فلسطین را به من واگـذارد تـا مـن آن را     کلئوپاترا گفت اگر خاخام معبد شما پادشاه شود، می
  .   ي مصر کنم ضمیمه

  .ي مصر را نگریست آلکساندرا با شگفت ملکه
بدون جانشین فوت کند، چه کسی باید زمـام   کلئوپاترا گفت اي الکساندرا، اگر پادشاه قوم اسراییل

  امور کشور را بدست بگیرد؟
آلکساندرا گفت هرگاه پادشاه قوم اسراییل بدون جانشین فوت کند، خاخام بـزرگ معبـد مـا زمـام     
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  .امور کشور را بدست خواهد گرفت
  تواند پادشاه شود؟  کلئوپاترا گفت پس خاخام بزرگ معبد شما می

  .داد آلکساندرا جواب مثبت
  کلئوپاترا پرسید آیا دخترت مریم که با هرود ازدواج کرده داراي پسر شده است یا نه؟ 

  .آلکساندرا گفت هنوز داراي پسر نشده است
ي مصر گفت پس اگر هرود زندگی را بدرود گوید و پسر تو آریستوبول ریـیس معبـد باشـد،     ملکه

توانـد ایـن کشـور را بـه مـن       دسـت گرفـت مـی   وي پادشاه خواهد شد و بعد از این که زمام امـور را ب 
  .است که من او را بر سلطنت ابقا خواهم کرد  واگذارد و طبیعی

  .آلکساندرا گفت هرود جوان است و نخواهد مرد
  .میرند ها نیز مانند سالخوردگان می ي مصر گفت بعضی از اوقات جوان ملکه

  یست؟ ي مصر را نگریست و پرسید منظورت چ آلکساندرا خیره ملکه
کنم و بعد از این که هرود زنـدگی را بـدرود گفـت،     کلئوپاترا گفت من فرزند تو را رییس معبد می

  .نماید گیرد و فلسطین را به من واگذار می پسرت جاي او را می
تا این که خاتون من گفت بعد از اینکـه مـن   . فهمید که منظور کلئوپاترا چیست آلکساندرا هنوز نمی

بزرگ معبد کرد، هرود را از بین خواهم برد تـا ایـن کـه پسـرت آریسـتوبول بتوانـد       پسر تو را خاخام 
  .زمامدار کشور شود
اي براي آنتوان که در سوریه بود نوشت  ي خاتون من موافقت کرد و کلئوپاترا نامه آلکساندرا با نقشه

شـان بـراي ایـن کـه     و گفت آنانل را از ریاست معبد یهودیان معزول کن و آریستوبول را به جاي او بن
  .ریاست معبد یهودیان طبق شعایر، حق آریستوبول است

شد و حکومت روم  رسم این بود که رییس معبد به ظاهر از طرف شوراي عالی یهودیان انتخاب می
نمـود، ولـی در عمـل ایـن      ي فرمانفرماي خود انتخاب شوراي عالی یهودیـان را تصـویب مـی    به وسیله

کرد و هرود پادشاه قوم اسراییل،  خواست رییس معبد می هر که را که می اینطور نبود و حکومت روم
  .با تصویب حکومت روم توانسته بود که آنانل را رییس معبد کند

ي خاتون من، نوشت که اگر رییس معبد را عوض کنـد سـبب خصـومت     آنتوان بعد از دریافت نامه



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٢١ 

ت هرود عالوه بر ایـن کـه بـراي مـن     هرود خواهد شد و براي من تولید زحمت خواهد کرد و خصوم
کند در روم انعکاسی نامطلوب خواهد داشت، بـراي ایـن کـه قـوم اسـراییل همـواره        تولید زحمت می

  .خواهد یهودیان را برنجاند مورد توجه و احترام روم بوده و مجلس سناي روم نمی
نکرده باشم شوهرت در وقتی خاتون من این نامه را دریافت کرد به من گفت شرمیون، اگر فراموش 

کرد، با تو آشـنا   کاري می که در کاخ سلطنتی اسکندریه موزاییک کار بود و هنگامی گذشته موزاییک
  .شد

کاري کرد و ایـن فـن را    گفتم بلی اي خاتون من، او پنج سال در یونان و پنج سال در روم موزاییک
  .یاد گرفت

  .تواند موزاییک کاري کند گر نقاش نباشد نمیکار، نقاش هم هست و ا کلئوپاترا گفت هر موزاییک
  .گفتم بلی اي خاتون من، شوهرم نقاش نیز هست

  .کلئوپاترا گفت او را نزد من بفرست
  .من رفتم و شوهرم را پیدا کردم و نزد کلئوپاترا بردم

  ي مصر از او پرسید آیا تو نقاش هستی؟ ملکه
  .شوهرم جواب مثبت داد

  شبیه اشخاص را تصویر کنی؟توانی  ملکه پرسید آیا می
  .شوهرم تردید کرد

قدري شبیه باشد که هـر کـس آن را   ه نمایی ب خواهم شکلی که تو تصویر می کلئوپاترا گفت من می
  .نماید بیند، یقین کند که صاحب شکل را مشاهده می می

ی کشـیدم، ولـی مـدت    ساز بودم شبیه اشـخاص مـی   که من موزاییک تیه گفت اي خاتون من، هنگامی
  .کنم که امروز، قدرت گذشته را براي نقاشی ندارم ام و تصور می است که کار نکرده

هـا   کلئوپاترا گفت آیا یک نقاش سراغ داري که بتواند شکل اشخاص را طوري بکشد کـه عـین آن  
  .باشد

ت من یقین دارم بین یهودیان این کشور کسی نیست که بتواند شبیه اشخاص را بکشـد و  فشوهرم گ
در مصر نقاشان برجسـته هسـتند   . اند ن به نقاشی عالقه ندارند و هرگز یک نقاش برجسته نداشتهیهودیا
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یه که ورکنند، اما در س ولی شبیه سازان خوب نیستند، زیرا پیوسته براي تزیین عمارات و معابد کار می
اص را تواننـد شـکل اشـخ    ام، چند نقاش شـبیه سـاز برجسـته هسـت و مـی      خود من در آنجا متولد شده

  .طوري بسازند که هر کس ببیند تصدیق کند تفاوتی با صاحب شکل ندارد
گفت همین امروز راه بیفت و به سوریه برو و هنرومند ترین نقاش شبیه ساز آنجا را با خود  اپاتروکلئ

  .به این شهر بیاور و هر چه قدر هم مزد خواست از طرف من به او بپرداز
اي بنویسند و به تیه بدهد که وي در سـوریه   است و امر کرد حوالهدار خود را خو خاتون من صندوق

از صراف دریافت نماید و شوهرم همان روز از اورشلیم به راه افتاد و خود را به دریا رسانید که سـوار  
  .کشتی شود و به طرف سوریه برود

وریه بیاورد، بـراي  من از کلئوپاترا نپرسیدم که براي چه دستو داد که شوهرم برود و یک نقاش از س
  .دانستم وقتی تیه مراجعت کرد خواهم دانست که علت استخدام نقاش چیست این که می

  .وقتی شوهرم مراجعت کرد یک نقاش سالخورده را که داراي ریش سفید و سیاه بود با خود آورد
  خوبی تصویر کنی؟ه توانی شبیه اشخاص را ب ملکه از نقاش سریانی پرسید آیا تو می

  اي؟ یه آوردهروسکلئوپاترا گفت البد وسایل کار خود را از . گفت بلی نقاش
  ملکه از او پرسید وسایل کار تو کجاست؟. نقاش گفت بلی

  .نقاش جواب داد در همین جا
  .کلئوپاترا گفت وسایل خود را بیاور

را ي مصر گفت شکل کنیز من شرمیون  مرد سالخورده در اندك مدت وسایل خود را آورد و ملکه
  .ترسیم کن

  .نقاش گفت او باید بنشیند تا من بتوانم شکلش را تصویر کنم
کاغذ آن زمان کـه در مصـر سـاخته    ( ي مصر نشستم و مرد یک قطعه پاپیروس من برحسب امر ملکه

دست گرفت و در مرکب فـرو بـرد و   ه موس را بلَي مسطح گسترد و بعد کَ را روي یک تخته) شد می
  .کردشروع به ترسیم شکل من 

دسـت  ه بعد از مدتی کم، مرد سالخورده که نشسته بود برخاست و آنچه را که تصویر کرده بـود، بـ  
ها  بینی با مرکب سیاه تصویر شده و به همین جهت رنگ چشم کلئوپاترا داد و گفت این شکلی که می
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تـوانم کـه همـین شـکل را بـا       هاي مختلف صورت مشخص نیست، ولی اگر بخواهی من مـی  و قسمت
هاي مختلف صورت به شکل اصل خواهند  ها و قسمت کنم و در آن صورت رنگ چشم ررنگ تصوی

  .شد
  .کلئوپاترا به من گفت شرمیون، بیا و شکل خود را ببین

ها و صورت گذشته طوري به مـن شـبیه    ي رنگ چشم من به ملکه نزدیک شدم و دیدن که از مسأله
  .بینم دم گویی خود را در آیینه میگذرانی است که وقتی من آن شکل را از نظر می

فرستم تا این  ي یک شاهزاده خانم یهودي می ي مصر به مرد نقاش گفت من تو را به خانه آنگاه ملکه
  .که شکل پسرش موسوم به آریستوبول را ترسیم کنی
. گویند که جوانی زیباتر از او در فلسـطین نیسـت   آریستوبول اینک یک جوان هفده ساله است و می

هـا و صـورت کـوچکترین تفـاوتی بـا       باید تصویر او را طوري بکشی که رنـگ مـوي سـر و چشـم     تو
  توانی از عهده بر آیی؟ آریستوبول نداشته باشد و آیا می
  .نقاش سریانی جواب مثبت داد

ي یک  خواهد به وسیله معلوم شد که آلکساندرا شاهزاده خانم یهودي، اطالع دارد که خاتون من می
ي مصر به تیه گفت که مرد نقاش را بـا وسـایل کـار بـه      پسرش را ترسیم نماید، زیرا ملکهنقاش شکل 

ي آلکساندرا ببـرد و بـه نقـاش گفـت تـو نبایـد از آن خانـه خـارج شـوي، مگـر ایـن کـه شـکل               خانه
آریستوبول را ترسیم کرده باشی و آن را نزد من بیاوري و بعد از این که تصویر را بـه مـن دادي، آزاد   

  .توانی به سوریه مراجعت نمایی هی شد و میخوا
  .نقاش سالخورده با تیه به راه افتاد

من یقین داشتم که خاتون من عاشق آریستوبول نیست چون کلئوپاترا زنی نبود که عاشق یـک پسـر   
ي مصـر، عشـق جـزو عوامـل مـؤثر       در زنـدگی ملکـه  . گمنام شود، ولو زیباترین جوان فلسـطین باشـد  

  .کرد سته از عشق براي تقویت اساس سلطنت خود استفاده میسیاست بود و پیو
ي یهودي را ندیده بودم تا روزي که نقاش سریانی با تصـویر رنگـی او وارد    من آریستوبول شاهزاده

ي یهودي زیباترین جوان فلسـطین   وقت تصدیق کردم که آن شاهزاده کاخ سلطنتی اورشلیم شد و آن
  .باشد می
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اي به آنتوان که همچنان در سوریه بـود نوشـت و    ه نقاش را مرخص کرد، نامهکلئوپاترا بعد از آن ک
 آن. ي یهودي را به سوریه ببرد و بـه آنتـوان بدهـد    شوهرم را مأمور نمود که آن نامه و تصویر شاهزاده

وقت فهمیدم که خاتون من قصد دارد که از نقطه ضعف آنتوان اسـتفاده کنـد و او را وادار نمایـد کـه     
  .بول را به ریاست معبد انتخاب کندآریستو
ي یهودي را دید به خاتون من  ي کلئوپاترا مؤثر واقع شد و آنتوان بعد از این که تصویر شاهزاده حیله

ي زیبایی بیش از آنانل لیاقت دارد که رییس معبد شود و من خیلی  شک یک چنین شاهزاده نوشت بی
  .گفت آنتوان هرگز آریستوبول را ندید ولی به طوري که خواهم. مایلم که او را ببینم

آنتوان براي عزل آنانل و نصب آریستوبول یک عذر موجه داشت و آن این بود که ریاسـت معبـد،   
حق مسلم فرزندان مخشب است و آنانل از این جهت رییس معبد شد که رییس حقیقی، صـغیر بـود و   

  .ي یهودي اینک کبیر شده باید رییس معبد شود چون شاهزاده
شوراي عالی یهودیان وقتی متوجه گردید که آنتوان مایـل اسـت ریـیس معبـد تغییـر کنـد از هـرود        

  ي آنتوان اطالع دارد؟ استفسار کرد و پرسید که آیا وي از نظریه
اي بـه آنتـوان    هرود از شنیدن خبر مربوط به تغییر ریـیس معبـد حیـرت کـرد و متـوحش شـد و نامـه       

یک مرد غاصب است زیرا حـق آریسـتوبول را غصـب کـرده و      گفت آنانل نوشت، ولی سردار رومی
  .ي یهودي بزرگ شده باید به ریاست معبد برسد شاهزاده

توانست آن دلیل را با یک حرف منطقی رد کند و شوراي عالی  دلیل آنتوان منطقی بود و هرود نمی
د و آریستوبول جاي او را یهودیان طبق دستور آنتوان رأي داد که آنانل باید از ریاست معبد برکنار شو

  .بگیرد
اي از دودمان مخشب رییس معبـد خواهـد شـد، شـادي      ي اورشلیم فهمیدند که شاهزاده وقتی سکنه

را از معبـد  » تـابوت سـکینه  «کردند و جشن گرفتند و براي این که رییس معبد را به مقر ریاست ببرند، 
      1.ندي یهودي به حرکت در آورد خارج کردند و پیشاپیش شاهزاده

                                                
اتحاد عبارت بود از چیزي چون نخل . اند ها را تابوت سکینه ترجمه کرده است و اعراب نخل اتحاد یهودي» نخل اتحاد«ي  ي دو کلمه ترجمه» تابوت سکینه«.  1

آوردند و عقیده داشتند که از برکت نخل  هاي طوالنی، پیشاپیش خود به حرکت در می ها و راهپیمایی که یهودیان در جنگ) اما تابوت مرتفع(صندوق، یا تابوت 
  .مترجم -اتحاد فاتح خواهند شد یا به سالمت به مقصد خواهند رسید
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آریستوبول جوان با لباس ریاست معبد زیباتر شده بود و شاید براي اولین مرتبه، رییسـی بـراي معبـد    
  .شد که ریش نداشت انتخاب می

باشـد بهتـر آن دیـد کـه      هرود پادشاه فلسطین وقتی متوجه شد کـه آنتـوان طرفـدار آریسـتوبول مـی     
  .سکوت نماید

رفت تا این کـه ریاسـت عبادتگـاه را بـر عهـده بگیـرد،        میي جوان به سوي معبد  روزي که شاهزاده
ي تظاهرات مردم به نفع آن پسر جوان فهمید که شاهزاده آریستوبول مـردي بـا نفـوذ     هرود از مشاهده
  .تواند علنی با وي مخالفت نماید و مخالفت علنی برایش گران تمام خواهد شد است و او نمی

له آن جوان را از بین ببرد و نیز در همان روز خاتون من بـه  همان روز، هرود مصمم گردید که با حی
ي خـود را بـراي از بـین بـردن ریـیس جـوان معبـد         فکر افتاد که هرود را معدوم نماید، اما هرود نقشـه 

  .به موقع اجرا گذاشت) براي از بین بردن هرود(زودتر از خاتون من 
بود و هرود در بـاغ بـزرگ خـود واقـع در      آریستوبول در فصل تابستان به ریاست معبد انتخاب شده

ي جوان یهودي اقامه کـرد   که استخري با وسعت داشت جشنی به افتخار ریاست شاهزاده» اریحا«شهر 
هاي همسال آریستوبول شرکت کردنـد و چـون هـوا گـرم بـود، بـراي        اي از جوان و در آن جشن عده

  .تنی و شنا وارد استخر شدند آب
زدنـد و ریـیس جـوان معبـد کـه بـیش از هفـده سـال          کردند و قهقهه می می ها در استخر بازي جوان

یک وقت متوجه شدند که آریستوبول ناپدید شده است و هر چه . نمود ها شرکت می نداشت، در بازي
وي را جستجو کردند نیافتند و بعـد از دو روز جسـد ریـیس جـوان معبـد یهودیـان، روي آب اسـتخر        

  .نمایان گردید
اند و قاتل آن جوان هرود است و هرود  درنگ فهمید که آریستوبول را به قتل رسانیده خاتون من بی

  .از این جهت جشنی در باغ خود اقامه کرد که بتواند رییس جوان معبد را به آنجا ببرد و به قتل برساند
ایـن   ها سر آریستوبول را زیر آب نگاه داشـتند تـا   خاتون من فهمید که در روز جشن و آبتنی، جوان

که خفه شود، آنگاه رهایش کردند و جنازه زیر آب رفت و در کف استخر قرار گرفـت و بعـد از دو   
  .روز باال آمد

کردند نگفتند که آریستوبول چگونـه مـرد و همـه از     هایی که در استخر آبتنی می هیچ یک از جوان
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ستوبول از استخر خارج کردیم که آری اطالعی نمودند و گفتند ما تصور می چگونگی مرگش اظهار بی
  .شده و رفته است

وضع مرگ رییس جوان معبد طوري بود که گـویی بـر اثـر غفلـت خـود مـرده و چـون در آن روز        
توانستند بفهمند قـاتلین ریـیس    کردند نمی اي کثیر از جوانان همسال آریستوبول در استخر شنا می عده

  .معبد که هستند
ي عـزا   هاي اورشلیم و اریحا دسته زاداري کرد و در کوچهي آریستوبول ع هرود بعد از کشف جنازه

  .ولی نه خاتون من فریب عزاي هرود را خورد نه آلکساندرا مادر آن جوان. به راه انداخت
ي خاتون مـن بـراي از بـین بـردن هـرود بـر هـم         ي یهودي به قتل رسید، نقشه بعد از این که شاهزاده

توانست شخصی از معتمدین خـود   رفت، کلئوپاترا نمی بین میچون اگر پادشاه قوم اسراییل از . خورد
  .را به جایش بنشاند

خواهم که انتقام خون  ي جوان نزد خاتون من گریست و گفت من از تو می آلکساندرا مادر شاهزاده
  .فرزندم را از هرود بگیري

که در اسـکندریه  به مناسبت فصل زمستان آنتوان از سوریه به اسکندریه رفت و به خاتون من نوشت 
  . به وي ملحق شود

کلئوپاترا به شاهزاده خانم آلکساندرا گفت من بعد از این که وارد اسکندریه شدم، انتقام پسر تـو را  
  . از هرود خواهم گرفت

آنگاه عازم اسکندریه شدیم و بعد از رسیدن به آنجا، کلئوپاترا از عاشق خود آنتوان پرسید که براي 
  اي؟ آوردهمن چه هدیه 

  .اي زیبا جون تو باشد آنتوان گفت من چیزي نداشتم که الیق هدیه کردن به ملکه
پیوندد، باید به او هدیه بدهد و مـن از   کلئوپاترا گفت وقتی عاشق، بعد از مدتی دوري به معشوق می

  .خواهم تو هدیه می
  خواهی که به عنوان هدیه به تو بدهم؟ آنتوان پرسید چه می

  .خواهم گفت من سر هرود را به عنوان هدیه از تو میکلئوپاترا 
  آنتوان پرسید مگر هرود چه کرده که تو خواهان سرش هستی؟
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کلئوپاترا گفت هرود شاهزاده آریستوبول یهودي رییس معبد اورشلیم را کشته و از آن بدتر، با قتـل  
  .ي مرا براي تصرف فلسطین بر هم زده است آن جوان نقشه

اش را من به تو اهدا کـردم   هرود براي تو فایده ندارد، چون بعد از این که سر بریدهآنتوان گفت سر 
چون ولیعهد ندارد، آنانل خاخام بزرگ معبد یهودیان به جاي او پادشاه خواهد شد و کشور هـرود بـه   

خـواهی از هـرود انتقـام بگیـري زر و گـوهر او را تصـرف کـن، چـون زر و          اگر می. تو نخواهد رسید
قیمت دارد، ولی سرش براي تو بدون قیمت است مضـاف بـر ایـن کـه اگـر سـر هـرود را از         گوهرش

شود، زیـرا   اش جدا نمایی در روم غوغا خواهد شد و شاید سناي روم علیه من وارد اقدامات نظامی تنه
  .اوکتاو این فرصت را براي حمله کردن به من از دست نخواهد داد

  .گوید راست می کلئوپاترا متوجه گردید که آنتوان
خاتون من زنی نبود که متوجه آن نکات نباشد و نداند که قتل هرود بدست آنتـوان در روم تـأثیري   

رسـاند،   ها هرود را به قتـل مـی   اگر خود کلئوپاترا بدست یکی از آدمکش. بسیار ناگوار خواهد داشت
  .دشمنی به قتل رسیده استشد که هرود بر اثر  کرد چون گفته می در روم انعکاس نامطلوب پیدا نمی

رسانید، مجلـس سـناي روم بـا تحریـک اوکتـاو مجبـور        اما اگر آنتوان پادشاه قوم یهود را به قتل می
خشم شدید، در آن موقع، بر عقل خاتون من چیره شده بود . شد که علیه آنتوان اقدامی شدید بکند می

  .گوید دانست چه می و او نمی
دهـم و او را تهدیـد    ي یهودي مورد مؤاخذه قـرار مـی   م قتل شاهزادهآنتوان گفت من هرود را به جر

نمایم و به عنوان وجه المصالحه هر چه طال و گهر دارد از او خواهم گرفـت کـه قسـمتی را بـه تـو       می
ي مقتول را راضی کنی، امـا بـراي تصـرف فلسـطین      خواهم داد که تو بتوانی آلکساندرا مادر شاهزاده

  .ک فرصت مقتضی بدست بیایدباید صبر نمایی که ی
آنتوان هرود را احضار کرد و پادشاه قـوم اسـراییل بـه اسـکندریه آمـد و آنتـوان او را مـتهم بـه قتـل          

ي قتل آریستوبول دخالت  آریستوبول کرد، ولی هرود به شدت از خود دفاع نمود و گفت او در مسأله
ي از همساالن در استخر باغ آب تنی کرد و ا احتیاطی خود گردید و با عده ندارد و آن جوان قربانی بی

  .خفه شد
ي جوان  تواند جرم هرود را به ثبوت برساند، براي این که هرود به شاهزاده دانست که نمی آنتوان می
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ي خویش لباس از  یهودي نگفت که لباس از تن در آورد و وارد استخر شود و خود او به ظاهر با اراده
ولـی تهدیـدش   . شد و شنا کرد و در تفریح همساالن خود شرکت نمود تن بیرون آورد و وارد استخر

هـا   کرد و گفت تمام جوانانی را که در آن روز در استخر بودند دستگیر خواهد کرد و از یکایـک آن 
  .ها داده بود ي یهودي را به کدام یک از آن تحقیق خواهد نمود تا بفهمد که هرود دستور قتل شاهزاده

دانست که اگر آنتوان جوانانی را که آن روز در استخر بودند دستگیر نمایـد و   یهرود ترسید چون م
عاقبت قرار شد که هرود سه کرور سـس تـرز زر   . ها تحقیق کند، حقیقت کشف خواهد گردید از آن

  .بدهد تا این که از تعقیب مصون باشد
عت نماید و آنتوان هیئتی باید به فلسطین مراج هرود قبول کرد و گفت که براي تحویل دادن زر، می

ها رفتند و با سـه کـرور سـس تـرز      از افسران خود را انتخاب کرد تا بروند و از هرود پول بگیرند و آن
  .مراجعت نمودند

آنتوان دو کرور از آن طال را به کلئوپاترا داد و کلئوپاترا، نیم کرور سـس تـرز را بـراي آلکسـاندرا     
  .ن که از داغ فرزند تسلی یابدي مقتول فرستاد تا ای مادر شاهزاده

آنتوان فصل زمستان را در اسکندریه گذرانید و در بهار، عازم سوریه شد تا از آنجا به آسیا ي صغیر 
  .برود، زیرا آرداوتز پادشاه ارمنستان، با اشکانیان همدست گردیده به روم پشت کرده بود

کست خورد و به آن وضع فجیع که گفتم بعد از این که آنتوان در فرهاد اسب واقع در آذربایجان ش
از آذربایجان مراجعت نمود، آرداواتز پادشاه ارمنستان متوجه گردید که آنتوان دیگر قـدرت اولیـه را   

ارمنستان در آسـیا ي صـغیر قـرار گرفتـه     (ندارد، از این رو همین که آنتوان از آسیاي صغیر خارج شد 
آنتوان از این موضوع مطلع گردید، ولی در آن . نزدیک کردپادشاه ارمنستان خود را به ایرانیان ) است

هایش از سرما و گرسـنگی در حـال    ي نیرو هاي او از بین رفته بود و بقیه شرایط که قسمت اعظم لژیون
در ایـامی  . توانست به ارمنستان قشـون بکشـد   نمی –ام  همان طور که پیش از این گفته –نابودي بودند 

اي بسـیج   هـاي تـازه   او نیـرو . رفت، مدتی از آن زمان گذشته بـود  به سوریه می که آنتوان از اسکندریه
هاي جدیدي فراهم ساخته بود کـه تحـت    ي خود، لژیون کرده و به همراه بقایاي قشون در هم شکسته

هاي آینده آمادگی داشته  نظارت فرماندهان رومی، به تمرین فنون نظامی اشتغال داشتند تا براي جنگ
  .باشند
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آن موقع، آنتوان خود را براي حمله به ارمنستان آماده دیـد و بـراي ایـن کـه پادشـاه ارمنسـتان را        در
  .اغفال کند، شهرت داد که قصد دارد به آذربایجان برود و با اشکانیان بجنگد

گفت که آنتوان تا روزي که زنده است نخواهد توانست با اشکانیان بجنگد، براي این  خاتون من می
تواند با  اش را متزلزل کرده و نمی شینی مخوف قشون او در فصل زمستان آذربایجان، روحیهکه عقب ن

  .اشکانیان روبرو شود
طرفی را پیش  آرداواتز پادشاه ارمنستان، وقتی شنید که آنتوان قصد دارد به آذربایجان برود روش بی

  .و به آذربایجان بروندهاي رومی از ارمنستان عبور کنند  گرفت، اما موافقت نمود که لژیون
هاي رومی وقتی وارد ارمنستان شدند از آنجا عبور نکردند و همانجا ماندنـد و مرتکـب انـواع     لژیون

  .ها، چاپیدن اموال مردم بود ترین آن فجایع شدند که کوچک
ي پادشاه ارمنستان را تصرف نمود و خود او و زن و فرزندانش را اسیر نمود و  آنتوان موجودي خزانه

با خود به اسکندریه آورد و بعد از این که وارد اسکندریه شد، به جبران شکست سابق در فرهاد اسـب  
  .و آذربایجان، تصمیم گرفت که جشن پیروزي بگیرد
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  جشن پیروزي بزرگ در اسکندریه
تا آن تاریخ اتفاق نیفتاده بود که یک سردار رومی بعد از مراجعت از یک فتح در شهري غیر از روم 

کـرد نـه    جشن پیروزي را اقامه کند و آن جشن را هم مجلس سناي روم به افتخار سردار فاتح اقامه می
خود سردار، ولی آنتوان این سنت را تغییر داد و براي اولین مرتبه در تاریخ روم، جشن پیـروزي یـک   

  .را در اسکندریه اقامه کرد) یعنی خود(سردار فاتح 
خود را در اسکندریه بر پا کرد تا این کـه بتوانـد بـانوي محبـوب      آنتوان از این جهت جشن پیروزي

هـا را از مقابـل    ي آن کشـور و فرزنـدان آن   خود کلئوپاترا را تجلیـل کنـد و پادشـاه ارمنسـتان و ملکـه     
  .ي مصر بگذراند ملکه

ي جشن پیروزي اینگونه ترتیب داده شد که در وسط سیرك اسکندریه یک پایگاه بـه وجـود    برنامه
ي مصـر   ورند و براي پایگاه، تختی از سیم بگذارند تا این که در روز جشن، خاتون من با لباس الهـه بیا

  .روي آن جلوس نماید
اي جهت خاتون من دوختند که دامان آن جلوي تخت تـا وسـعت چهـل قـدم را      براي آن روز جامه

ي مصـر بـه    فـت و الهـه  گر در آن روز هیچ کس در کنار خاتون من یا عقـب او قـرار نمـی   . پوشانید می
  .کرد تنهایی در تخت نقره جلوس می

ها که همه مقید به زنجیر زرین بودند را، از مقابـل خـاتون    آنگاه پادشاه ارمنستان و زن و فرزندان آن
  .گذرانیدند من می

ي خـود پادشـاه    ي سلطنتی ارمنستان رسید از خزانـه  هاي خانواده طالیی که به مصرف ساختن زنجیر 
 .ن به دست آمده بودارمنستا

ي مصـر   ي آن جشن، پادشاه ارمنستان و زن و فرزندان او بعد از این که مقابل تخت ملکـه  طبق برنامه
هـا در مقابـل خـاتون     سجود آن. ها را بر زمین بزنند و پیشانی بر خاك قرار بدهند باید زانو رسیدند، می

ها اجازه داد خواهد شـد کـه    از آن، به آنکشد تا یکصد شماره را بشمارند و بعد  من آن قدر طول می
  .برخیزند و بروند

انـد در راه خـدایان    ي سلطنتی ارمنستان، ده از نفر بزرگان ارمنستان که اسیر شده بعد از عبور خانواده
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مصر و روم سر خواهند برید و بعد به تمام کسانی که در سیرك حضور دارند غذا و آبجو داده خواهد 
  .شد

ي اسکندریه به سوي سیرك رفتند تا بتوانند مراسم جشن پیروزي آنتوان را  تمام سکنهدر روز معین، 
  .ببینند

کردنـد و چشـم از    در ساعت مقرر، خاتون من سوار بر تخت روانی که یکصد غالم آن را حمل مـی 
شد وارد سیرك گردید و کلئوپاترا بعد از خـروج تخـت روان، از پایگـاهی     دیدن زیبایی آن سیر نمی

ي او را مقابـل آن پایگـاه بـر     ساخته بودند باال رفت و بر تخت نشست و دیگران، دامان بلنـد جامـه   که
  .زمین گستردند

  .من در کمتر موقعی خاتون خود را آن طور باشکوه و زیبا دیده بودم
شـد مقابـل    دید مایل می رسید و هر کس او را می ي واقعی به نظر می کلئوپاترا در آن روز، یک الهه

  .ن همه زیبایی و شکوه و قدرت، سر بر سجده بگذاردآ
ي  ي جشن، قدري تغییر داده شد و آن ایـن کـه تصـمیم گرفتنـد ده تـن از اسـیران برجسـته        در برنامه

  .ي سلطنتی ارمنستان را از مقابل کلئوپاترا بگذرانند ارمنستان را بدواً قربانی کنند و آنگاه خانواده
. دیدم ي مصر بودم و کلئوپاترا را از جلو می هاي سیرك روبروي ملکه من در آن روز، در یکی از لژ

ي شکارچی و مقابل آن محراب یک کنده  مقابل او، محرابی به وجود آورده بودند به افتخار دیان الهه
  .قرار داشت

ي ارمنستان را یکی بعد از دیگـري، آوردنـد و مقابـل آن کنـده نشـانیدند و       ده تن از اسراي برجسته
  .ها جدا کرد د با یک ضربت شمشیر، سر را از تن آنجال

ي شـکارچی   هاي مزبور را مقابل محرابی که براي دیان الهه ها از پیکر جدا شد، سر بعد از این که سر
هـا را در آن نهادنـد و آن ارابـه را از     اي آوردند و الشه ساخته بودند، در یک ردیف قرار دادند و ارابه

ي  آنگـاه نوبـت عبـور پادشـاه و ملکـه     . خون مقتولین بـر زمـین بـاقی مانـد    سیرك خارج کردند، ولی 
  .ها رسید ارمنستان و فرزندان آن
ي سلطنتی ارغوانی در بر و دیهیم بر سر داشت، لیکن وي را با زنجیر طـال بسـته    پادشاه ارمنستان جبه

آمد و آنگاه دو پسر و  میي ارمنستان  کرد و بعد از او ملکه پادشاه ارمنستان در جلو حرکت می. بودند
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  .آمدند دو دختر که فرزندانشان بودند می
هاي سفید در حـالی کـه    سرخ رنگ و یراق اي از سربازان لژیون با لباس رسمی ها عده در پیرامون آن

کردنـد کـه مـانع از دیـدن      سربازان لژیون طوري حرکت می. آمدند هاي بلند در دست داشتند می نیزه
  .رمنستان از طرف دیگران نشوندي سلطنتی ا خانواده

هـا را مقابـل کلئوپـاترا آوردنـد و یـک       ي ارمنستان و فرزندان آن ي جشن، پادشاه و ملکه طبق برنامه
ي نگهبانان بود، بـه پادشـاه و ملکـه ي ارمنسـتان و      ي لژیون که در آن روز فرمانده لگات یعنی فرمانده

  .ي مصر سجده کنند الههها گفت که زانو بزنند و بعد مقابل  فرزندان آن
  .ولی نه پادشاه ارمنستان زانو زد و نه ملکه و نه فرزندانش

خواستند که مقابل خـاتون مـن زانـو بـر زمـین بزننـد و سـجده         کردند و نمی ها تمرد می با این که آن
  .ها آفرین گفتم کنند، من در دل به شجاعت آن

کردنـد و   سـلطنتی ارمنسـتان تمـرد مـی     ي زیـرا چـون خـانواده   . اي خطرنـاك فـرا رسـیده بـود     لحظه
باید به قتل برسند و طبیعی است که فرمـان قتـل    خواستند که مقابل کلئوپاترا زانو بر زمین بزنند می نمی
خواسـت در   باید از طرف خاتون من صادر شود، چون آنتوان آنجا حضور نداشت، زیرا آنتوان می می

ي مصـر باشـد، از    کـرد کـه هرگـاه او بـا ملکـه      فکـر مـی  ي خود را به جلوه در آورد و  آن روز محبوبه
  .شود ي خاتون من کاسته می جلوه

ي سلطنتی ارمنستان را وادار  توانست که خانواده که حضور داشت، می ي رومی لگات افسر عالی رتبه
 ي لژیـون کـه کنـار    اگـر فرمانـده  . کرد کند سجده نمایند، ولی به پاس احترام کلئوپاترا آن کار را نمی

داشـت کـه زانـو بزننـد و      محبوسین ایستاده بود، پادشاه ارمنستان و ملکه و فرزندان او را به زور وا مـی 
ي توهین نسبت به کلئوپـاترا بـه    ي سلطنتی بودند، به منزله ها پادشاه و از خانواده سجده کنند، چون آن

  .آمد شمار می
من تصور داشتم که همـه، مثـل مـن    آمد و  در سیرك با عظمت اسکندریه صدا از احدي بیرون نمی

دانستند که طبـق قـانون روم سـزاي آن نافرمـانی قتـل       اند، چون همه می ها حبس کرده نفس را در سینه
  .هاي آرداواتز و زوجه و فرزندانش از بدن جدا شود است و باید در آن لحظه سر

هاي متخلفین را از بدن  درنگ جالد حاضر و سر داد، بی اگر کلئوپاترا در آن موقع دست را تکان می
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ي آن کشــور و  ي مصــر دســت را تکــان نـداد و پادشــاه ارمنســتان و ملکــه  کــرد، ولــی ملکـه  جـدا مــی 
  .فرزندانش، بعد از این که قدري مقابل کلئوپاترا ایستادند به راه افتادند و رفتند

هـاي اصـلی مراسـم جشـن      ي سلطنتی آن کشـور، قسـمت   پادشاه ارمنستان و اعضاي خانواده با عبور
هاي دیگر براي تفریح مردم شروع شد و آنگاه، به تمام کسـانی کـه در    پیروزي خاتمه یافت و قسمت

وقتی نوبت به غذا و آبجو رسید مـن از سـیرك مراجعـت    . سیرك بودند غذا دادند و آبجو نوشانیدند
  .کردم
اش بـه   ل از این که خاتون من از سیرك برگردد، خبر تمـرد پادشـاه ارمنسـتان و اعضـاي خـانواده     قب

پس از این که خاتون من وارد کاخ سلطنتی شد آنتوان از او پرسید براي چه فرمـان قتـل   . آنتوان رسید
  متمردین را صادر نکردي؟

ادر نکردم که جـرأت و شـجاعت   کلئوپاترا گفت از این جهت فرمان قتل او و زن و فرزندانش را ص
کردم که یـک پادشـاه اسـیر کـه همـه چیـز خـود را از         من تصور نمی. آرداوتز مرا تحت تأثیر قرار داد

دست داده، آن قدر دلیري داشته باشد که براي این که مقابل فاتح سجده نکند، از جان بگذرد و اگـر  
دیـدم و لـذا از    و زن و فرزندانش حقیـر مـی   کردم، خود را مقابل آن مرد من فرمان قتل او را صادر می

  .ها کوچک نبینم ها صرفنظر کردم که خود را مقابل آن قتل آن
ي جشن پیروزي آنتوان در اسکندریه، طـوري در روم انعکـاس نـامطلوب بـه وجـود آورد کـه        اقامه

  .ي روم تصور کردند که آسمان بر زمین فرود آمده است هیئت حاکمه
بود که جشن پیروزي یک سـردار فـاتح در شـهري بـه غیـر از روم اقامـه شـود و        هرگز اتفاق نیفتاده 

در روم، عمل آنتوان به شکل یاغیگري جلـوه کـرد و صـحبت از    . آنتوان این بدعت را به وجود آورد
هـاي روم   این شد که قشون بکشند و آنتوان را به قتل برسانند، ولی بعد، آنتوان هدایایی بـراي سـناتور  

  .ها را از خشم فرود آورد فرستاد و آن
شـود کـه در    یک روز کلئوپاترا به من گفت که تا یک ماه دیگر مراسمی کنار قبر اسکندر اقامه مـی 

  .مصر بدون سابقه است
دانند که یک شاهراه از اسکندریه تا قبـر اسـکندر سـاخته شـده      شناسند می کسانی که اسکندر را می
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    1.شود گذرد منتهی به قبر اسکندر می نار سیرك میي مزبور بعد از این که از ک است و جاده
  .ي مصر داده خواهد شد بعد از یک ماه، به مردم اطالع دادند کنار قبر اسکندر مقامی جدید به ملکه

کنار قبر اسکندر، در صحرایی وسیع، با چوب و آهـن قرارگـاهی بـه وجـود آوردنـد کـه آنتـوان و        
ا که سزار او را به رسمیت شناخت و سه فرزند دیگر کلئوپـاترا  ي مصر و سزاریون فرزند کلئوپاتر ملکه

  .بتوانند در آنجا جلوس نمایند
ي مصر و دیگري براي آنتوان و  در روز موعود، روي آن پایگاه شش تخت نهادند، یکی براي ملکه

سومی براي سزاریون و تخت سزاریون کوچکتر از تخت آنتـوان و کلئوپـاترا بـود و سـه تخـت دیگـر       
  .اي سه فرزند کلئوپاترا و آنتوانبر

ي اسکندریه کنار  اي کثیر از سکنه در آن روز، مثل روزي که مردم در سیرك جمع شده بودند، عده
  .قبر اسکندر در صحرا جمع شدند تا این که مراسم جدید را تماشا کنند

ن تـاریخ یـک   ي مصر بر تخت جلوس کرد و بعد از او آنتوان و آنگاه سـزاریون کـه در آ   اول ملکه
  .پسر سیزده ساله بود، جلوس نمود

کـه دو فرزنـد توأمـان    » کلئوپاترا ماه صفت«و بعد از وي خواهرش » اسکندر خورشید صفت«آنگاه 
در آن تاریخ از عمر آن دو برادر و خواهر توأمان شش سال . کلئوپاترا و آنتوان بودند نشستند) دوقلو(
  .گذشت می

  .ي خاتون من که او هم از پشت آنتوان بود؛ جلوس کرد پسر دو سالهها، بطلمیوس  بعد از جلوس آن
ها را بلنـد   بعد از این که همه نشستند، ده شیپورچی لژیون در حالی که دست چپ را به کمر زده سر

  .نگاه داشته بودند، شیپور زدند تا آغاز مراسم را اعالم دارند
ي قبـرس و   ي مصـر و ملکـه   لئوپـاترا ملکـه  آن وقت آنتوان شروع به نطق کـرد و گفـت از امـروز، ک   

ي سـالطین خواهـد    ي آن قسمت از اراضی فلسطین که به او واگذار گردیده، داراي عنوان ملکه ملکه
  .شد

                                                
هاي  دانیم که شهر اش را در اسکندریه دفن کنند، ولی می قبل از این که بمیرد وصیت کرده بود که جنازه. بین النهرین جوانمرگ شد دانیم در اسکندر که می.  1

یت ها وص ي مصر دفن شده باشد و بعضی از آن اند که اسکندر در اسکندریه متعدد به اسم اسکندریه وجود داشت و به همین جهت، بعضی از مورخین تردید کرده
ي مصر محلی بوده  ام که قبل از میالد مسیح در اسکندریه ولی این بی مقدار در چند دیده. دانند اسکندر را مشعر بر این که باید در اسکندریه دفن شود، مجهول می

  .شود نیز این موضوع ذکر شده است به نام قبر اسکندر و در خاطرات شرمیون به طوري که در این جا دیده می
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بعد، تاجی جدید را که براي خاتون من ساخته بودند بر سرش نهاد، آنگاه سزاریون را به مردم نشـان  
ي سزار بود و این پسر که به نـام سـزاریون    گذشته زوجه ي مصر در دانید که ملکه داد و گفت همه می

باشد و از امروز عنوان رسمی این پسر شاه شاهان است وتاج مخصوص  شود فرزند سزار می خوانده می
  .گذارد آن را بر سر می

  .سپس تاجی را که براي سزاریون ساخته بودند، بر فرق آن پسر نهاد
ید صفت اشاره کرد و گفـت از امـروز اسـکندر خورشـید     بعد از چند لحظه به طرف اسکندر خورش

شـود، و   صفت، داراي مقام پادشاه ارمنستان و پادشاه تمام اراضی فیمـایین رود فـرات و رود سـند مـی    
اراضی فیمـایین رود فـرات و رود سـند عبـارت     . یک تاج هم بر سر اسکندر خورشید صفت گذاشت

ولـی آنتـوان آن اراضـی را در تصـرف     . کردنـد  ت مـی است از اراضی ایران که اشکانیان بـر آن سـلطن  
نداشت تا این که به دو فرزند خود و خاتون من ببخشد، ولـی چـون امیـدوار بـود کـه روزي سـرزمین       

  .اشکانیان را فتح خواهد کرد، لذا ایران را به اسکندر خورشید صفت بخشید
رد و کلئوپـاترا مـاه صـفت    هاي واقع در مغرب مصر را هم بـه کلئوپـاترا مـاه صـفت اعطـاء کـ       کشور
بطلمیوس دو ساله هم، پادشاه آسیاي صغیر . هایی شد که در مغرب مصر قرار دارد ي تمام کشور ملکه
  .گردید

توانستند سلطنت کنند و  واضح است که فرزندان کلئوپاترا که هر یک پادشاه چند کشور شدند، نمی
  .کرد ها سلطنت می خاتون من از طرف آن

ی که آنتوان در آن روز گفت، اعالم این که سزاریون فرزند مشروع سزار و کلئوپاترا های در بین چیز
ي  است از نظر سیاسی خیلی اهمیت داشت، زیرا اوکتـاو رقیـب آنتـوان، در روم خـود را پسـر خوانـده      

ي سـزار   دانست و قسمتی از قدرت و نفوذ خود را مرهـون ایـن بـود کـه وي را پسـر خوانـده       سزار می
ي او حقی  ند و وقتی محقق شود که فرزند مشروع سزار در اسکندریه است، براي پسر خواندهدانست می

  .ماند و پسرش باید جانشین سزار شود باقی نمی
ها نشان  آنتوان با اعالم این که سزاریون فرزند مشروع سزار و کلئوپاترا است و همچنین با تاج بخشی

 .ه رومداد که قلب امپراتوري روم اسکندریه است ن

ها را به فرزندان خاتون من بخشید، جز در عالم  هایی که آنتوان تاج سلطنت آن یک قسمت از کشور
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ي  هـا نقشـه   ي سیاسـی آن  پندار، در تصرف آنتوان نبود، معهذا کلئوپاترا و آنتوان نشان دادند که نقشـه 
ي مصر درآورنـد   طههایی را که اسکندر فتح کرد تحت سل اسکندر است و قصد دارند که تمام کشور

  .و به همین مناسبت مراسم تاج بخشیدن، کنار قبر اسکندر به انجام رسید
به طوري که من فهمیدم خاتون من و آنتوان خواستند که بناي یک امپراتوري جدیـد را بـدون ایـن    

ه از آن ها خواستند که خود را مستقل جلوه بدهند و بفهمانند ک آن. که وابسته به روم باشد استوار کنند
دانند و اسکندریه مرکـز امپراتـوري اسـت، آن هـم یـک امپراتـوري        پس روم را مرکز امپراتوري نمی

  .متمایز است) امپراتوري روم(شرقی که از امپراتوري غربی 
از طـرف   –چیزي که بیش از همه براي اکتاو خطر داشت، موضوع بـه رسـمیت شـناختن سـزاریون     

  .بود –آنتوان 
با این که آنتوان اعالم کرد که سـزاریون داراي عنـوان شـاه شـاهان خواهـد بـود، کشـوري را بـه او         

  . خواست که سزاریون پادشاه روم شود و امپراتوري روم از آن سزاریون گردد نبخشید زیرا می
ا دانستم کسی که آن نقشه ر کردند من می آن روز که کنار قبر اسکندر سالطین جدید را انتخاب می

آنتوان در مسایل سیاسی آن قدر هوش و اطالع نداشت که بتواند آن نقشه را . کشیده خاتون من است
  .طرح نماید، بلکه فقط مجري نقشه بود

خواسـت جانشـین اسـکندر شـود، بـا ایـن تفـاوت کـه وقتـی           کلئوپاترا با طرح و اجراي آن نقشه می
و هر قسمت به دسـت یـک نفـر افتـاد، ولـی      اش تجزیه شد  اسکندر مرد چون فرزند نداشت امپراتوري

ي فرزندانش جاوید بماند، به همین جهت هیچ یـک از فرزنـدان او    خواست که به وسیله خاتون من می
ي مصـر بـراي    نام پدر را نداشتند و اسم سزاریون را هم، به طوري کـه گفـتم، ملکـه   ) غیر از سزاریون(

  .مند شود بتواند از مزایاي پسر سزار بودن بهرهي سیاسی انتخاب کرد تا این که فرزندش  استفاده
خواست قبل از این که آنتوان بمیرد بنیان امپراتوري خود را محکم کند تا این که بعد  خاتون من می

  .اش را بگیرد از مرگ آنتوان، روم نتواند امپراتوري
  .ت نه آنتواندر روم بخوبی متوجه شدند که عامل اصلی ایجاد امپراتوري شرقی، کلئوپاترا اس

دانستند که آنتوان مردي است سطحی و استعداد ندارد که  اوکتاو و نمایندگان مجلس سناي روم می
خواهـد یـک    اي را طرح نماید، بلکه خاتون مـن اسـت کـه آن نقشـه را طـرح کـرده و مـی        چنان نقشه



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٣٧ 

  .امپراتوري وسیع شرقی به وجود آورد که بعد از او فرزندانش در آن سلطنت نمایند
در ضمن، بر اثر مرور زمان حقیقت جنگ شهر فرهـاد اسـب در آذربایجـان معلـوم شـد و اوکتـاو و       

اي که پس از  نامه هاي روم فهمیدند که آنتوان در فرهاد اسب و آذربایجان شکست خورد و فتح سناتور
د ادعـا  مراجعت از آذربایجان منتشر کرد، دروغ بود و پول گزاف کلئوپاترا سبب گردید که وي بتوانـ 

  .کند که در آذربایجان فاتح شده و غنایم جنگی بدست آورده است
هاي روم در مجلس سـنا، خـاتون    هاي روم بیشتر متوجه خاتون من شد و سناتور این بود که مخالفت

  .گفتند دادند و گاهی به او ناسزا می مرا مورد نکوهش قرار می
طالع صـحیحی دارم کـه کلئوپـاترا بـراي     هاي روم ضمن نطق خود گفت من ا روزي یکی از سناتور

تربیت فرزندان خود، آموزگارانی را اجیر نموده که فرزنـدانش را مطـابق رسـوم و آداب شـاهزادگان     
مشرق زمین تعلیم بدهند و تربیت کنند و از جمله مردي به نام نیکوالي دمشـقی را اسـتخدام کـرد، تـا     

بان پهلوي را یاد بدهد، زیرا امیدوار اسـت کـه   ز» اسکندر خورشید صفت«این که به پسرش موسوم به 
  .پسر او روزي پادشاه ایران شود

این موضوع صحت داشت و خاتون من براي تعلیم پسرش اسکندر خورشید صـفت، آموزگـاري را   
  .آموخت استخدام کرده بود که به او زبان پهلوي را می

ست و تمام اقـدامات سیاسـی کـه    همان سناتور، ضمن نطق خود گفت کلئوپاترا روح موذي آنتوان ا
هایی بر خالف مصالح  خواهید که آنتوان کار گیرد و اگر می کند، از کلئوپاترا سرچشمه می آنتوان می

  .روم نکند، کلئوپاترا را از بین ببرید یا این که آنتوان را از وي جدا کنید
  .وي سوء قصد کند توانست نسبت به کرد که کسی نمی ولی کلئوپاترا طوري از خود محافظت می

بعد از این که محقق شد که روم کمر خصومت با خاتون مرا بر میان بسته اسـت، کلئوپـاترا کمتـر از    
کردنـد   اي نگهبان اطراف تخت روان او حرکت می شد و در موقع خروج عده کاخ سلطنتی خارج می

  .گذاشتند که هیچ کس به تخت روان نزدیک شود و نمی
گرفت این بود که وي آرداواتز پادشاه ارمنسـتان و   ی که اوکتاو به آنتوان میهاي بزرگ یکی از ایراد

هـا از دوسـتان دولـت     زن و فرزندان او را اسیر کرده، در اسکندریه محبوس نموده، در صورتی که آن
  .باشند و اسارت و حبس آنان براي روم ننگین است روم می
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 .واند جبران شکست فرهاد اسب را بکندآنتوان از این جهت به ارمنستان قشون کشید که بت

فهمیدنـد کـه آن    کرد، مـردم مـی   همان موقع که آنتوان جشن پیروزي خود را در اسکندریه اقامه می
جشن براي فتح کشوري چون ارمنستان زاید است و آنتوان نباید براي فتح ارمنستان با آن شکوه جشن 

  .به اسکندریه بیاورد بگیرد و پادشاه و زن و فرزندان او را اسیر کند و
دانسـتم،   من اسارت آرداواتز پادشاه ارمنستان و زن و فرزندان او را مغایر با عظمت خاتون خـود مـی  

توانست که آرداوتـز   ولی بعد از این که اعالم شد پسر کلئوپاترا پادشاه ارمنستان است، خاتون من نمی
  .را آزاد نماید

سزاریون را فرزند مشروع سزار معرفی کرده بیشتر بـراي او  اوکتاو فهمید که هدف آنتوان از این که 
ها توصیه نمود کـه در مجلـس سـنا     ، لذا به سناتور) ي سزار بود که پسر خوانده(از پا در آوردن اوست 

هـاي خـود بـه آنتـوان حملـه کردنـد و گفتنـد کـه          ها هم در نطـق  آن. هایی علیه آنتوان ایراد کنند نطق
  .ت بلکه فرزند بطلمیوس چهاردهم پادشاه مقتول مصر و کلئوپاترا استسزاریون فرزند سزار نیس

توانسـته کـه سـزاریون را از     کردند که خاتون مـن نمـی   هاي خود ادعا می ها در نطق بعضی از سناتور
  .ي مصر سزار را مجبور کرد که فرزندش را پسر خود بداند سزار داشته باشد و ملکه

به فرض این که مقرر شود طفل کلئوپاترا را فرزند سزار بدانند، این گفتند  ها در نطق خود می سناتور
کار را باید مجلس سناي روم بکند نه آنتوان و به او مربوط نیست که اعالم بدارد سزاریون فرزند سزار 
است و در مورد شخصیت بزرگی چـون امپراتـور و دیکتـاتور روم فرزنـد بـه معنـی وارث و جانشـین        

  .حتمی است
ور شد و گفت این مـرد در عـوض ایـن کـه اوقـات       تاو نیز در اولین فرصت به آنتوان حملهخود اوک

گذرانـد و   خود را صرف مسایل مربوط به امپراتوري روم کند، تمام اوقـات خـود را بـا کلئوپـاترا مـی     
  .معشوق اوست

که مـن   کنیم اي به اوکتاو نوشت و در آن گفت فرض می آنتوان وقتی از آن نطق مستحضر شد، نامه
ام یا چندین سال است که شریک زندگی او به شـمار   محبوب کلئوپاترا باشم، آیا تازه محبوب او شده

کردي و اینک صدات در آمده است؟ وانگهی  آیم و چرا تا کنون تو اعتراضی به این موضوع نمی می
  نمایی؟ اهو میمگر زندگی و معاشرت یک مرد با یک زن اهمیتی دارد که تو این قدر راجع به آن هی
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ي روابط او را با خاتون من دستاویز قرار داده تـا ایـن کـه بتوانـد      آنتوان فهمیده بود که اوکتاو مسأله
  .آنتوان را مورد هتاکی قرار بدهد

ي وکالي مجلس سناي روم مشعر بر این که آنتوان حق نداشـته سـزاریون را فرزنـد و جانشـین      گفته
ي اوکتاو مبنی بر این که آنتوان اوقـات   که در روم اثر کرد، ولی گفتهاي بود  سزار معرفی نماید، گفته
هـا طـوري از نظـر عفـت در خـور       گذرانیـد، در روم اثـر نکـرد، چـون رومـی      خود را با خاتون من می

نکوهش بودند که معاشرت یک مرد با یک زن بیگانه، در روم جزو مسـایل عـادي بـود بـه خصـوص      
اشد و در یک کشور شرقی چون مصر با زنی زندگی کند، زیرا در اگر آن مرد شخصی چون آنتوان ب

  .   هاي مشرق زمین، از جمله مصر، تعدد زوجات امري بود عادي کشور
کـه در روم بـود و چـه پـس از آن، اوقـات خـود را صـرف         ام آنتـوان هنگـامی   من پیش از این گفته

بند و بار دست برداشت که با خاتون  کرد و تنها زمانی از آن زندگی بی خوشگذرانی و لهو و لعب می
توانستند بر آنتوان ایراد بگیرند، چون  ها نمی من آشنا شد و با او ماند و از این لحاظ به خصوص رومی

  .هاي آشکاري بودند ها داراي نقطه ضعف از حیث اخالق اکثر رجال آن
افشـاي اسـرار زنـدگی    کوشـیدند کـه بـا     هاي سیاسـی مـی   ها این است که در مبارزه ولی رسم رومی

ها بیندازند، حتی سزار هم از ایـن اسـلحه بـراي از پـا در      ها را رسوا کنند و از نظر خصوصی رقیبان، آن
  .کرد آوردن رقیبان استفاده می

وقتی آنتوان، سزاریون را پسر مشروع سزار خواند، اوکتاو متوجه شد که نابود کردن سزاریون بـراي  
  .سر زنده بماند قدرت را از وي خواهد گرفتاو ضروري است، چون اگر آن پ

رسـید و وارد زنـدگی    سزاریون در آن موقع سیزده ساله بود و سه چهار سال دیگر به سـن رشـد مـی   
  .کرد شد و عالوه بر نام سزار از ثروت گزاف مادرش کلئوپاترا استفاده می سیاسی می

از آن در معرض خطر اسـت و  خاتون من با هوش سرشاري که داشت، متوجه شد که سزاریون پس 
  .باید از او به خوبی محافظت کرد تا این که گماشتگان اوکتاو نتوانند وي را به قتل برسانند

توانست حفظ نفس کنـد،   مثل آنتوان عیاش و خوشگذران نبود و می -به طوري که گفتم  -اوکتاو 
تفاده نمود و بعد از این که مورد اي ضعیف بود که آنتوان از آن اس معهذا او هم در زندگی داراي نقطه

  .هتاکی اوکتاو قرار گرفت به او جواب داد
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 1.داشـت  را دوسـت مـی  » نـرون «ي یکی از رجال روم موسوم بـه   زوجه» لیوي«اوکتاو زنی موسوم به 
طوري اوکتاو خواهان زن مزبور شد که نه فقط زن خود را براي این که بـا لیـوي ازدواج کنـد طـالق     

گذشـت، شـوهرش نـرون را     ي بـارداریش مـی   ی که لیوي باردار بود و پنج ماه از دورهداد، بلکه موقع
اي بـراي   درنگ با لیوي ازدواج کرد و بدین مناسبت از عـده  واداشت که زن خود را طالق بدهد و بی

  .ي عروسی دعوت نمود و از جمله نرون هم در آن مجلس شرکت کرد صرف ولیمه
هاي مخصوص  صرف غذا، اطراف میز ناهارخوري، روي نیمکت اشراف روم عادت دارند که موقع

کشند و شکم لیوي که روي نیمکتی کنار اوکتاو دراز کشیده بود، برآمدگی داشت و حضار  دراز می
  .  باشد فهمیدند که وي باردار می

دي ها به تمسخر گفتنـد کـه اوکتـاو مـر     لیوي چهار ماه بعد از ازدواج با اوکتاو، پسري زایید و رومی
  .ي شوهر شد زایید اش چهار ماه بعد از این که وارد خانه باشد، زیرا زوجه نیک بخت می

باشـد، ولـی اوکتـاو حاضـر      طبق قانون روم، پدر هر طفل مردي است که همسر مادر آن کودك می
واقعی  ي نرون فرستاد تا این که پدر نشد که فرزند لیوي را فرزند خود بداند و او را بعد از تولد به خانه

  .ي دایه او را بزرگ کند طفل، به وسیله
  .مناسبات آنتوان و اوکتاو طوري تیره گردید که خطر جنگ بین اوکتاو و آنتوان محسوس گردید

ي سیاسـت تـو را    تواند بـه وسـیله   بیند نمی کنم اوکتاو که می خاتون من به آنتوان گفت من حس می
اي  د و تو باید خود را براي جنگ آماده کنی و چون بهانهآید که با تو بجنگ نابود کند، در صدد بر می

ي تو عبارت اسـت از لـزوم    درنگ اقدام نمایی و بهانه آوري قشون داري، باید بی قابل قبول براي جمع
حمله کردن به آذربایجان براي از بین بردن حکومت اشکانیان در ایران و اگر تأخیر نمایی، بعید نیست 

  . دهد ها را نمی آوري سربازان و بسیج کردن آن ي جمع قت به تو اجازهغافلگیر شوي و ضیق و
  .خواهد و من پول ندارم ها پول می آوري سربازان و بسیج کردن آن آنتوان گفت جمع

خاتون من گفت هر قدر پول بخواهی به تو خـواهم داد و نیـروي خـود را در سـوریه بسـیج کـن تـا        
  .ور شوي و پیوسته از روم کسب خبر کن تا غافلگیر نشوي حملهتصور کنند که تو قصد داري به ایران 

                                                
بود، جزو رجال روم به شمار » نرون –کلودیوس  –نی بریوس «ندگان محترم نباید این نرون را با امپراتور ستمگر روم اشتباه کنند و این نرون که نام کاملش خوان.  1
  .مترجم –به امپراتوري روم رسید » نی بر«آمد و پسرش موسوم به  می
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ي گـرد   ي طـال بـراي هزینـه    ي خود را گشود و دوازده کرور سـکه  آن وقت خاتون من درب خزانه
  .ها به آنتوان داد آوردن سربازان و بسیج و تعلیم آن

به من گفـت شـرمیون،   آنتوان براي قشون کشی به سوریه رفت و یک ماه بعد از آن تاریخ کلئوپاترا 
  .ما هم باید به سوریه برویم

خاتون من گفـت مـن   . گفتم هر موقع که تو بخواهی حرکت کنی من هم براي حرکت آماده هستم
ام به مصرف  باید به سوریه بروم تا این که اوالً ناظر بسیج سربازان باشم و بدانم پولی که به آنتوان داده

، ثانیاً باید بروم تا نگذارم که آنتوان و اوکتاو با هم کنار بیایند گردد رسد و تفریط نمی قشون کشی می
  .و آشتی کنند، زیرا روزي که این دو نفر با هم دوست شوند من نابود خواهم گردید

گفت و من هم فهمیدم که وضع سیاسی طوري شده، که اگر آنتوان و اوکتـاو   خاتون من درست می
  .خواهد شدبا هم آشتی کنند، خاتون من قربانی 

در آنجا خاتون من، نـه فقـط مراقبـت    . اي دیگر از مصر عزیمت کردیم و وارد سوریه شدیم ما مرتبه
رفت تا ببیند  ها به مراکز تعلیمات سربازان می کرد مناسبات آنتوان و اوکتاو اصالح نشود، بلکه روز می

  .ده است یا خیرآیا سربازان تحت تعلیم قرار گرفته اند و سازو برگ جنگی آماده گردی
ي افتخاري لژیون اسکندر کبیر در مصـر بـود، وقتـی     دانستم خاتون من در گذشته فرمانده من که می

شد بزرگتـرین سـردار جنگـی جهـان      گفتم اگر کلئوپاترا مرد آفریده می فعالیت او را دیدم به خود می
را بعـد از چنـد سـاعت    یـک روز، کلئوپـات  . داد گردید و حتی سزار را هـم تحـت الشـعاع قـرار مـی      می

هاي نظامی، خسته مراجعت کرد و من به او گفتم خاتون من،  سرکشی به مراکز تعلیمات جنگی و انبار
  .کنی، قدري به فکر خود باش و استراحت بنما چرا این قدر خود را خسته می

  .ارزد کلئوپاترا گفت شرمیون، بدست آوردن امپراتوري روم بقدري خستگی می
ي طال  ي نهایی خاتون خود پی بردم و فهمیدم که وي چرا دوازده کرور سکه به نقشه در آن روز من

  .ي قشون به آنتوان داد و معلوم شد که خاتون من در فکر تصرف امپراتوري روم است براي هزینه
گردید، آنتوان فرمانفرمـاي   گرفت و آنتوان در جنگ فاتح می اگر بین آنتوان و اوکتاو جنگ در می

نمـود و بعـد از    شود و در نتیجه خاتون من، بـر امپراتـوري روم حکومـت مـی     مطلق امپراتوري روم می
فـاتح   گردیـد، ولـی اگـر اوکتـاو     مرگ آنتوان فرزند کلئوپاترا سـزاریون زمامـدار امپراتـوري روم مـی    
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شد، سـلطنت خـاتون مـن ممکـن بـود از بـین بـرود، لـیکن بـه طـوري کـه مـن فهمیـدم کلئوپـاترا                می
  .خواست قشون آنتوان را طوري نیرومند کند که اوکتاو نتواند غلبه نماید می

بعد از این که ارکان قشون آنتوان در سـوریه قـوام گرفـت، خـاتون مـن بـه او گفـت در یونـان هـم          
  .اند بازان نماید زیرا سربازان یونانی در تمام اعصار به شجاعت معروف بودهمبادرت به بسیج سر

آنتوان خواست که براي گرد آوردن سربازان یونانی به یونان برود و خاتون من گفت من نیـز بـا تـو    
ي شـهر آتـن    خواست خود را به یونانیـان و بخصـوص سـکنه    آیم و منظور کلئوپاترا این بود که می می

  . ها بود، ببینند ي مصر را که از نژاد یونانی ها ملکه تا آننشان بدهد 
ي آتن وصف خاتون مرا شنیده، لیکن خود او را ندیده  تا آن موقع کلئوپاترا به آتن نرفته بود و سکنه

شـود،   ي مصر که از نژاد یونانی اسـت وارد آتـن مـی    ي آتن خبر رسید که ملکه بودند و وقتی به سکنه
  . ي مصر آماده کردند براي پذیرایی از ملکهمرد و زن خود را 

خواسـت خـود را بـه     ي سیاسـی داشـت و مـی    هـایش جنبـه   مسافرت خاتون من به آتن مثل سایر کار
هـا وي را   ي آتن و یونان نشان بدهند تا روزي کـه در امپراتـوري روم زمامـدار گردیـد، یونـانی      سکنه
ي مصر و یونـان و قبـرس و فلسـطین     وم نشود، ملکهي خود بدانند و اگر هم زمامدار امپراتوري ر ملکه
  .گردد

: زدنـد  روزي که خاتون من وارد آتن شد، زن و مرد و کودك در سر راهش قرار گرفته، بانگ مـی 
ي شـهر   بعد از ورود ما به آتن، اول خاتون مرا به معبد بزرگ آتنه الهه. »ي مصر خوش آمدي اي الهه«

ي سلطنتی مصر را که  را به خاتون من تسلیم کردند و کلئوپاترا، جامهبردند و بعد سند اهلیت شهر آتن 
  .ي بانوان آتن در بر کرد اي چون جامه در بر داشت در پس یک پرده از تن کند و جامه

ي زر به معبد آتنه و سه معبد دیگـر کـه در آتـن     کلئوپاترا در روز دوم ورود به آتن، دو کرور سکه
کردند،  ي آتن انتخاب می ي شهر خاتون مرا به سمت ملکه آنتوان نبود، سکنه اگر از بیم. بود اهدا نمود
کردند که خاتون مرا به سمت  دانستند که آنتوان فرمانفرماي کل یونان است، جرأت نمی ولی چون می

  .ي آتن انتخاب نمایند ملکه
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  جنگ سرنوشت در آکتیوم
اوکتاو در روم مشغول بسیج کردن یک ارتش  که ما در آتن بودیم، به آنتوان خبر رسید که هنگامی

  .نیرومند است و قصد دارد که بعد از این که ارتش بسیج شد به طرف شرق به راه بیفتد
نمایـد و   کلئوپاترا به آنتوان گفت بدون شک اوکتاو این ارتش را براي جنگ کردن با تو بسـیج مـی  

  .ستباز بدون تردید، راه عبور او براي رفتن به شرق یونان ا
کلئوپاترا پرسید آیا تو از پشت سر خود اطمینان داري یا نـه؟ و آیـا   . آنتوان این گفته را تصدیق کرد

  زنی که شاید اوکتاو در صدد برآید براي از پا در آوردن تو، با ایرانیان متحد شود؟ حدس نمی
با ایرانیان  آنتوان گفت این حدس بعید است ولی غیر ممکن نیست و تا کنون چند بار حکومت روم

  .کنار آمده است
کلئوپاترا گفت اگر اوکتاو با پادشاه اشکانی متحد شده باشـد، بعـد از ایـن کـه قشـون روم حرکـت       
کرد، قشون پادشاه اشکانی هم وارد سوریه خواهد شد و ارتش تو در آن جـا، گرفتـار جنـگ خواهـد     

انتقال قشون تو از سوریه . احضار کنی دانم که تو قشون خود را از سوریه به یونان گردید و من بهتر می
  :به یونان چند فایده دارد

اول این که اگر اوکتاو با پادشاه اشکانی علیه تو متفـق شـده باشـد، قشـون تـو در یونـان در معـرض        
دانی پادشاه اشکانی هرگز براي حمله بـه تـو بـه     ي پادشاه اشکانی نخواهد بود و به طوري که می حمله

ي دیگر انتقال قشون تو از سوریه به این جا ایـن اسـت کـه همـین کـه خبـر        فایده. این جا نخواهد آمد
توانی به استقبال او بشتابی و در مدتی کـم خـود را بـه اوکتـاو      حرکت قشون اوکتاو از روم شنیدي می

ي بالکـان،   اش این است کـه دشـمنان تـو، در یونـان و سـایر کشـورهاي منطقـه        برسانی و سومین فایده
ي بالکـان را   تواند سکنه کنند و تفتین اوکتاو نمی بینند و حساب کار خود را می ن تو را میعظمت قشو

  .علیه تو بشوراند
  .ها را تصدیق کرد و دستور داد که قشون او را از سوریه به یونان منتقل گردد آنتوان این نظریه

کردند که قشون  ردم تصور میتا وقتی که قشون آنتوان از سوریه به یونان منتقل نشده بود، در روم م
آنتوان براي جنگ با پادشاه اشکانی بسیج شده است، ولی وقتی قشون آنتوان از سوریه منتقل به یونان 
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ور گـردد، بلکـه خیـال جنـگ بـا       گردید، همه فهمیدند که منظور آنتوان این نیست که به ایـران حملـه  
  .اوکتاو را دارد

گفت که جنگ با اوکتاو ممکن است که  شد به آنتوان می کلئوپاترا از روزي که بسیج قشون شروع
  .جنگ دریایی شود، زیرا وي براي این که قشون خود را از سوریه به روم ببرد، باید از دریا بگذرد

اوکتاو هم براي این که قشون خود را به شرق بیـاورد، بایـد از دریـا عبـور نمایـد و بعیـد نیسـت کـه         
یا این که بعید نیست براي جلوگیري از عبور قشون اوکتـاو، تـو مجبـور     فریقین در دریا تالقی نمایند،

توانی کشـتی جنگـی فـراهم کـن کـه اگـر یـک         شوي که ارتش وي را در دریا از بین ببري، لذا تا می
  .جنگ دریایی در گرفت، تو فاتح شوي

را کلئوپاترا دویسـت کشـتی جنگـی بـزرگ و کوچـک مصـر را در دسـترس آنتـوان قـرار داد و او          
هاي کشتی سازي مشرق امپراتوري روم را وادار بـه سـاختن کشـتی جنگـی      واداشت که تمام کارخانه

هاي کشـتی سـازي بـا سـرعت شـروع بـه سـاختن کشـتی          کند و در فلسطین و سوریه و یونان کارخانه
  .کردند

انقطـاع،   بـی ي زر به آنتوان داد و  بعد از این که ما وارد یونان شدیم، خاتون من ده کرور دیگر سکه
مراقب بود که کارهاي مربوط به بسیج کـردن نیـروي زمینـی و دریـایی بـا سـرعت پـیش بـرود، زیـرا          

نماید زودتر قشون روم را براي منتقـل   داد که اوکتاو نیز سعی می رسید نشان می اخباري که از روم می
دي هـم فهمیـده   کردن به خارج کشور و عزیمت به سوي شرق بسیج نمایـد و در روم حتـی افـراد عـا    

  .کند براي جنگ با آنتوان است بودند که قشونی که اوکتاو بسیج می
ي سـربازان   ي سربازانی که آنتوان در یونان گـرد آورد یکصـد و ده هـزار نفـر بـود و شـماره       شماره

  .اوکتاو یکصد هزار تن
داشـت و   نمود و اوکتاو چهارصد کشتی جنگـی  ي سفاین جنگی طرفین هم تقریبا ًیکسان می شماره

  .آنتوان پانصد کشتی جنگی
خـانم  . کردم که آنتوان فاتح خواهد گردید شروع شود، من تصور می 1قبل از این که جنگ آکتیوم

                                                
بر وزن فاعلون( -یا آکتیون  - آکتیوم   1 که امروز خلیج مزبور را به اسم » آمبرواسی«اي است واقع در مغرب یونان، در مدخل خلیج  دماغه) تقریبا ً
خوانند، براي این که شهري به این اسم کنار خلیج فارس قرار گرفته است و در سال سی و یکم قبل از میالد مسیح در دریایی در مقابل  می» آرنا«
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  .من هم امیدواري زیاد داشت که آنتوان فاتح گردد
خاتون من اطمینان داشت که هر زمان که نیروي اوکتاو از روم حرکت کند، وي از حرکت نیـروي  

شـد کـه    معلوم می. است 1اهد شد و یک وقت خبر رسید که نیروي اوکتاو در شمال اپیروي مطلع خو
  .کرد اوکتاو زرنگ تر از آن بود که خاتون من تصور می
کرد که اوکتاو یـک مرتبـه در مغـرب یونـان      بینی نمی آنتوان براي جنگ آمادگی داشت، ولی پیش

  .پدیدار شود
آن را نیروي دریایی ما بخوانم، در سواحل غربی یونان متفرق توانم  نیروي دریایی آنتوان که من می

هاي مـا نیـز در چنـد شـهر از سـواحل       لژیون. هاي ما را جمع آوري کرد بود و آنتوان به سرعت کشتی
  .ها را نیز به سرعت گرد آورد بردند و آنتوان آن جنوبی و غربی یونان بسر می

ناگهـان نیـروي   . ان، در خلیج آمبرواسی متمرکز شـد نیروي دریایی و زمینی ما بر حسب دستور آنتو
دریایی اوکتاو به مدخل خلیج آمبرواسی رسید، در صورتی که نیروي دریایی و ارتش ما درون خلیج 

  .بود
خاتون من سخت خشمگین شـد و ثابـت گردیـد کـه آنتـوان سسـتی و غفلـت کـرده و اگـر سسـتی           

  .یمشد نمود ما درون خلیج آمبرواسی غافلگیر نمی نمی
طـول  . شـود  خلیج آمبرواسی واقع در مغرب یونان به وسیله ي یک تنگه یا کانـال از دریـا جـدا مـی    

و عـرض آن هـزار و   ) یعنی بـه حسـاب امـروز دوازده کیلـومتر    (کانال مزبور بیست و چهار ذراع است 
شـده   اي واقـع  در مدخل این کانال، دماغـه ). یعنی به حساب امروز هشتصد متر(باشد  ششصد ذراع می
ي آکتیوم و اوکتاو بعـد از ایـن کـه بـا نیـروي دریـایی خـود بـه مـدخل خلـیج رسـید             موسوم به دماغه

هـاي داخلـی    هاي شمالی و جنوبی را در مدخل خلیج اشغال کرد، ولـی نتوانسـت وارد قسـمت    قسمت
  .ترسید اراضی شود چون از نیروي زمینی ما می

هاي خود مدخل کانال  یم، چون اوکتاو با کشتیما در خلیج آمبرواسی دچار وضعی مشکل شده بود
                                                                                                                                                       

م واقع شده، جنگی سخت بین آنتوان و اوکتاو در گرفت و به همین جهت جنگ مزبور در تاریخ به اسم جنگ آکتیوم خوانده ي آکتیو دماغه
  .مترجم - شود  می

 باشد و شمال اپیر یعی سرحد جنوبی کشور آلبانی اپیر از والیات یونان است و در مغرب آن سرزمین واقع شده و امروز با کشور آلبانی هم مرز می  1
  .مترجم –



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٤٦ 

ي قشـون و   کوشـیدند کـه رابطـه    هایی از سـربازان اوکتـاو مـی    را در دست داشت و در عین حال دسته
در آن موقع خاتون من متوجه شد که حریـف نیرومنـدتر   . نیروي دریایی ما را از راه خشکی قطع کنند

  .ومندتر بود که اوکتاو لیاقت داشتکرد و از این جهت نیر از آن است که تصور می
آنتوان متوجه شد که حریف از نظر تاکتیک از وي برتر است و احساس برتري خصـم او را طـوري   

وار نمود و چند نفر را به تصور این که جاسـوس هسـتند بـه     عصبی کرد که مبادرت به کارهایی دیوانه
  .وسیله جالدان قطعه قطعه کرد
ظنین شده بود که حتی نسبت به خاتون مـن نیـز ظنـین گردیـد و تصـور      طوري آنتوان نسبت به همه 

کرد که کلئوپاترا قصد دارد وي را مسموم کند و به قتل برساند و بعد به اوکتـاو بپیونـدد، غافـل از     می
توانست دوستی اوکتاو را جلب کند و اگر آن کار امکان پذیر بود کلئوپاترا از  این که خاتون من نمی

  .گردید یآن منصرف نم
توانست نظر اوکتاو را متوجه خود سازد زیرا براي ربودن دل جوانی مانند  کلئوپاترا از این جهت نمی
  .کرد ي مصر، در نظر آن مرد جوان یک زن پیر جلوه می اوکتاو تناسبی نداشت و ملکه

اهد کرد، کرد که او را مسموم خو در همان موقع که آنتوان به خاتون من ظنین شده بود و تصور می
روزي در موقع صرف غذا و در حالی که من حضور داشتم خاتونم دست آنتوان را گرفت و گفت از 

  . این غذا نخور
  آنتوان گفت براي چه؟

  .فهمانم براي چه نباید از این غذا بخوري کلئوپاترا جواب داد اکنون به تو می
ستند به عقب ما دسـتبرد بزننـد دسـتگیر    خوا دو روز قبل از آن، نیروي ما چند سرباز اوکتاو را که می

وقتی اسیر را آوردنـد، خـاتون مـن بـه     . کرده بودند و کلئوپاترا امر کرد که یکی از سربازان را بیاورند
  .هاي اوکتاو بود، بر زمین نشست وي گفت بنشیند و اسیر مزبور که از سربازان لژیون

مقابل این مرد که گرسنه اسـت بگـذار تـا    ملکه مصر به من گفت شرمیون، این ظرف غذا را بردار و 
  .بخورد و سیر شود

دهد که  من غذا را که مقابل آنتوان بود برداشتم و مقابل اسیر نهادم و به او گفتم ملکه به تو اجازه می
  .غذا بخوري و سیر شوي
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م آن مرد با اشتها شروع به خوردن کرد و همین که ظرف از غذا خالی شد، یک مرتبه حال اسیر بره
خورد و صـورتش ارغـوانی و بعـد کبـود گردیـد و از فـرط درد نعـره زد و بـر خـود پیچیـد و آنگـاه            

خواستم تو را مسموم کـنم،   حرکت شد و جان سپرد، آن وقت کلئوپاترا به آنتوان گفت اگر من می بی
  .شوي تا این که مانع اقدام من گردي فهمیدي که چه موقع مسموم می تو نمی
ین امروز تو را مسموم نمایم و به قتل برسانم، ولی ایـن کـار را نکـردم و نخـواهم     توانستم هم من می

جهت به من ظنین مباش و حواس خود را که باید صرف جنگ شود صرف یک سـوءظن   کرد، لذا بی
  .اساس نکن بی

  .دیگر من نشنیدم که آنتوان به دیگران بگوید که کلئوپاترا قصد دارد وي را مسموم نماید
اي  ي مسموم نمودن در زنـدگی خـاتون مـن و آنتـوان، مرحلـه      کردم که طرح مسأله س میاما من ح

. دهد دوران دوستی آن دو نفر خاتمه یافته است، یا نزدیـک بـه خاتمـه یـافتن اسـت      است که نشان می
چون اگر محبوب و محبوبه همدیگر را دوست داشته باشند، محال است که موضوع مسـموم کـردن و   

  . رح گرددقتل بین آن مط
ي محاصـره وضـع نیـروي دریـایی و قشـون مـا را        رفته رفته معلوم شد که اوکتاو خیال دارد بـا ادامـه  

اي از افسران ما گریختند و بـا ایـن کـه آنتـوان یکـی از       بر اثر طول مدت محاصره عده. مغشوش نماید
ن نگریزند، باز هم برخی از ي عبرت گردد و دیگرا فراریان را که به چنگ ما افتاد زنده سوزانید تا مایه

  .کردند افسران ما فرار می
ما فهمیده بودیم که اوکتاو در نیروي دریایی و قشون ما، جاسوس دارد و جاسوسان او افسران مـا را  

شـد و ممکـن بـود کـه      هایی نیـز خـرج مـی    بدون تردید از طرف اوکتاو پول. کنند تحریک به فرار می
  .هاي ما در خلیج آمبرواسی را غرق نمایند م کشتیجاسوسان اوکتاو با خرابکاري تما

هـا برقـرار شـد و آمـد و رفـت در       براي جلوگیري از سوءقصد جاسوسان انضـباطی دقیـق در کشـتی   
ها، جز در ساعاتی مخصوص قدغن گردید تا این که جاسوسان و خرابکاران نتوانند خـود را بـه    کشتی
  .ها را سوراخ و غرق کنند ها برسانند و آن کشتی

ي  یک شب در موقع صرف شام، خاتون من بـه آنتـوان گفـت اگـر تـو بـا یـک اقـدام شـدید حلقـه          
  .هاي خود را از خلیج بیرون نبري محو خواهی شد محاصره را درهم نشکنی و کشتی
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  آنتوان گفت چه کنم؟
اگـر  . کلئوپاترا اظهار کرد تو باید کاري بکنی که ارتش و نیروي دریایی تـو هـر دو بـه کـار بیفتنـد     

نیروي دریاي خود را در این جا رها کنی و با ارتش خـود برگـردي، بـه زودي امپراتـوري شـرق را از      
مقصود از امپراتوري شرق در ایـن جـا عبـارت اسـت از آن قسـمت از کشـورهاي       (دست خواهی داد 

هاي امپراتوري که آنتوان فرمانرواي آن بود، یعنی یونان و آسیاي صغیر و سـوریه و فلسـطین و کشـور   
توانی امپراتوري شرق را نگاهـداري و   چون تو بدون نیروي دریایی نمی) مغرب مصر در شمال آفریقا

ي قـدرت خـود را  راه کنـی و     ي ایـن اسـت کـه وسـیله     هایت در این خلیج، به منزلـه  رها کردن کشتی
  .بروي

رف در آورد، چـاره  امپراتوري تو محدود به دریا است و اوکتاو براي این که امپراتوري تو را به تص
هـاي   تو نیز باید در دریا جلوي او را بگیري و لذا بـه کشـتی  . ندارد جز این که از راه دریا قشون بکشد

تو اگر سفاین جنگی خود را از دسـت بـدهی مثـل ایـن اسـت کـه خـود را        . جنگی خود احتیاج داري
  .امپراتوري تو باز استهاي اوکتاو براي تصرف  تسلیم اوکتاو کرده باشی، زیرا بعد از آن دست

گریزنـد و بـه اوکتـاو ملحـق      بینی که هر روز عده اي از کسانی که در پیرامون تـو هسـتند مـی    تو می
تو هـر طـور کـه شـده بایـد از ایـن خلـیج        . شوند و اگر این وضع ادامه داشته باشد تنها خواهی ماند می

را براي خروج از این جا از هاي جنگی خود  خارج گردي ولو در یک جنگ خونین قسمتی از کشتی
اما اگر در این جا بمانی، هم نیروي دریـایی خـود را   . ماند دیگر برایت باقی می دست بدهی، زیرا نیمی

  . از دست خواهی داد و هم ارتش را
آنتوان بعد از شنیدن اظهارات خاتون من، یک شوراي جنگی آراست و افسران ارشد نیروي دریایی 

  .ضور یافتندو زمینی در آن شورا ح
آنتوان وضع نیروي دریایی و ارتش را بیان کرد و گفت اگـر مـا در اینجـا توقـف کنـیم و از جنـگ       

روزي کـه مـا وارد ایـن خلـیج شـدیم      . بپرهیزیم، طوري تحلیل خواهیم رفت که معدوم خـواهیم شـد  
مـل بسـیج   کنم بتوانیم دویست و پنجـاه کشـتی را بـه طـور کا     پانصد کشتی داشتیم و امروز تصور نمی

اي از افسران نیـروي دریـایی مـا هـم      ي کثیر از پاروزنان ما بر اثر بیماري مردند و عده نماییم، زیرا عده
  .گریختند
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ما باید از اینجا خارج شویم تا این که بتوانیم اوکتاو را نابود کنیم یا این که مانع شویم که امپراتوري 
داند ما در این جـا هسـتیم، بـا فراغـت      انیم اوکتاو میشرق بدست اوکتاو بیفتد، چون اگر در این جا بم

پس ما باید ازاین جا برویم ولـو بـراي حفـظ    . هاي امپراتوري شرق را تصرف خواهد کرد خاطر کشور
  .ممالک امپراتوري شرقی باشد

ي آنتوان را تصویب کردند و گفتند که باید براي جنگ  افسران نیروي دریایی و نیروي زمینی نظریه
  .ي شدید از خلیج آمبرواسی بیرون رفت شد و با یک حمله آماده

ها را بسیج نمایند،  از آن پس نیروي دریایی و ارتش ما براي حمله آماده شد و وقتی خواستند کشتی
  .توان بیش از دویست و پنجاه کشتی را بسیج کرد مشاهده نمودند نمی

هـا   کرد تا در آن جا مصـاف بدهنـد، لگـان    ها آنتوان بیست هزار تن از سربازان لژیون را وارد کشتی
انـد کـه    یعنی رؤساي لژیون تصمیم آنتوان را تصویب نکردند و گفتند که سربازان لژیون عادت کرده

تواننـد در کشـتی کـه دایـم      حرکت را زیر پاي خود احساس کننـد و نمـی   در زمین بجنگند و زمین بی
  . خورد پیکار نمایند تکان می

بایـد   هاي زمینـی داراي سررشـته بـود و مـی     یی سررشته نداشت، ولی در جنگآنتوان از جنگ دریا
تواند در کشتی که دایم به چپ  حرکت پیکار کند، نمی بفهمد سربازي که عادت کرده روي زمین بی

شود بجنگد، ولی آنتوان نخواسـت ایـن موضـوع را ادراك کنـد و      و راست و عقب و جلو متمایل می
  .یرفتها را نپذ ي لگات نظریه

اوکتاو که گفتم سواحل یونان را در شمال و جنوب آمبرواسـی اشـغال کـرده بـود، از آمـد و رفـت       
فهمید کـه آنتـوان خیـال حملـه دارد تـا ایـن کـه بتوانـد از خلیجـی کـه نیـروي             ها می سربازها و کشتی

  .اش در آن محاصره شده است، خارج گردد دریایی
بعضـی از اعضـاي شـورا عقیـده     . ان خـود مشـورت کـرد   اوکتاو نیز شوراي جنگی آراست و با افسر

هاي جنگی آنتوان از خلیج خـارج شـوند و بعـد از ایـن کـه وارد دریـا        داشتند که باید گذاشت کشتی
  . ها را نابود نمایند گردیدند آن

ها از خلیج خارج شدند، ممکن است بگریزند و مـا نتـوانیم    بعضی دیگر گفتند بعد از این که کشتی
بهتـرین  . غرق کنیم و آنتوان به سوریه یا مصر خواهد رفت و جنـگ مـا طـوالنی خواهـد شـد      ها را آن
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هاي جنگی آنتوان همین جاست و نباید گذاشت از خلیج خارج شوند و  مکان براي از بین بردن کشتی
  .کنیم ها را غرق می هاي آنتوان وارد دریا گردند، آن ما قبل از این که کشتی

ي تنگ خلیج خارج شوند، اما  هاي آنتوان از دهانه د که نباید بگذارند کشتیي مشورت این ش نتیجه
آورد و وزش بـاد و حرکـت امـواج نیـز در ایجـاد       ي انسان حوادث را به وجود نمی در دریا فقط اراده
  .حوادث مؤثر است
یـا  هـا کردنـد، در   هـا را سـوار کشـتی    هاي جنگی ما خاتمه یاقت و سربازان لژیـون  وقتی بسیج کشتی

ي خلیج را مسدود کـرده بـود مجبـور     طوفانی گردید و طوفان طوري شدت کرد که اوکتاو که دهانه
کـرد، حرکـت    ي خلـیج توقـف مـی    هاي خود را به سوي دریا ببرد، چون اگر در دهانـه  شد که کشتی

هـاي اوکتـاو از    شکسـت و همـین کـه کشـتی     برد و در هم می هاي او را به ساحل می امواج تمام کشتی
ي تنـگ   کرد که بـراي خـروج از دهانـه    احل دور شدند و به طرف دریا رفتند، آنتوان که تصور نمیس

هـا را بـه راه    خلیج آمبرواسی یک چنین فرصت غیرمنتظره اي بدست بیاورد، لنگـر برداشـت و کشـتی   
اسی هاي آنتوان از خلیج آمبرو ي تنگ خارج شد و وارد دریا گردید و وقتی کشتی انداخت و از دهانه

  .خارج شد، طوفان آرام گرفت
یعنـی دریـاي   . (»ایـونین «دریایی که خلیج آمبرواسی کنار آن قرار گرفته بود موسوم است به دریاي 

  .اي مخصوص نیست دریاي مزبور، یک دریاي بوالهوس است و رژیم باد در آن مطیع قاعده). یونانی
گردد و سراسـر روز، ادامـه    ساعت قطع نمیشود بعد از دو سه  در دریاهاي دیگر وقتی باد شروع می

وزد و  یابد و فقط بعد از غروب آفتاب ممکن است قطع شود، ولی در دریاي ایونین باد ناگهان مـی  می
  .شود ناگهان نیز قطع می

هاي آنتوان از خلیج خارج شدند بـه دو صـف تقسـیم گردیدنـد، صـف اول جلـو قـرار         وقتی کشتی
ي مصر، در عقب سفاین  کشتی جنگی متعلق به خاتون من ملکهگرفت و صف دوم متشکل از شصت 
  .خواست که خاتون من در جنگ کشته یا اسیر شود مزبور واقع شد، براي این که آنتوان نمی

قبل از این که ما از خلیج آمبرواسی خارج گردیم، آنتوان به خاتون مـن گفـت کـه وي در خشـکی     
ت تو در این جنگ فاتح خواهی شـد یـا مغلـوب، اگـر فـاتح      بماند، ولی کلئوپاترا نپذیرفت و به او گف

شوي که پیروزي ماست و اگر مغلوب گردي، توقف من در خشکی مرا نجات نخواهد داد، لذا با تـو  
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  .آیم می
ها از خلیج خارج شوند، آنتوان و خاتون من موافقت کردند  در این وقت، یعنی قبل از این که کشتی

  .ر، بتوانند خود را نجات بدهندي مص که شصت کشتی جنگی ملکه
هـاي اوکتـاو سـنگین و بـزرگ بودنـد، چـون آنتـوان عقیـده داشـت           هاي ما نسبت بـه کشـتی   کشتی
هـاي بـزرگ و    سازي گفت که کشـتی  هاي کشتی تر مفیدتر است و به تمام کارخانه هاي سنگین کشتی

  .سنگین بسازند
شـکند،   با کشتی خصم آن را در هم می کند و در موقع تصادم کشتی سنگین زیادتر سرباز حمل می

در عـوض کشـتی سـبک، فرمـانبرداري سـریع و      . ولی عیبش این است که با سرعت فرمانبردار نیسـت 
  .توان با سرعت، آن را متوجه راست یا چپ کرد یا برگردانید مطیع است و می

سـفاین   هاي خودمـان را بـا   من عقب خاتون خود در کشتی جنگی ایستاده و چگونگی جنگ کشتی
  .کردم اوکتاو تماشا می

ي پـارو   ها آماده براي افراشتن بودند و پاروزنان، دست بر دسـته  در شصت کشتی جنگی مصر بادبان
ها در آب فرو بروند و  ها افراشته شوند و پارو داشتند تا این که به محض دریافت فرمان حرکت، بادبان

  .ها به راه بیفتند کشتی
هاي اوکتـاو کـه صـف طـوالنی دیگـر بـه وجـود         ف طوالنی به کشتیهاي آنتوان در یک ص کشتی

هـاي اوکتـاو    کوشید که طوري با کشتی هاي آنتوان می هر یک از کشتی. آورده بودند، نزدیک شدند
  . کشیدند سیر اوکتاو خود را کنار می هاي سبک تصادم کند که آن را در هم بشکند، ولی کشتی

ها قـرار   هاي آنتوان که جلوي آن باید پیکان کشتی شکنند، می هاي اوکتاو درهم براي این که کشتی
هاي اوکتاو سبک سیر بودند و بـا سـرعت    هاي اوکتاو تصادم نماید، ولی چون کشتی داشت، به کشتی

نمودند و در عوض از عقب یا از  ها دور می کردند، خود را از جلوي پیکان کشتی از فرمان اطاعت می
ي سـفاین مـا فـرو     شـدند و پیکـان خـود را در تنـه     اي مـا نزدیـک مـی   هـ  طرف راست و چپ به کشتی

  .کردند می
گرفت، بدین ترتیب کـه دو کشـتی    هاي دریایی در می از آن پس جنگ مطابق روش عمومی جنگ

گرفتنـد و   یکـدیگر را مـی  ) بـراي آن کـه قطـع نکنـد    (هاي فلزي متصل بـه زنجیـر    ي چنگک به وسیله
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رفتند و با گرز و پتک و دیلم و شمشـمیر و نیـزه و تبـر بـه      دیگر میجنگاوران از یک کشتی به کشتی 
  .افتادند جان هم می

باید در فکر خود باشد و بکوشد تا این که جنگجویان کشتی دیگر را از بین  از آن پس هر کشتی می
  .ببرد

مشـاهده  شـندیدیم و   دیدیم و فریاد سربازان اوکتـاو و آنتـوان را مـی    ي جنگ را می ما از دور منظره
ي کشـتی، جـا بـراي     اندازنـد تـا ایـن کـه در صـحنه      ها بـه دریـا مـی    کردیم که مقتولین را از کشتی می

  .جنگجویان باز شود
رفـت   شد و به طرف کشتی دیگر می آمد، کشتی مهاجم از آن جدا می وقتی یک کشتی از پا در می

رفتنـد از   به کمک دیگـران مـی   هایی که تا این که به همقطار خود کمک کند و متأسفانه بیشتر کشتی
  .هاي اوکتاو بودند نه از سفاین ما کشتی

  .ایم رفته رفته وضع جنگ که نامعلوم بود روشن شد و معلوم گردید که ما شکست خورده
شـدند و ایـن    ور مـی  من دیدم که در بعضی از نقاط جنگ، پنج کشتی اوکتاو به یک کشتی ما حمله

  .رفتند در مقابل خود حریف ندارند، به کمک همقطار خود می ها چون داد که آن موضوع نشان می
چنـد  . یک وقت خاتون من ناخداي کشتی ما را احضار کرد و به او گفت سه پـرچم قرمـز برافـرازد   

  . ي دیگر، سه پرچم قرمز رنگ از طول دکل کشتی ما باال رفت لحظه
که پرچم بـزرگ زرد رنـگ را    ها آویخته بودند و سپس خاتون من امر کرد مدت چند دقیقه، پرچم

عالمتـی کـه خـاتون مـن برافراشـت از طـرف       . که عالمت حرکت به طـرف جنـوب بـود را برافرازنـد    
ي مصـر بادبـان برافراشـتند و در تمـام      هاي دیگر تکرار گردیـد و شصـت کشـتی جنگـی ملکـه      کشتی
  .ها، پارو زنان دست به کار شدند و ما راه جنوب را در پیش گرفتیم کشتی
از این که به راه افتادیم، من متوجه شدم که سه پرچم قرمز رنگ که از طرف خاتون من افراشته بعد 

شد، عالمتی بود بین او و آنتوان، زیرا همین که ما بـه راه افتـادیم یـک کشـتی کـه داراي سـه ردیـف        
ودي هاي ما که مشغول جنگ بودند جدا شده و راه جنوب در پیش گرفت و به ز پاروزن بود از کشتی

  .معلوم گردید که کشتی مزبور حامل آنتوان است
خاتون من و آنتوان قرار گذاشته بودند که اگر شکست خوردند کلئوپاترا با شصـت کشـتی جنگـی    
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  .خود به مصر مراجعت نماید و آنتوان هم به وي ملحق شود
ن هـم  به همین جهت، شصت کشتی جنگی مصر را وارد کارزار نکردند خاصه آن که پول خاتون م

گردیدنـد، آن پـول هـم بـه      هاي کلئوپاترا وارد پیکـار مـی   هاي جنگی مصر بود و اگر کشتی در کشتی
  .شد افتاد یا غرق می دست اوکتاو می

دانست که در آن جنگ شکست  او می. آنتوان بدون تفکر و تعقل، از میدان جنگ آکتیوم نگریخت
به نبرد ادامـه دهـد، یـا مثـل سـایر مقتـولین کشـته         خورده و اگر در کنار نیروهاي خود بماند و تا پایان

خواهد شد یا این که اسیر خواهد گردید و اوکتاو او را با زنجیر خواهد بست و براي این کـه پیـروزي   
خود را به رخ همه بکشاند، وي را به روم خواهد برد و در آن جا پس از نشان دادن به همه ي مردم بـه  

  .قتل خواهد رسانید
خاتون من ملحق شود و با وي به مصر برود ، امیدواري دارد که با استفاده از پـول و نفـوذ    اما اگر به

کلئوپاترا یک ارتش و نیروي دریایی جدید به وجود بیاورد و اگر نتواند اوکتاو را از بـین ببـرد، بـاري    
هاي امپراتوري خود را که متشکل از کشورهاي یونان و آسـیاي صـغیر و سـوریه و فلسـطین و کشـور     

  .باشد حفظ کند شمال آفریقا می
اما رها کردن نیروي دریایی از طرف آنتوان و گریختن وي از میدان جنگ ثابـت کـرد کـه آنتـوان     

شد  کرد، می اگر او فرمان عقب نشینی سفاین جنگی خود را از جنگ صادر می. الیق فرماندهی نیست
ی آنتوان بدون این که دستوري جهت خواست نیروي دریایی خود را از دست بدهد، ول گفت که نمی

  .هاي تحت فرماندهی خود صادر نماید، از میدان جنگ راه فرار را پیش گرفت کشتی
من دیگر در میدان جنگ  نبودم که بدانم چه شد، ولی به طوري کـه بعـد شـنیدم ناخـدایان سـفاین      

  .جنگی چون دستوري دریافت نکرده بودند، به جنگ ادامه دادند
ي کـل   انستند که آنتوان از میدان جنگ رفته است و نظـر بـه ایـن کـه از طـرف فرمانـده      د ها نمی آن

دستوري صادر نگردید، ناخدایان دریافتند که باید به جنگ ادامه دهند و ادامه دادند تا آن که اوکتـاو  
  .ها را غرق کرد و بعضی را سوزانید بعضی از کشتی

این شد که ناخدایان از میدان جنگ برگردنـد و همـه    انضباط دقیق ارتش نیروي دریایی روم مانع از
وقتـی تـاریکی شـب فـرود آمـد، بـه       . نمودند تا این که نابود شدند به جنگ ادامه دادند و پایداري می
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ها روشن بود و بعضی از سفاین تا نیمـه شـب    طوري که من شنیدم، قسمتی از دریا از نور حریق کشتی
  .سوختند می

روزي سرگرم بود که درصدد برنیامد ما را تعقیب کند تا این که آنتـوان را  اوکتاو طوري از شعف پی
رسـید، زیـرا وقتـی مطلـع شـد آنتـوان از میـدان جنـگ          خواست به ما نمـی  دستگیر نماید و اگر هم می

  .توانست خود را به ما برساند گریخته، ما خیلی جلو افتاده بودیم و او نمی
در آن . ها را غرق کرد و سوزانید گر در شب بعد از این که کشتیاوکتاو از فرار آنتوان مطلع نشد، م

موقع فهمید که هنگام عصر، یک کشتی داري سه ردیف پاروزن از سفاین دیگر جدا شد و راه جنوب 
ي مصر ملحق گردد و دانست کـه کشـتی مزبـور حامـل آنتـوان       هاي ملکه را پیش گرفت که به کشتی

  .بوده است
اي از سـربازان آنتـوان در خشـکی     یی ما از خلیج آمبرواسی خارج شد، عـده که نیروي دریا هنگامی
که مردي دلیر بـود و معتقـد   » کاتی دیوس «ها تحت فرماندهی افسري قرار داشتند موسوم به  آن. بودند

آوري کرد و به  به انضباط دقیق نظامی و او وقتی شنید که آنتوان از میدان جنگ رفته، سربازان را جمع
گفت من تردید ندارم که آنتوان رفته تا نیروي امدادي بیاورد و بر ماست که از اینجا به مقدونیـه  ها  آن

  .برویم براي این که در آن جا بهتر خواهیم توانست که پایداري نماییم
ي سربازان رومی پیام فرستاد و گفت  دانست آنتوان گریخته براي کاتی دیوس فرمانده اوکتاو که می
هاي جنگی او نابود گردید و اگـر شـما پایـداري     ي کل شما گریخت و تمام کشتی ماندهکه آنتوان فر
اید و بهتر آن است که سالح خود را تسلیم نمایید و بعد به ارتش من ملحـق   فایده کرده کنید کاري بی

  .ولی کاتی دیوس حاضر به تسلیم نشد و سربازان خود را به مقدونیه برد. شوید
اندیشید که آنتوان رفته است تا نیروي  او می. کرد که آنتوان فرار کرده باشد کاتی دیوس تصور نمی

امدادي بیاورد و بعد از این که فهمید آنتوان از میدان جنگ گریخته، طوري مأیوس و دلسرد شد کـه  
  .سربازان خود را در مقدونیه رها کرد و رفت

ها به ارتش اوکتاو ملحق گردیدند  از آن سربازان هم که دیگر فرمانده نداشتند، تسلیم شدند و بعضی
  .و بعضی دیگر راه سوریه پیش گرفتند

اوکتاو در محلی که اردوگاه زمینی وي آن جا بود شهري سـاخت بـه اسـم نیکوپـولیس یعنـی شـهر       
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جوانـان یونـان   . پیروزي و مقرر کرد که هر چهار سال یک بار در نیکوپولیس، اولمپیـاد تشـکیل شـود   
  .هاي ورزشی بدهند ولمپیاد نمایشبیایند و در آن ا

ي آکتیوم که در دریاي مقابل آن اوکتاو توانست آنتوان را شکست دهد، معبـدي   در نزدیکی دماغه
بود منسوب به آپولون خداي زیبایی مردانه، و اوکتاو که پیروزي خـود را مـدیون مسـاعدت آپولـون     

  .ي بزرگی به معبد آپولون تقدیم کرد دانست هدیه می
رفتند و آنتوان براي  هاي ارغوانی داشتند با سرعت به طرف مصر می هاي خاتون من که بادبان کشتی

هـاي مـا بـه جنـوب یونـان       وقتـی کشـتی  . نوشـید  این که اندوه شکست را از خود دور کند شراب مـی 
  .رسیدند، اطمینان حاصل کردیم که اوکتاو ما را تعقیب نکرده و در آن جا سه روز توقف نمودیم

اي از همراهان را که وجودشان ضروري نیست، یا ممکن است که  کلئوپاترا به آنتوان گفت که عده
  .به ما خیانت کنند، در آن جا پیاده نماید

خانم من امر فرمود که به هر یک . ها را پیاده کرد آنتوان دستور خانم مرا به موقع اجرا گذاشت و آن
آن گاه به راه افتادیم و به خط مسـتقیم عـازم   . زندگی ادامه دهند ها پولی داده شود که بتوانند به از آن

در آن جا خانم من از آنتوان جدا شد و ما راه مصر . رسیدیم 1آفریقا شدیم تا این که به شهر پاراتونیوم
  .را که ساخلوي کشور لیبی بود احضار نماید را پیش گرفتیم و آنتوان آن جا ماند تا چهار لژیون رومی

بود فرستاد و دستور داد که لژیـون را  » سیرثاییک«ي یک لژیون که در  اي نزد فرمانده نماینده آنتوان
ي لژیون در عوض این که از امـر آنتـوان اطاعـت     ولی فرمانده. به حرکت در آورد و به او ملحق شود

آنتـوان در   دانست کـه  اش را توقیف کرد، زیرا خبر جنگ آکتیوم به او رسیده بود و می نماید، نماینده
  .آن جنگ شکست خورده و اوکتاو فاتح شده و لذا وي باید از اوکتاو اطاعت نماید نه از آنتوان

ي آنتـوان را در کشـور سـیرثاییک توقیـف  کردنـد، مـردي بـه اسـم          در روز بعد از این که نماینـده 
  .دکه از طرف اوکتاو فرمانفرماي ممالک آفریقا شده بود وارد سیرثاییک گردی» گالوس«

ي خود در سیرثاییک مستحضر شد و هم از ورود گـالوس فرمانفرمـاي    آنتوان هم از توقیف نماینده
  .جدید آفریقا که از طرف اوکتاو تعیین شده بود، ولی نتوانست کاري بکند

ي  ي لژیون در کشور سیرثاییک نماینـده  من اطالع دارم که آنتوان بعد از این که دانست که فرمانده
                                                

  .مترجم –اي بود متین واقع در مرز کشور کنونی لیبی  پاراتونیوم شهر و قلعه  1
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کرد و گالوس فرمانفرماي جدید آفریقا وارد سیرثاییک گردید، قصد داشـت خودکشـی    او را توقیف
داشت و فکر  کند، ولی نتوانست تصمیم خود را به موقع اجرا بگذارد، زیرا هنوز زندگی را دوست می

آمـد بـه حیـات خـود خاتمـه       هاي زندگی برخوردار شود و دریغش می تواند از خوشی کرد که می می
  .بدهد
هـاي مـا وارد اسـکندریه     د از این که از آنتوان جدا شدیم، راه مصـر را پـیش گـرفتیم و کشـتی    ما بع

ها را با پـرچم تـزیین کنـد و وقتـی      شدند، قبل از این که وارد بندر شویم، کلئوپاترا امر کرد که کشتی
  .وارد بندر شدیم ملوانان سرود پیروزي بخوانند
ي دروغ منتشـر کنـد، در آن    را وادار کرد که فـتح نامـه   خاتون من همان گونه که در گذشته آنتوان

هاي جنگی مصر غرق نشده بـود و   موقع نیز به دروغ خود را فاتح جلوه داد و چون هیچ یک از کشتی
  .ي ما فاتح شده است شد قبول کرد که ملکه همه، سالم وارد اسکندریه گردیدند، می

س از این که وارد قصر سلطنتی شدیم، کلئوپاترا وجوه شهر، خاتون مرا چون یک فاتح پذیرفتند و پ
  .امر کرد که قشون او در داخل و خارج شهر آماده براي جلوگیري از هرگونه طغیان باشد

دانست که خبر شکست آنتوان در جنگ آکتیوم به اسکندریه خواهد رسید و مخـالفین   کلئوپاترا می
ه باشد تا هر کس که سربلند کـرد، او را بـر سـر    او ممکن است که سر بلند کنند و لذا قشون باید آماد

  .جایش بنشاند
کـرد و نکـرد در    باید مقابل خاتون مـن سـجده مـی    دانم که آرداواتز پادشاه ارمنستان که می من نمی

  .زندان چگونه از شکست آنتوان در جنگ آکتیوم مستحضر شد
  .کرد میآرداواتز در مصر محبوس بود و در زندان اوقات خود را صرف نوشتن 

گفت به احتمال قوي اوکتاو خبر شکسـت آنتـوان را در جنـگ آکتیـوم بـه وسـیله ي        خاتون من می
  .جاسوسان خود به اطالع پادشاه ارمنستان رسانیده است

 –و باید تصدیق کرد به دور از جـوانمردي   –دانست که پادشاه ارمنستان از طرف آنتوان  اوکتاو می
هـاي آن جـا    که خود را فاتح جلوه دهد به کشور ارمنستان تاخت و شهردستگیر شد و آنتوان، براي این

  .ها را اسیر کرد و به مصر برد ي ارمنستان و فرزندان آن را مورد یغما قرار دادو پادشاه و ملکه
قصـد داشـت کـه    ) گفـت  آن طـور کـه خـاتون مـن مـی     (اوکتاو براي این که از آنتوان انتقام بگیـرد  
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. ان را از زندان آزاد کند و او را به کشورش برگرداند و بر تخت سلطنت بنشاندآرداواتز پادشاه ارمنست
  .همین که خاتون من از این موضوع مستحضر شد، امر کرد سر از پیکر آرداواتز جدا کنند

بعد از این که پادشاه ارمنستان کشته شد، خبر شکست آنتـوان و خـاتون مـن در جنـگ آکتیـوم در      
ي  هـاي اسـکندریه، حتـی در دو محلـه     و همه از خبر مطلع شـدند و در خیابـان  اسکندریه منتشر گردید 

  .کردند تفریح شهر، راجع به جنگ آکتیوم بحث می
گفتند چون آنتوان شکست خورده و اوکتاو با خـاتون مـن دشـمن اسـت، کلئوپـاترا نـابود        مردم می

امپراتـوري اوکتـاو خواهـد    ي  خواهد شد، یا الاقل سلطنت مصر را از دست خواهد داد و مصر ضمیمه
  .گردید

محسوس بود که مردم از این که کلئوپاترا از سلطنت مصر برکنارخواهد شد شـادمان هسـتند، چـون    
کند ملت مصر بایـد متحمـل خـرج     دانستند که تا روزي که کلئوپاترا در مصر سلطنت می ها می مصري

  .ها را بپذیرند غرور آن عشاق ملکه که همه اجنبی هستند بشود و عالوه بر تحمل هزینه،
دانسـتم کـه    داشـتم و مـی   ها متألم بودم، زیرا خاتون خود را دوسـت مـی   من از افکار عمومی مصري

فهمیدم اگر روزي کلئوپاترا از سلطنت مصر برکنـار شـود، گـر     من می. بختی من وابسته به اوست نیک
  .چه از گرسنگی نخواهم مرد، ولی زندگی خوش را از دست خواهم داد

من و شوهرم با استفاده از قدرت کلئوپاترا از افراد سرشناس مصر شده بودیم و مردم براي این که به 
بعـد از برکنـار شـدن کلئوپـاترا، مـن و شـوهرم       . کردنـد  کلئوپاترا نزدیـک شـوند، بـه مـا مراجعـه مـی      

  .توانستیم با آنچه داشتیم زندگی کنیم، ولی ممکن بود ما را به قتل برسانند می
رفت ما را هم  شوهرم و به ویژه من، به قدري به کلئوپاترا نزدیک بودیم که اگر وي از بین می من و

  .بردند از بین می
کوشید پیوسته از همه چیز مطلع باشد، به همـین   یکی از مزایاي زمامداري خاتون من این بود که می

یم گرفت که در آن شـهر  کنند و تصم ي اسکندریه چه فکر می جهت در آن موقع هم فهمید که سکنه
  .طرفداران اوکتاو را از بین ببرد

رفتند  ها و نقاط مختلف شهر و محالت تفریح که بیشتر خارجیان به آن جا می هر کس که در خیابان
شد و اول اموالش را به نفع خاتون من  کرد دستگیر می راجع به احتمال برکناري خاتون من صحبت می
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  .رسانیدند ه هالکت میکردند و بعد او را ب ضبط می
ي اسـکندریه جـرأت    بر اثر ادامـه ي ایـن وضـع طـوري وحشـت بـر مـردم مسـتولی شـد کـه سـکنه           

  .ي خود راجع به آمدن اوکتاو به مصر و برکنار شدن خاتون من صحبت کنند کردند حتی در خانه نمی
الت تفـریح  ي بنـدر و حتـی محـ    هاي اسکندریه و نقاط اطـراف آن و اسـکله   روز و شب، در خیابان

شنیدند دو یا  کردند و همین که می مأموران حکومت که همه از افسران جزء لژیون بودند، حرکت می
بردند و در آن جـا مـورد    ها را به زندان می نمایند، آن چند نفر راجع به خاتون من یا اوکتاو صحبت می

عد از این کـه امـوال بـا ارزش    ها در کجاست و ب دادند تا این که بگویند زر و سیم آن شکنجه قرار می
  .بریدند گرفتند، سرشان را می ها را می آن

کلئوپاترا از بیم آن که سلطنت مصر را از دست بدهد، مصمم شد که صداي هر مخالف و هر کـس  
  .باشد، خاموش نماید را که طرفدار اوکتاو می

اوکتـاو بـه مناسـبت    هـا از   اوکتاو در مصر جز جاسوسان خود طرفـدار نداشـت و طرفـداري مصـري    
خاتون من به مأمورین خـود آزادي کامـل داد کـه هـر کسـی را کـه مـورد        . مخالفت با خاتون من بود

سوءظن است دستگیر کنند و به زندان ببرند و وقتی کسی به جرم مخالفت با کلئوپاترا و طرفـداري از  
  .اي براي برائت خود نداشت شد، هیچ وسیله اوکتاو دستگیر می

ستم که به مأمورین حکومت آزاداي کامل براي دستگیري و قتل مردم دادن، یـک اشـتباه   دان من می
  .کند بزرگ است ولی جرأت نداشتم که به خاتون خود بگویم اشتباه می
کـردم، در تـاریخ دسـت دارم و     من در آغاز سرگذشت خود گفتم که چون با کلئوپاترا تحصیل می

زیسـته،   ار یونانی که دو قرن قبل از بناي شهر اسکندریه مـی قانون گذ» بریکلس«در تاریخ خواندم که 
گفت که مأمور حکومت نباید هرگز براي مجازات مـردم اختیـار و آزادي نامحـدود داشـته باشـد،       می

زیرا مأمورین حکومتی، به طور کلی، نسبت به زمامدار کشور مردمی سـطحی و کـم اطـالع هسـتند و     
  .برند و تمام طبقات را به یک چشم بنگرندتوانند به مصلحت زمامدار پی ب نمی

یک زمامدار عادي، بخصوص اگر مثل خاتون من در کاخ سلطنتی قدم به جهان گذاشته باشد، تمام 
ي  اي بغـض نـدارد، چـون داراي کینـه     بیند و نسبت به هیچ طبقـه  طبقات ملت خود را به یک چشم می

ي خـود و در   ص است و فقط منـافع طبقـه  اي مخصو طبقاتی نیست، ولی مأمور حکومت چون از طبقه
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نگرد و نه فقـط در فکـر تـأمین     بیند، سایر طبقات را به چشم بیگانه می ي اول منافع خویش را می درجه
  .برد منافع آن طبقات نیست، بلکه اگر نفعش اقتضا نماید تمام طبقات ملت را از بین می

بغض و وقتی اختیاري نامحدود براي از آن گذشته، مأمور حکومت فردي است عادي داراي حب و 
ي خود را نسبت به افراد تسکین بدهد یـا بـراي    آید که کینه مجازات افراد ملت داشت، در صدد بر می

  .کند تحصیل سیم و زر مبادرت به انواع جنایات می
هاي مصر هم چنین شد و مأمورین حکومت به جان مردم افتادند و بعضـی   در اسکندریه و سایر شهر

  .اي را جهت تحصیل سود نابود کردند مردم را براي تسکین عطش انتقام از بین بردند و عدهاز 
هاي مصر یک رسم ناپسند متداول گردیـد و آن ایـن بـود کـه هـر       آن گاه در اسکندریه و سایر شهر

هـا بـاج بدهـد و مـأمورین      خواست از آسیب مأمورین حکومت مصون باشد، بایـد بـه آن   کس که می
هـاي   تمام کسانی که در شهر. گرفتند ي تفریح بودند باج می هایی که ساکن محله از زن حکومت حتی
دانستند که هر گاه به مأمورین حکومت باج ندهند به زندان خواهند افتاد و  کردند، می مصر زندگی می

  .بعد از تحمل شکنجه به قتل خواهند رسید
ي اسـکندریه و   مـت بـر مـردم چقـدر سـکنه     دانست که مسلط کردن مأمورین حکو اگر کلئوپاترا می

  .نمود کند، هرگز مبادرت به آن کار ناصواب نمی هاي مصر را ناراضی می سایر شهر
آورد، در سـاحل   در حالی که خاتون من در شهرهاي مصر به شـدت مخـالفین خـود را از پـا در مـی     

مـد، وي بگریـزد و بـا    ساخت تا اگر اوکتاو به مصر آ هاي جنگی و حمل و نقل می دریاي سرخ کشتی
  .ها خود را به هندوستان برساند آن کشتی

خاتون من، به همین منظور قسمتی از زر و سیم و جاهر خود را به ساحل دریاي سرخ منتقل کرد که 
رفت، مـن و شـوهرم    اگر او به هندوستان می. هنگام فرار بتواند آن گنج را با خویش به هندوستان ببرد

  .توانستیم دور از کلئوپاترا زندگی کنیم زیرا نمیرفتیم،  نیز با وي می
خواننـد، بـه    حکمش را نمـی ) یعنی کشور لیبی(آنتوان بعد از این که متوجه شد که در شمال آفریقا 

مصر آمد و به خاتون من ملحق شد و بعد از این که دو مـاه از توقـف آنتـوان در اسـکندریه گذشـت،      
نید که باعث حیرت و وحشت من گردید، چون بـه مـن گفـت    کلئوپاترا موضوعی را به اطالع من رسا

  .که هرود پادشاه فلسطین آنتوان را تحریک کرده که وي را به قتل برساند
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من اطالع داشتم که بعد از این که آنتوان به اسکندریه آمد، هرود پادشاه فلسطین دو بار قاصدي نزد 
هرود براي آنتوان . ه کشتن خاتون من بوده استدانستم که فرستادن قاصد مربوط ب او فرستاد، ولی نمی

پیغام فرستاده بود که شانس کنار آمدن تو با اوکتاو این است که کلئوپاترا را به قتل برسانی و تـو اگـر   
ي مصر را از بین ببري، اوکتاو خواهد فهمید که دیگر کسـی نیسـت کـه تـو را علیـه او تحریـک        ملکه

  .اید از تو بیم داشته باشدفهمد که بعد از آن نب نماید و می
ي دوستی  دانی که اوکتاو خصم خونین کلئوپاترا است و تو اگر سر کلئوپاترا را به عنوان هدیه تو می

  .ات را خواهد پذیرفت و با تو دوست خواهد شد براي اوکتاو بفرستی او هدیه
و آنتـوان شـود و   ي آشـتی بـین اوکتـاو     هرود داوطلب شده بود کـه بعـد از قتـل کلئوپـاترا، واسـطه     

باشـد، معهـذا وي    ي کلئوپاترا براي اوکتاو جهت آشتی کـردن کـافی مـی    گفت فرستادن سر بریده می
حاضر است که میانجیگري نماید تا این که کدورت بین اوکتاو و آنتوان از بین برود، ولـی آنتـوان بـه    

  .طوري که خاتون من گفت حاضر نشد که کلئوپاترا را به قتل برساند
پاترا پس از بیان این مطلب گفت شرمیون، تصور نکن کـه آنتـوان چـون مـردي شـریف اسـت       کلئو

ي دوستی براي اوکتاو بفرسـتد، بلکـه از ایـن     حاضر نشد که مرا به قتل برساند و سرم را به عنوان هدیه
  .داند که به من محتاج است باشد و می جهت از کشتی من خودداري کرد که هنوز تحت نفوذ من می

باشد و اوکتاو تـا روزي خواهـان    فهمد که در سیاست دوستی و دشمنی وابسته به منافع می آنتوان می
دوستی او بود که به آن دوستی احتیاج داشت، اما امروز اوکتاو احتیاج به دوستی آنتـوان نـدارد بـراي    

  .این که وي را از پا درآورده است
ي دوستی براي اوکتـاو بفرسـتد، او را بـر خـود      وان هدیهاگر آنتوان مرا به قتل برساند و سرم را به عن

  .تر خواهد بود تر خواهد کرد، چون پس از این که سرم را براي او فرستاد از امروز ضعیف مسلط
تر از آن  ي من خوشوقت نخواهد شد، ولی او باهوش ي سر بریده گویم که اوکتاو از مشاهده من نمی

باشـد فرامـوش    ر یک سر جاندار و سرسبز را که سر آنتوان مـی است که با دریافت یک سر بریده، خط
  .نماید

ي من را دریافت کرد، سر آنتوان را هم از بدن جـدا خواهـد نمـود و     اوکتاو بعد از این که سر بریده
آنتوان در نظر اوکتاو خصمی نیست که بعد از این که از پا در آمـد بـر   . گذارد که وي زنده بماند نمی
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ید، زیرا این خصم ممکن است که در آینده سر بلند کنـد و بـاز بـراي اوکتـاو تولیـد      جانش ترحم نما
  .خطر نماید

داند که به وجود من احتیاج دارد، حاضر نشد کـه پیشـنهاد هـرود را بـراي قتـل مـن        آنتوان چون می
  .فرستاد کشت و سرم را براي اوکتاو می بپذیرد، وگر نه مرا می

ي مصـر را بـه قتـل     اگـر آنتـوان ملکـه   . اتون من گفت درسـت بـود  به زودي معلوم شد که آن چه خ
  .هاي آنتوان را تصرف کند شد چون اوکتاو تصمیم گرفته بود که کشور رساند، رستگار نمی می

نـه در آسـیاي صـغیر و نـه در     . اوکتاو اول آسیاي صغیر را گرفت و بعد از آن سوریه را اشغال کـرد 
  .ردسوریه کسی مقابل اوکتاو مقاومت نک

وي آن گاه در صدد اشغال فلسطین برآمد و آن جا را هم بدون اشکال تصرف نمود و هرود پادشاه 
  .هاي گرانبها فرستاد فلسطین برایش هدیه

تمام کشورهاي افریقا که قبل از آن جزو امپراتوري آنتوان بود جـزو امپراتـوري اوکتـاو شـد و جـز      
  .مصر مسکنی براي آنتوان باقی نماند

رسانید، آن  ه ثبوت رسید که تنها پناهگاه آنتوان مصر است و اگر وي خاتون مرا به قتل میآن وقت ب
داد، چون محال بود بعد از این که اوکتاو تمام امپراتـوري آنتـوان را از وي    پناهگاه را هم از دست می

  .گرفت، بگذارد که وي در مصر سلطنت کند
کرد، به مصر نزدیک نشد، بلکه به روم مراجعـت نمـود و   اوکتاو بعد از این که فلسطین را نیز اشغال 

  .کرد استقبالی که مجلس سناي روم از اوکتاو کرد استقبالی بود نظیر استقبالی که از سزار می
ترسـد یـا    آید و آیا از جنگیدن با ما می کنم براي چه اوکتاو به مصر نمی خاتون من گفت حیرت می

  که به مصر بیاید؟این که علتی دیگر مانع از این است 
بعد از چندي کلئوپاترا گفت بعد از این که ما در جنـگ آکتیـوم شکسـت خـوردیم، یقـین حاصـل       
کردم که اوکتاو به مصر خواهد آمد و بهترین موقع آمدن اوکتاو به مصـر همـان موقـع بـود، زیـرا وي      

ي  مـا داراي روحیـه  ي یک فـاتح بـود و    نیروي دریایی و ارتش داشت و ما نداشتیم و او داراي روحیه
  .یک شکست خورده

خاتون من گفت شاید او از این جهت به مصر نیامد که ما را در حال انتظار بگذارد و از انتظار توأم با 
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  .تشویش خسته کند
کرد که چون خاتون من بعد از شکسـت آکتیـوم دچـار ناامیـدي گردیـده،       شاید هم اوکتاو فکر می

روع شود  کلئوپاترا به شدت مقاومت نمایـد و مقاومـت او بـراي    ي مصر جنگ ش هرگاه بین او و ملکه
اوکتاو گران تمام شود، چون مصر یک کشور کوچک نبود و به تصور اوکتاو آن گونه که مـن فکـر   

  .کردم، ممکن بود که به شدت پایداري نماید می
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  کلئوپاترا در جستجوي راهی براي رهایی
ي قابل ذکر در وطن من اتفاق  ن یک سال دو واقعهاز جنگ آکتیوم مدت یک سال گذشت و در آ

گفـت پـدرش سـزار     همان پسر که مـی (افتاد، یکی این که کلئوپاترا اعالم کرد که فرزندش سزاریون 
  .به سن رشد رسیده و باید تاج سلطنت مصر را بر سر بگذارد) است

ي  یم مذهبی تـاج فراعنـه  ي قدیم مصر و حتی عال براي سزاریون یک تاج ساختند شبیه به تاج فراعنه
کرد ممکـن اسـت وضـعی     بینی می قدیم مصر را روي تاج سزاریون نقش کردند، چون کلئوپاترا پیش

ها او  خواست پسرش بعد از او پادشاه مصر باشد و مصري پیش بیاید که وي به هندوستان فرار کند، می
مصر است، زیرا با این که مصریان هاي دیرین  را بپذیرند و فکر کنند که سزاریون حافظ شعایر و سنت

بردنـد، هنـوز    بـه سـر مـی   ) یعنی سالطین سلسله ي بطالسه(نزدیک به سیصد سال تحت تسلط یونانیان 
  .داشتند شعایر خود را دوست می

داشـت، مـن بـودم در صـورتی کـه کنیـز محسـوب         ها که شعایر مصر را دوسـت مـی   یکی از مصري
  .ها نیست ند به شعایر و سنتشدم و کنیز مثل افراد آزاد عالقم می

ي مصـر بـودم و خـاتونم تبـار یونـانی داشـت، هـر وقـت اسـم           من با آن کـه کنیـز مخصـوص ملکـه    
دیدم  کردم و هر زمان اهرام را می ها احساس احترام می شنیدم نسبت به آن هاي قدیم مصر را می فرعون

  .بزرگ بودندگفتم پادشاهانی که یک چنین بنایی را ساختند مردانی  به خود می
دانست که آثار و شعایر مصر، نزد مصریان محترم اسـت و لـذا بـراي پسـر خـود تـاجی        کلئوپاترا می

هاي قدیم مصر و براي این که مردم بیشتر تحت تأثیر قـرار بگیرنـد، مراسـم     ساخت شبیه به تاج فرعون
  .به انجام رسید 1تاجگذاري سزاریون در شهر قدیم ممفیس

خواهنـد بـراي تماشـاي تاجگـذاري سـزاریون بـه        کلئوپاترا دستور داد جار بزنند تمام کسانی که می
اي  هاي شطی شوند و خود را به ممفیس برسانند، و عده توانند به رایگان سوار کشتی ممفیس بروند، می

شـباهت   کثیر از مردم از این دعوت اسـتفاده کردنـد و راه ممفـیس را پـیش گرفتنـد و بـراي ایـن کـه        
                                                

ي مصر پایتخت آن کشور بوده و در محلی قرار داشت که امروز در دوازده مایلی جنوب قاهره کنار شط نیل است  ي فراعنه شهر ممفیس در دوره  1
مصر قدیم در دو دوره دو پایتخت بزرگ داشت، یکی ممفیس در شمال و دیگري . شود ه میهاي ممفیس هم اکنون در جنوب قاهره دید و خرابه

  .مترجم -طبس در جنوب 
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خاتون من که زنی باهوش . هاي قدیم مصر بیشتر شود، اسمش را گذاشتند رامسس سزاریون به فرعون
ي قدیم مصر بـوده، بـه گـوش هموطنـان مـن       دانست که نام رامسس که اسم چند تن از فراعنه بود می

یون که یک ها ملقب به رامسس باشد نه سزار ي آن دهند پادشاه آینده ها ترجیح می آشناست و مصري
  .اسم رومی است

روزي که در شهر ممفیس تاج بر فرق سزاریون گذاشـتند، مـن آن جـا بـودم و مشـاهده کـردم کـه        
ي قـدیم مصـر سـرش را     هاي قدیم مصر ندارد و مثـل فراعنـه   سزاریون از حیث شکل تفاوتی با فرعون
  .تراشیدند و تاج بر فرق سر تراشیده نهادند

ي باسـتانی و   هاي قدیم مصر بود و یـک عـده کـاهن بـا لبـاس کهنـه       نلباس سزاریون نیز لباس فرعو
اي از محبوسـین را در   در همان روز عـده .هاي مذهبی اشتغال داشتند هاي تراشیده به خواندن سرود سر

ممفیس سر بریدند تا این که رسم قربانی کردن در موقع تاجگذاري سـالطین قـدیم مصـر نیـز بـه جـا       
  .آورده شود

داد کلئوپـاترا بـه طـور ضـمنی مـذهب قـدیم        ذاري سزاریون طوري بود که نشان میتشریفات تاجگ
  .مصریان را پذیرفته است

ي قلبی نسبت به هـیچ مـذهبی نداشـت و گرچـه خـدایان یونـانی را        باید بگویم که خاتون من عقیده
ج، مـذهب در نظـر خـاتون مـن، مثـل دوسـتی و عشـق و ازوا       . شمرد، اما نه از روي اخالص محترم می

  .اي بود براي پیشرفت مقاصد سیاسی وسیله
ها  ها باید تظاهر به طرفداري از مذهب آن در آن موقع حس کرد که براي بدست آوردن دل مصري

بکند، ولی متأسفانه در همـان موقـع کـه در شـهر ممفـیس تـاج سـلطنت فراعنـه را بـر فـرق سـزاریون            
کردنـد،   ي با سرهاي تراشیده سـرود تـرنم مـی   خواندند و کاهنان مصر گذاشتند و او را رامسس می می

هـا بـاج    رسـانیدند و از آن  هاي دیگر، مردم را بـه قتـل مـی    مأمورین حکومت مصر در اسکندریه وشهر
  .شد گرفتند، لذا تظاهر خانم من به طرفداري از مذهب و شعایر مصریان مؤثر واقع نمی می

بیاید که کلئوپاترا از مصر بگریزد و بـه   در آن روز من در ممفیس به خود گفتم که اگر وضعی پیش
توان قبـول   هندوستان برود، آیا ممکن است که پسر او با اسم رامسس در مصر سلطنت نماید؟و آیا می

کرد که اوکتاو بعد از گریختن کلئوپاترا با سلطنت پسرش در مصر موافقت نماید، با توجه به ایـن کـه   
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دارد که سزاریون فرزند به ظاهر رسـمی   و چشمش بر نمی داند خود اوکتاو، خویش را وارث سزار می
  ي روم معرفی کند؟ سزار خود را فرزند نابغه

اگـر  . به تصور من، براي اوکتاو از بین بردن فرزند سزار بیش از محـو فرعـون مصـر اهمیـت داشـت     
د، تا چه رسد کر آمد باز اوکتاو او را نابود می بود و فردي عادي به شمار می سزاریون فرعون مصر نمی

  .به این که فرعون مصر نیز باشد و لزوم تصرف کشور مصر، قتل وي را مجاز نماید
خواهد به امیـد کـه سـزاریون را در مصـر بگـذارد و خـود بـه         کردم که خاتون من می من حیرت می

  هندوستان برود؟ آیا امیدوار است که آنتوان از فرزند او در قبال اوکتاو دفاع کند؟
  .گریخت توان به آنتوان امیدوار بود، چون او زودتر از خاتون من می که نمیبدیهی است 

آیا خاتون من امیدوار بود که ملت مصر از فرزند او حمایت نماید و نگذارد اوکتاو فرزندش را نابود 
کند؟ این امیدواري هم عبث است، زیرا مردم مصر به مناسبت ظلم مأمورین حکومت کلئوپاترا خیلی 

شـد، مثـل یـک     خاتون من نفرت پیداکرده بودند و من اطمینان داشتم که اگر اوکتاو وارد مصر میاز 
  .پذیرفتند نجات دهنده او را می

با این که سزاریوم تاجگذاري کرد و به اسم رامسس فرعون مصر شد، تمام اختیارات در دست خود 
  .کلئوپاترا بود

خاتون من دستور داد که با سرعت برایش قبر بسازند مدتی قبل از این که سزاریون تاجگذاري کند، 
  ).و این دومین واقعه ي قابل ذکر آن سال است(

اي را اختصـاص بـه قبـر خـود داد و ده      کلئوپاترا در داخل کاخ سلطنتی واقع در اسکندریه، محوطـه 
کردنـد   هزار بنا و کارگر براي ساختن قبر خاتون من اجیر شدند و پنج هزار نفـر دیگـر شـب کـار مـی     

  .نمودند وهنگام روز استراحت می
خواست که قبر بسازد، بلکه مصمم بود که گـنج خـود را هـم در آن قبـر پنهـان       خاتون من فقط نمی

سـاختند فقـط منظورشـان     ي قدیم مصر که براي آرامگاه خود هرم می دانست که فراعنه وي می. نماید
خواستند زر و گوهر خود را هم در آن  بلکه میاین نبود که جسدشان بعد از مرگ در آن قرار بگیرد، 

  .ها را تصرف نماید پنهان کنند تا این که بعد از مرگشان کسی نتواند گنج آن
دانست یکی از عواملی کـه اوکتـاو را بـه مصـر خواهـد کشـانید اشـتیاق تصـرف گـنج           کلئوپاترا می
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د، این بود که قبر خـود را طـوري   اوست، لذا باید گنج خود را پنهان کند تا این که بدست اوکتاو نرس
  .ساخت که براي گنج جا داشته باشد

گویم که در بین تمام کسانی که در کاخ سلطنتی اسکندریه  خواهم خودستایی کنم، ولی می من نمی
ي گـنج او نخواهـد شـد و آن هـم مـن       دانست که قبر کلئوپاترا خزانه بردند فقط یک نفر می به سر می

دانست که کلئوپاترا گنج خود را در آن قبر پنهان نخواهـد نمـود، لـیکن مـن از      حتی آنتوان نمی. بودم
دانستم که طبقات تحتانی آرامگاه کلئوپاترا براي این محل گـنج قلمـداد    این موضوع مطلع بودم و می

  .شده که اوکتاو و رومیان دیگر، اگر به مصر بیایند فریب بخورند
هایی در طبقات تحتانی آرامگاه خود خواهد گذاشت، ولی  یزمن یقین داشتم که کلئوپاترا اگر چه چ

ي مصر نیسـت و کلئوپـاترا زر و گـوهر اصـلی خـود را در جـاي دیگـر پنهـان          ها گنج واقعی ملکه آن
  .خواهد کرد

آن سال در حالی که مشغول ساختن آرامگاه کلئوپاترا در داخل کـاخ سـلطنتی اسـکندریه بودنـد و     
کردند، خاتون من دستور داد که بعد از آن، کسانی را که بـه   ا فراهم میوسایل تاجگذاري سزاریون ر

شوند، به قتل نرسانند بلکه در زندان نگاه دارنـد و   جرم مخالفت با او و طرفداري از اوکتاو دستگیر می
خواهـد   ها را احضار کرد، نزد او بفرستند و من به زودي فهمیدم که کلئوپـاترا مـی   هر زمان که وي آن

  .ها آزمایش کند اي خود را در مورد آنزهره
باید او را جانشـین بطالسـه بداننـد و     داشت، نمی خاتون من زهرشناس بود و اگر از زهر سررشته نمی

دانستند، زهـر بـه کـار     هاي بطالسه زهرشناس بودند و در مواقعی که ضروري می تمام سالطین و ملکه
  .بردند می

ظنین شد و تصور کرد که وي را مسموم خواهد نمود، خاتون  گفتم وقتی آنتوان نسبت به خاتون من
من اسیري را احضار کرد و غذایی را که موجـود بـود بـه او خورانیـد و اسـیر مقابـل چشـم مـا مـرد و          

  .کردم خواستم تو را مسموم کنم، این طور مسموم می کلئوپاترا به آنتوان گفت اگر می
کردنـد،   ند و وسـایل تاجگـذاري پسـرش را فـراهم مـی     ساخت در آن موقع که آرامگاه خاتون مرا می

ها  ها را در مورد اشخاص آزمایش کند تا بداند کدام یک از آن ي مصر تصمیم گرفت انواع زهر ملکه
  .نماید و درد ندارد تر اثر می سریع
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اندیشید که شاید وضعی پیش بیاید که او نتواند بگریزد و به چنگ اوکتاو بیفتـد   چون خاتون من می
ي مصر را با زنجیـر از   که در آن صورت اوکتاو او را به روم خواهد برد و در جشن پیروزي خود ملکه

  .ي آن شهر عبور خواهد داد مقابل سکنه
ي روم جزو شعایر فاتحان آن کشور بود و همه ایـن کـار را    عبور دادن اسراي بزرگ از مقابل سکنه

برد و در روز جشـن پیـروزي از مقابـل مـردم      روم می کردند و سزار هم اسیران بزرگ را با خود به می
  .کرد رسانید یا آزاد می گذارنید بعد به قتل می می

ترسید، بلکه از آن بیم داشت که او را در روز جشن پیـروزي اوکتـاو در    خاتون من از قتل خود نمی
تح زانو بر زمین بزند و روم مقید به زنجیر، از مقابل مردم بگذرانند و بعد وادارش کنند که در مقابل فا

  .سجده کند
ي سزار به روم رفت، ولی در آن موقع به عنوان میهمان زمامدار روم وارد  گر چه خاتون من در دوره

ولـی  . کردنـد  آن کشور شد و تا روزي که سزار را کشتند مراجع با خاتون من مثل یک ملکه رفتار می
گذرانید و  برد و با زنجیر از مقابل مردم می به روم می کرد و او را اوکتاو احترام خاتون مرا رعایت نمی

  .تر از آن بود که اوکتاو او را زنده بگذارد رسانید، زیرا کلئوپاترا خطرناك بعد هم به قتل می
به همین جهت خاتون من در صدد بر آمد که انواع زهرها را مورد آزمایش قـرار بدهـد تـا ایـن کـه      

  .رساند ر و بدون درد انسان را به قتل میها سریع ت بداند کدام یک از آن
باید به قتل برسند، بـه کـاخ سـلطنتی     اي از مجرمین را که می از آن به بعد هر دو روز یک مرتبه عده

  .آوردند اسکندریه می
  .کرد خورد احضار می ها را به تاالري که خود در آن غذا می خاتون من هنگام صرف غذا آن

آمدنـد و همـه بـه مـرگ      دار به شـمار مـی   جزو جانیان و تبهکاران سابقهها  این مجرمین که اغلب آن
شدند که بعضی جوان و برخی در سنین متوسط عمـر و بعضـی    محکوم شده بودند، طوري انتخاب می
ي متوسـط عمـر هسـتند     هـا و کسـانی کـه در مرحلـه     ها و پیـر  پیر باشند تا معلوم شود که زهر در جوان

  .کند چگونه اثر می
ها بعضی از اغذیه را در ظروفی که داراي رنگ و شکل مخصوص بودنـد   ترا قبل از ورود آنکلئوپا

آمدند کلئوپـاترا بـه    پس از این که مجرمین می. کرد آلوده به زهر می) تا با ظروف دیگر اشتباه نشوند(
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ي  ند ملکهنمود ها تصور می کرد که آن داد و طوري رفتار می ي نشستن می نمود و اجازه ها تبسم می آن
  .ها را را براي صرف غذا احضار کرده است ها عطوفت دارد و از راه مرحمت آن مصر نسبت به آن

هـا در وسـط غـذا     گذاشـتند و بعضـی از آن   ها می بعد خدمه ظروف غذاي آلوده به زهر را مقابل آن
شد و از  می ها چیره شدند و به زودي دردي شدید بر آن خوردن و برخی بعد از صرف غذا، منقلب می

نگریسـت تـا ایـن کـه جـان       ها را مـی  آوردند و خاتون من، بدون ترحم و تأثر آن فرط درد فریاد بر می
  .سپردند می

نگریست تا بداند که در روز  شدند می ي مرگ کسانی را که به دست او مسموم می خاتون من منظره
  .ناامیدي چگونه باید بمیرد
ین نتیجـه رسـید کـه زهرهـاي قـوي انسـان را بـا شـکنجه بـه قتـل           هاي خود به ا کلئوپاترا از آزمایش

  . برد هاي ضعیف انسان را بدون رنج از دنیا می رساند و زهر می
بایـد مسـموم شـوند ابـراز وحشـت       خورانید، کسانی کـه مـی   تا روزي که خاتون من به مردم زهر می

و فقط بعد از این کـه آنـار زهـر    بینی کنند که مسموم خواهند شد  توانستند پیش کردند، چون نمی نمی
  .اند فهمیدند که مسموم شده گردید، می نمایان می

ولی وقتی کلئوپاترا تصمیم گرفت زهر انواع مارها را در اشخاص آزمایش نماید، طوري محکومین 
هـا را بـا شمشـیر بـه قتـل       کردنـد کـه آن   شدند که با گریه از خاتون من درخواست می وحشت زده می
  .در معرض نیش مار قرار ندهد برساند، ولی

من در آغاز سرگذشت خود گفتم که خاتون من از جوانی عالقه به نگاهداري مار داشت و پیوسـته  
مـردان  . خوردنـد  هـا، دایـم تکـان مـی     در اتاق او یک یا دو قفس بود ومارهـاي زهـردار، در آن قفـس   

ولـی خـاتون مـن دم افعـی و مـار       کردند که یک مار زهردار را بگیرند، نیرومند و جنگاور جرأت نمی
تـرین اثـر وحشـت در او     گرفت بـدون ایـن کـه کوچـک     زهردار و بلند آفریقا موسوم به قیطانی را می

  .نمایان شود
گفت شرمیون، تو اگر دم یک مار زهردار را بگیري بـه شـرط ایـن کـه چشـم از       کلئوپاترا به من می

در دنیـا از مـار قیطـانی آفریقـا     . به تو نیش بزند تواند سرش برنداري و به چشمانش خیره شوي، او نمی
زنـد   مار قیطانی آفریقا، در یک چشم بر هم زدن انسان را نیش می. تر نیست تر و سریع ماري خطرناك
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و زهرش عالج ناپذیر است، ولی اگر تو دم مار قیطانی را بدست بگیري و چشم از آن برنداري، تو را 
  .نیش نخواهد زد

گردد که تـو را   ار قیطانی در دست تو است، آن جانور با سرعت خارق العاده برمیدر حالی که دم م
نیش بزند، ولی تو نباید تکان بخوري، اگر تکان بخوري نیش مار در بدنت فرو خواهـد رفـت و جـان    

  .خواهی سپرد، ولی اگر تکان نخوري مار از نیش زدن به تو منصرف خواهد شد
بردم، هرگز نتوانستم بر وحشت خود غلبه کـنم و دم   کلئوپاترا بسر میولی من با این که یک عمر با 

  .رود مار را بدست بگیرم و بیم من از مار، وحشت فطري است و از بین نمی
هاي مار را بیاورند و خود  داد قفس کرد، دستور می خاتون من بعد از این که محکومین را احضار می

  .آورد گرفت و بیرون می ینمود و دم مار را م دست در قفس مار می
کردند که دسـت در قفـس نماینـد و مـاري را از آن خـارج کننـد، چـون         حتی مارگیرها جرأت نمی

ولـی خـاتون   . ها را خواهـد گزیـد   دانستند مار که بر اثر توقف طوالنی در قفس خشمگین است آن می
دست و پاهایش بسـته  آورد و به طرف محکوم که  من، با فن مخصوص خود مار را از قفس بیرون می

  .رفت بودند می
کرد که او را به قتـل برسـانند ولـی     زد و التماس می افتاد فریاد می چشم محکوم که به مار زهردار می

هـا و التمـاس او کـوچکترین اثـري در خـاتون مـن        در معرض نیش مار زهردار قرار ندهند، ولی فریـاد 
هـاي   آور، دنـدان  لحظه، مار بـا سـرعتی شـگفت    نمود و در یک نداشت و مار را به آن مرد نزدیک می

  .خاست خراش محکوم بر می کرد و فریاد سامعه خود را در بدن مرد فرو می
شد که ببینـد چگونـه جـان     ي آن مرد مشغول می داد و به نظاره بعد خاتون من مار را در قفس جا می

شـد و از   له ي یک ساعت کبود مـی زد آن مرد به فاص وقتی مار قیطانی افریقا یک نفر را می. سپارد می
  .سپرد گردید و بعد جان می اش حبس می آمد و نفس در سینه دهانش کف بیرون می

سپرد، در حال تشنج بود  اي که جان می شد تا لحظه اي که زهر مار در بدن محکوم داخل می از لحظه
  .توانست به قدر یک چشم بر هم زدن آرام بگیرد کشید که نمی و طوري رنج می

در بین انواع مارهاي زهردار که از طرف خاتون من در مورد دیگران آزموده شد، وي زهر یک نوع 
  .را پسندید» آسبیک«افعی موسوم به 
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داد و حتـی تولیـد تـب     کرد و رنگ چهره و بـدن را تغییـر نمـی    زهر آسبیک تولید درد و تشنج نمی
وابد و در حال خواب بـدون احسـاس درد،   کرد که میل دارد بخ نمود، بلکه مارگزیده احساس می نمی

  .گفت زندگی را بدرود می
کلئوپاترا به من گفت شرمیون، اگر روزي من از فرط ناامیدي مجبور شوم به زندگی خویش خاتمـه  

  .بدهم با زهر آسبیک خودکشی خواهم کرد
  گفتم اي خاتون من، آیا ممکن است که آسبیک بتواند تو را بگزد؟

مـار صـاحب   . ور نشـود  مثل سگ نیست که صاحب خود را بشناسد و به او حملهکلئوپاترا گفت مار 
  .احتیاطی کند او را خواهد گزید شناسد و اگر فقط یک مرتبه صاحبش بی خود را نمی

در حالی که در کاخ سلطنتی مصر روز و شب مشـغول سـاختن آرامگـاه خـاتون مـن بودنـد و او بـه        
داد، آنتوان به فکر افتاد کشور لیبـی   در معرض نیش مار قرار میها را  خورانید یا آن محکومین زهر می

هـاي روم را کـه در آن کشـور بودنـد از      را که در جوار مصر بود مطیع خود کند که الاقل خطر لژیون
  .خود دور نماید

ور شوند و آنتوان را در آن جا از بین ببرند یا اسـیر   هاي روم در لیبی، ممکن بود به مصر حمله لژیون
گردید، لذا وقتی  شدند، سلطنت خاتون من منقرض می ور می کند و طبیعی است که اگر به مصر حمله

اش را  ور شـود و شـهر پـاراتونیوم را بگیـرد، نقشـه      خاتون من شنید که آنتوان قصد دارد به لیبی حملـه 
  .تصویب کرد

و گفـتم کـه اوکتـاو     پاراتونیوم در کشور لیبی یک بندر بزرگ است و در آن موقع مقر گالوس بود
بعد از این که در جنگ آکتیوم فاتح شد، گالوس را به سمت فرمانفرماي ممالک روم در آفریقا تعیین 

  .کرد
هـاي جنگـی مصـر، بـراي      آنتوان در مصر با کمک مالی خاتون من قشونی فـراهم کـرد و بـا کشـتی    

  .تصرف پاراتونیوم به راه افتاد
سی در مغرب یونـان بـه دام افتـاده بـود و راه خـروج نداشـت،       آنتوان که یک مرتبه در خلیج آمبروا

  .باید بفهمد که شاید بعد از ورود به بندر پاراتونیوم نتواند از آن جا خارج شود می
مقابل بندر پاراتونیوم زنجیرهایی قرار داده بـود  ) از طرف اوکتاو(گالوس فرمانفرماي ممالک آفریقا 
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توانسـتند   هـا مـی   بردنـد، کشـتی   ها را پایین می وقتی زنجیر. باال بیاورند ها را پایین یا توانستند آن که می
توانسـت   آوردند، هیچ کشتی نمی ها را باال می وارد بند شوند یا از آن خارج گردند، لیکن وقتی زنجیر

  .وارد یا خارج گردد
  .دندها را پایین بر هاي خود مقابل بندر پاراتونیوم رسید، زنجیر وقتی آنتوان با کشتی

هاي خود را وارد بندر  آنتوان که مشاهده نمود مدخل بندر بدون مستحفظ است، با خوشوقتی کشتی
وقتی آخرین کشتی آنتوان وارد بندر شد، برحسب امر گـالوس، زنجیرهـا را بـاال کشـیدند و راه     . کرد

بودنـد، بـه   که بنـدر   هاي رومی ها و زورق مراجعت سفاین آنتوان مسدود گردید، آن وقت تمام کشتی
  .ور شدند هاي آنتوان حمله کشتی
هاي آنتوان را آتش زدند و طوري عرصه را بر آن مـرد تنـگ کردنـد کـه آنتـوان از       ها کشتی رومی
ي جنگ منصرف گردید و عزم کرد که از بندر پاراتونیوم مراجعت کنـد، ولـی متوجـه شـد کـه       ادامه
  .ي بندر بسته است و راه مراجعت ندارد دهانه

ا که متوجه شدند آنتوان قصد دارد فرار کند با شدت حمله کردند و چیزي نمانـده بـود کـه    ه رومی
هـایش در بنـدر    خود آنتوان دستگیر شود و عاقبت آن مرد موفـق بـه فـرار گردیـد، ولـی تمـام کشـتی       

  .ها بودند اسیر رومیان شدند پاراتونیوم نابود گردید و سربازان او که در آن کشتی
نتوان در بندر پاراتونیوم شکست خورد و گریخت، خـاتون مـن متوجـه گردیـد کـه      بعد از این که آ

  .دیگر امیدي به آن مرد نیست و باید از وي جدا شود
تا آن روز کلئوپاترا امیدوار بود که آنتوان از گذشته پند و عبرت بگیرد و بکوشد که جبران مافـات  

اتونیوم و شکسـت او، خـاتون مـن دانسـت کـه      ي آنتوان در بنـدر پـار   بکند، ولی بعد از جنگ احمقانه
  .آنتوان دیگر رو نخواهد آمد و اگر وي را از خویش جدا نکند، در آتش آنتوان خواهد سوخت

اي نوشت و به یک ناخداي  خاتون من در صدد برآمد که مستقیم با اوکتاو تماس حاصل کند و نامه
  .کند و جواب بگیرد و بیاورد مصري سپرد و گفت آن را به روم ببرد و به اوکتاو تسلیم

  .کلئوپاترا چند قطعه جواهر گرانبها هم به رسم هدیه براي اوکتاو فرستاد
ي کلئوپاترا و هدایاي وي را دریافت کرد، در جواب به خاتون من نوشـت   اوکتاو بعد از این که نامه

ي خـود را بـه    زانـه خواهی با من دوست باشی باید تاج و تخت سلطنت و تمام زر و سـیم خ  که اگر می
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ي ناخداي مصـري   اما عالوه بر این پاسخ کتبی، اوکتاو یک پاسخ شفاهی هم به وسیله. من تسلیم کنی
براي خاتون من فرستاد و جوابش این بود که اگر تو آنتوان را به قبل برسانی من بـا تـو آشـتی خـواهم     

  .کرد
توانـد در مصـر زنـدگی     یگـر نمـی  آنتوان حس کرد که مورد نفرت خاتون من قرار گرفته اسـت و د 

اي براي اوکتاو نوشت و از او درخواست کرد کـه چـون سـکونت وي در مصـر مشـکل       کند، لذا نامه
  .زندگی کند) یا در شهر آتن(گردیده موافقت نماید که او در یونان 

  .ي آنتوان را بدون جواب گذاشت تا این که بیشتر وي را مورد تحقیر قرار بدهد اوکتاو نامه
اي براي اوکتاو نوشته، در خواست کرده است کـه در یونـان    اتون من مستحضر شد که آنتوان نامهخ

  .زندگی کند
دهد بـراي آن کـه قهـر اوکتـاو را مبـدل بـه آشـتی         وقتی آنتوان دریافت که اوکتاو به او جواب نمی

ار را که در مصر نماید، مبادرت به یک عمل ننگین کرد و آن این بود که ترولیوس یکی از قاتلین سز
  .برد، بدون اطالع خاتون من دستگیر کرد و به روم فرستاد به سر می

یک از قاتلین سزار را که بـه چنـگ    باید بگویم که بعد از این که اوکتاو در روم روي کار آمد، هر
  .آورد به قتل رسانید

ی چـون خـود را وارث سـزار    اوکتاو از مرگ سزار متأثر نبود تا این که از قاتلین او انتقام بگیرد، ولـ 
  .دانست که از قاتلین سزار انتقام بگیرد کرد الزم می معرفی می

و  ترولیوس یکی از قاتلین سزار بود که بعد از روي کار آمدن اوکتاو در روم از آن کشور گریخت
  .کرد خود را به مصر رسانید و در آنجا آسوده زندگی می

سـزار محسـوب    اشـت و فرزنـدش سـزاریون پسـر رسـمی     د خاتون من با این که سزار را دوست مـی 
شد، درصدد قتل یا آزار ترولیوس برنیامد و بعد از چنـدي او را فرامـوش کـرد، ولـی آنتـوان او را       می

فراموش نکرده بود و براي اینکه نزد اوکتاو مقرب شود و او اجـازه بدهـد کـه وي در یونـان زنـدگی      
فرستاد تا ایـن کـه بـه اکتـاو ثابـت نمایـد کـه از هواخواهـان         نماید، ترولیوس را دستگیر کرد و به روم 

  .اوست
آنتوان تا آن روز ثابت کرده بود که یک سردار جنگی ناالیق است و نیز ثابت کرده بود کـه مـردي   
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ي خود از هیچ فسـقی بـاك نـدارد، ولـی آنتـوان بعـد از دسـتگیر         است هوسران و براي تسکین غریزه
رم ثابت کرد که بسیار فرومایه است و براي این که بتواند مدتی دیگر  کردن ترولیوس و فرستادنش به

  .به زندگی توأم با خوشگذرانی ادامه بدهد از هیچ عمل پستی روگردان نیست
وقتی اوکتاو براي خاتون من پیغام فرستاد که اگر آنتوان را به قتل برساند بین او و کلئوپاترا مناسبات 

  کند؟ ، کلئوپاترا از اوکتاو پرسید که این وعده را چه چیز تضمین میدوستانه برقرار خواهد گردید
ي ناخداي مصري، گفـت کـه قـول مـن ایـن وعـده را تضـمین         اوکتاو در جواب کلئوپاترا، به وسیله

دانسـت   او می. ي یک مرد سیاسی اعتماد کند ولی خاتون من هوشیارتر از آن بود که به وعده. کند می
  .آنتوان، اوکتاو ممکن است او را نابود نمایدکه بعد از محو 
قدري بـراي اوکتـاو داراي ارزش اسـت کـه     ه ي او ب فهمید که زر و سیم و گوهر خزانه کلئوپاترا می

ي مصر هم از بـین بـردن کلئوپـاترا     تواند از آن صرف نظر نماید و الزمه ي تصرف خزانه ي ملکه نمی
  .است

دانم که منظور اوکتاو فریـب   توانم قضایا را بهتر بفهمم، می میامروز که آن دوران سپري شده و من 
خواست که آنتوان را به دست خاتون من به هالکت برساند و بعـد، خـود او    دادن خاتون من بود و می
ي کلئوپاترا را به تصرف درآورد و ملکه را هم دستگیر کنـد و بـه روم ببـرد و     وارد مصر شود و خزانه

  .وز جشن پیروزي به مردم نشان داد به هالکت برساندبعد از این که در ر
خاتون من از اوکتاو ضمانتی دیگر خواست و اوکتاو یک قاصد موسوم به تیروسـوس را کـه پسـري    

  .بود جوان و زیبا به مصر نزد کلئوپاترا فرستاد
تـو از آن  من خواهان تو هسـتم و اگـر   « :تیرسوس پیام اوکتاو را به این شرح به خاتون من ابالغ کرد

خاتون من در آن موقـع زنـی بـود سـی و نـه       ».صرفنظر خواهم کرد من بشوي من از خزانه و کشورت
امـا بـه طـوري    . توانست در قلب بعضی از مردها آتش مهر بیفروزد ساله، ولی هنوز زیبایی داشت و می

یک زن سی و نه نمود که آن مرد جوان عاشق  که گفتم اکتاو نسبت به خاتون من جوان بود و بعید می
ساله شود، این بود که خاتون من مدت چند روز تیرسوس را در کاخ سلطنتی اسکندریه نگاهداشت و 

ي اوکتاو نسبت به او صحت دارد یا این کـه   از وي پذیرایی کرد تا تحقیق کند و بفهمد آیا ابراز عالقه
  .ظاهرسازي براي فریب دادن است
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است و او خاتون مـرا دوسـت    ي اوکتاو صمیمی اظهار عالقه تیرسوس به خدایان سوگند یاد کرد که
  .خواهد به حضورش برسد یمدارد و  می

ي اوکتـاو اسـت در کـاخ خـود      ي مصـر، یـک جـوان زیبـا را کـه فرسـتاده       آنتوان فهمیـد کـه ملکـه   
  .توانست اعتراض کند نگاهداشته، ولی نمی

ی کلئوپـاترا نسـبت بـه تیرسـوس     دانسـتم کـه مهربـان    شـناختم، مـی   من که خاتون خود را خـوب مـی  
باشد، بلکه زیبایی خـود آن جـوان    ي اوکتاو می ي اوکتاو فقط براي این نیست که وي فرستاده فرستاده

پسـندید، از او   چون کلئوپاترا وقتی جـوان زیبـایی را مـی   . هم در ابراز لطف خاتون من بدون اثر نیست
  .ار بودي پاکی و تقوا سهل انگ شد و در مسأله مند می بهره

ي سیاسی، ولـی   باخت مگر براي استفاده کلئوپاترا با رجال بزرگ مثل سزار و آنتوان نرد محبت نمی
  .خواست ها می جوانان نیکو منظر را براي خود آن

  ).در آن موقع اوکتاو در سوریه بود(تیرسوس با خوشحالی از مصر به سوریه مراجعت کرد 
که اوکتاو را ببیند، از خاتون من خیلی تمجید خواهـد کـرد،   من یقین داشتم که تیرسوس بعد از این 

کـه تیرسـوس    هنگـامی . زیرا هم از مهمان نوازي و محبت خاتون مـن مسـتفیذ شـد و هـم از ثـروت او     
  .اي شاهانه از خاتون من دریافت نمود هدیه ،خواست به سوریه برگردد می

ي  تم بفهمـم کـه خـاتون مـن بـه وسـیله      با وجودي که من محرم تمام اسرار خاتون خود بودم، نتوانس
  .براي اوکتاو فرستاد تیرسوس چه پیامی

آورم تا این که براي آینـدگان بـاقی بگـذارم،     ي تحریر در می امروز که من این خاطرات را به رشته
کشـید بـه مـن     مـی  فهمم که کلئوپاترا از این جهت مرا از پیام مزبور بی اطالع گذاشت که خجالت می

موافقت کرده که آنتوان را قربانی کند تا این که سلطنت خود را حفظ نمایـد و بعـد از    بگوید که وي
  .این مرگ، کشور مصر را براي فرزندانش بگذارد

خواست من که کنیز محرم و مقرب وي هستم، بدانم که او بقدري تنـزل پیـدا کـرده     خاتون من نمی
  .سلطنتش را حفظ نمایدکه راضی شده محبوب خود آنتوان را فدا کند تا این که 

  :مفاد موافقتی که بین اوکتاو و خاتون من حاصل شد از این قرار بود
اي به خاتون من بدهد که بعد از ورود به مصر، سلطنت او را بـه   باید با خط خود نوشته اوکتاو می -1
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ش ي مصـر خواهـد بـود و بعـد از مـرگ      شناسد و تا روزي که کلئوپـاترا زنـده اسـت ملکـه     رسمیت می
خواهد رسید و بعد از سزاریون هم  - که گفتم موسوم به رامسس شده بود - سلطنت مصر به سزاریون

  .سلطنت مصر، براي فرزندان او باقی خواهد ماند
کند در موقع ورود به شهر اسکندریه، بدون قشون باشد و فقط به اتفاق صـد تـن    اوکتاو تعهد می -2

  .از مالزمین خود وارد اسکندریه شود
بطلمیوس پـول نقـد بـه وي     رکند که بعد از ورود اوکتاو به اسکندریه ده کرو کلئوپاترا تعهد می -3

  .بپردازد
بـه افسـران مصـر    ) پنهانی( در صورتی که آنتوان بخواهد مقابل اوکتاو مقاومت نماید، خاتون من -4

  .دستور خواهد داد که ترك مقاومت کنند و تسلیم قشون اوکتاو شوند
ي قرارداد خاتون من و اوکتاو بود، دو نکته قابل توجه اسـت کـه یکـی     ه که آخرین مادهدر این ماد

خواسـت آنتـوان را قربـانی     کند که خاتون مـن کـه مـی    موضوع مقاومت آنتوان است و انسان فکر می
نماید براي چه احتمال مقاومت وي را ذکر کرد و آیا بهتر این نبود که امر صـادر کنـد وي را بـه قتـل     

  انند تا این که آنتوان نتواند مقابل قشون اوکتاو مقاومت نماید؟برس
هـا را   اي از رومـی  کـرد و عـده   گویم که درآن موقع آنتوان از خاتم من پرهیز می به همین جهت می

کـرد کـه ممکـن اسـت خـاتون مـن        بینی مـی  او پیش. گارد مخصوص کرده بود تا او را به قتل نرسانند
  .او را وجه المصالحه با اوکتاو کند درصدد قتلش برآید تا مرگ

توانست در آن موقع آنتوان را به قتل برساند، احتمال مقاومت او را به میـان آورد   چون خانم من نمی
  .کرد و اگر قادر به قتل او بود، آن احتمال را ذکر نمی

ن مصر بـود  ي صدور پنهانی دستور براي افسرا رسد، مسأله موضوع دیگر که در این ماده به چشم می
توانست دستور آشکار براي ترك  کند که آیا کلئوپاترا نمی انسان فکر می. که مقاومت را ترك نمایند

  مقاومت صادر نماید؟
کرد که مقابل اوکتاو که به عنوان سـردار فـاتح وارد    ي مصر اقتضا می گویم نه، زیرا حیثیت ملکه می

  .نماید که او مقاومت میشود مقاومت کند، یعنی مردم تصور نمایند  مصر می
کلئوپاترا، در کشور مصر، مأمورین حکومت را بر جان و مال مردم مسلط کرده بود و هرکس که از 
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گردیـد، بنـابراین    شد که ممکن است طرفداري نماید، نابود می کرد، یا فرض می اوکتاو طرفداري می
 وپاترا مقاومت شود تـا مـردم از دو  باید از طرف کلئ براي حفظ ظاهر، هنگام ورود اوکتاو به مصر، می
ي مصر با اوکتاو دوست بود براي چـه آن همـه از    روئی کلئوپاترا حیرت نکنند و نگویند که اگر ملکه
  .مردم را به جرم طرفداري از اوکتاو به قتل رسانید

وقتی خبر رسید که اوکتاو قصد دارد به مصر بیاید، ارتـش مصـر بـراي جلـوگیري از اوکتـاو آمـاده       
  .ردید و آنتوان داوطلب شد که فرماندهی ارتش را برعهده بگیردگ

کلئوپـاترا  .خاتون من فرماندهی ارتش خود را به آنتوان داد تا این که وي را به چنگ اوکتاو بیندازد
  .ي مصري سپرده بود که وقتی به اوکتاو رسیدند مقاومت را ترك کنند به افسران عالی رتبه

گردید و مثل هرکس که از سوریه به سوي مصر بیاید وارد مشرق مصـر   اوکتاو از سوریه عازم مصر
  .شد

در مشرق مصر و در شرق دلتاي رود نیل شهري است به اسم پلوز و یک قشون کوچک مصـري در  
سـلوکوس، طبـق دسـتور    .آن شهر بود و فرماندهی قشون را مردي موسوم به سلوکوس بر عهده داشت

  .رده بود بدون مقاومت تسلیم شدپنهانی که از خاتون من دریافت ک
دانست کـه زن و فرزنـدانش در    مقاومت تسلیم گردید، چون می وقتی آنتوان شنید که سلوکوس بی

در اسـکندریه مـردم فهمیدنـد کـه سـلوکوس بـدون تردیـد        . ها را به قتـل رسـانید   اسکندریه هستند آن
  .برحسب دستور خاتون من تسلیم شده است

ن و فرزندان سلوکوس متوجه شد که آن مرد خیانـت نکـرده اسـت بلکـه     آنتوان هم پس از کشتن ز
بعد از وقوف بر این امر، آنتوان افسران درجه . برحسب دستور کلئوپاترا، مقاومت را ترك نموده است

ها هـم   بینی کرد که آن ها افسران دیگر گماشت زیرا پیش اول ارتش مصر را معزول کرد و به جاي آن
  .خواهند شدمثل سلوکوس تسلیم 

خاتون من از این جهت آنتوان را به فرماندهی ارتش انتخاب کرده بود که وي را بـه چنـگ اوکتـاو    
کند، چـون نـه فقـط آنتـوان بـراي جنـگ بـه         بیندازد و با حیرت متوجه شد که آن مرد ابراز لیاقت می

  .استقبال اوکتاو رفت بلکه طالیه قشون اوکتاو را شکست داد
خورد، ولـی در آن   ون من آرزو داشت که آنتوان فاتح شود آن مرد شکست میاي که خات در دوره
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که میل دارد راجع به وي  خواست آنتوان به چنگ اوکتاو بیفتد و او هر تصمیمی موقع که کلئوپاترا می
  .بگیرد، آنتوان فتح کرد

دهد و بعـد   اي پرفروغ می آنتوان در آن موقع به چراغی شباهت داشت که قبل از روشن شدن، شعله
هـاي عمـر آنتـوان     در آن ایام هم که آخرین مـاه  .شود، زیرا روغنش به اتمام رسیده است خاموش می
ي اول  اي از دلیري از آنتوان به چشـم رسـید و شـجاعت او سـبب حیـرت همـه و در درجـه        بود، نمونه

  .کلئوپاترا گردید
هایی را  ا قوي نمود که آگهیاش ر طوري آن پیروزي آنتوان را خوشوقت و سرمست کرد و روحیه

هـا تسـلیم شـود     به تیر بست و به اردوگاه اوکتاو انداخت و به سربازانش وعده داد کـه هـر یـک از آن   
  .دویست و پنجاه بطلمیوس پول نقد دریافت خواهد کرد

ها به اردوگاه خود نهراسید و به سربازان خود گفت که آنتوان قصـد دارد   اوکتاو از ورود آن آگهی
شما اگر تسلیم شوید، ممکن است که حتی دویست . شما را از تحصیل ثروتی هنگفت محروم کندکه 

و پنجاه بطلمیوس را هم دریافت ننمایید، ولی اگـر شـکیبایی را پیشـه کنیـد، بعـد از ایـن کـه مـا وارد         
اراج دهم کـه شـهر را مـورد تـ     اسکندریه شدیم از مال دنیا غنی خواهید شد، زیرا من به شما اجازه می

  .باشد قرار بدهید و اسکندریه ثروتمندترین شهر جهان است و ثروت روم در قبال اسکندریه ناچیز می
آنتوان وقتی دید که نتوانست سربازان اوکتاو را وادار به فرار نماید، براي ایـن کـه تظـاهر بـه دلبـري      

  .کند براي اوکتاو پیغام فرستاد که اگر مردي بیا تا جنگ تن به تن کنیم
وکتاو گفت که من قصد خودکشی ندارم چون ناامید نیستم تا این که خودکشی کنم و به پیـروزي  ا

خـواهی بـه    دانی که شکست خواهی خورد، می تو چون ناامید هستی و می. خود امیدواري قطعی دارم
ي جنگ تن به تن مبادرت به انتحار نمایی، در هر صورت مرگ تو قطعی است و همین کـه بـه    وسیله
  .من افتادي کشته خواهی شد چنگ
باشد که بـا اوکتـاو جنـگ     دانستند خودستایی است و او مردي نمی ي تظاهر آنتوان که همه می نتیجه

تن به تن کند، این شد که خاتون من فرصتی بدست آورد و به افسرانی که آنتوان در رأس هـر واحـد   
جدید گردید تسلیم شوند و همین طـور  گمارده بود سپرد که وقتی جنگ بین آنتوان و اوکتاو ت نظامی

هم شد و وقتی براي دومین مرتبه آنتوان خـود را مقابـل اوکتـاو دیـد، افسـران و سـربازانش سـالح را        
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  .اي دیگر بگریزد برزمین انداختند و تسلیم شدند و آنتوان که تنها ماند مجبور شد که مرتبه
دانسـت تـا آنتـوان کشـته      خاتون من که میگذشت و  درآن موقع پنجاه و سه سال از عمر آنتوان می

نشود اوکتاو آسوده خاطر نخواهد گردید، براي آنتوان پیام فرستاد که دیگر براي چه به زندگی ادامـه  
خواهی که به چنگ اوکتاو بیفتی و او تورا اسیر کند و به روم ببرد و با زنجیر از مقابل  دهی؟ آیا می می

آیی و یـک مـرد    رسو و ناالیق هستی، ولی باز یک مرد بشمار میها بگذراند؟ تو گرچه مردي ت رومی
قدر غیرت داشته باشد که براي این که اسیر دشمن نشـود و بـا حقـارت و خفـت بـه هالکـت        باید آن

  .نرسد، به زندگی خاتمه بدهد
  :اي شنیدم که از این قرار بود بعد از مرگ آنتوان من افسانه

الکت برسد و لذا تصمیم گرفت براي این که آنتوان را محبور خواست که آنتوان به ه خاتون من می
به ) یعنی من( ي خاتون من این بود که به اتفاق شرمیون حیله. به خودکشی نماید متوسل به حیله گردد

یعنـی  (آرامگاهی که براي خود ساخته بود رفـت و درب آرامگـاه را بسـت و بعـد شـهرت داد کـه او       
وقتی خبر خودکشی خاتون من به آنتوان رسید، طوري ناامید گردید . خودکشی کرده است) کلئوپاترا

که  به غالم خود موسوم به اروس گفت که شمشیر دو دم و نوك تیز او را در امتداد افقی نگاهدارد و 
داشت و آنتوان خود را با شدت بـه شمشـیر زد و    غالم شمشیر را در امتداد افقی به موازات زمین نگاه

  .گذشت و کشته شد شمشیر از قلبش
  .ي خودکشی آنتوان، افسانه است این شایعه غیر از مسأله

دانست که خاتون مـن اورا وجـه    داشت و خوب می آنتوان در آن دوره دیگر خاتون مرا دوست نمی
رسید، نه فقـط   اگر در آن موقع خبر خودکشی خاتون من به آنتوان می .المصالحه با اوکتاو کرده است

اندیشید که بعد از مرگ کلئوپاترا  شد، چون می کرد بلکه خوشوقت هم می شی نمیمبادرت به خودک
  .توان با اوکتاو کنار بیاید می

قدري سطحی هستند که منطق عـادي قضـایا را در   ه دهند ب کسانی که اینگونه شایعات را شهرت می
تاو کرده براي چه بعد از دانست خاتون من او را قربانی کنار آمدن با اوک مردي که می. گیرند نظر نمی

  مرگ کلئوپاترا خودکشی کند؟
بـه  (حقیقت همان است که من دیدم و شنیدم و به طوري که گفتم خاتون من براي آنتوان پیام کتبی 
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فرستاد و به وي توصیه کرد وي که دیگر امیدي ندارد که به وضع سابق برگـردد بـراي ایـن    ) خط من
  .است که به زندگی خاتمه بدهدبهتر این  ،که به چنگ اوکتاو نیفتد
ي خاتون من را دریافت کرد، غالم خویس اروس را طلبید و شمشیر دو دم  آنتوان بعد از این که نامه

دست غالم داد و گفت این شمشـیر را بـا یـک    ه خود را که نوك تیز داشت از غالف بیرون آورد و ب
  .ضربت در قلب من فرو کن

قتل مرا هم صادر نمایی من نخواهم توانست این شمشـیر را در قلـب   اروس اظهار کرد تو اگر فرمان 
  .تو فرو کنم

  .توانی شمشیر را در قلبم فرو کنی آن را به دست بگیر آنتوان گفت حاال که نمی
  .غالم اطاعت کرد

آنتوان به او دستور داد که شمشیر را چگونه نگاهدارد، سپس دورخیز کرد و آنگاه دویدن گرفت و 
اش فرو رفت، ولی فوري زندگی  ي شمشیر انداخت و شمشیر در سینه وت خود را روي تیغهبا کمال ق

  .را بدرود نگفت
وقتی اطرافیان آنتوان شنیدند که وي مبادرت به خودکشی کرده ولی هنوز زنـده اسـت، خـود را بـر     

بیند و بعد جان ي دیگر کلئوپاترا را ب بالینش رسانیدند و او گفت میل دارد که قبل از مرگ، یک مرتبه
  .بسپارد

  .نتوان را به اطالع خاتون من رسانیدند و کلئوپاترا موافقت کرد که او را نزد وي بیاورندآدرخواست 
ي دیگـر کلئوپـاترا را    دانم که آنتوان براي چه درخواست کرد که قبل از مرگ یـک مرتبـه   من نمی

  ا به اوکتاو فروخت؟خواست وي را مورد نکوهش قرار بدهد که او ر ببیند و آیا می
دانستم که خاتون من براي چه موافقـت کـرد آنتـوان او را ببینـد و علـتش ایـن بـود کـه          ولی من می
اندیشید که شاید آنتوان معالجه شود و جان بـدر بـرد، ولـی اگـر نـزد او باشـد جـان بـدر          کلئوپاترا می

ین که آنتـوان را نـزد خـاتون مـن     هم. نخواهد برد و دستور خواهد داد که آنتوان را به هالکت برسانند
آوردند، جان سپرد و کلئوپاترا با دو چشم خود مـرگ او را دیـد و دانسـت کـه دیگـر آنتـوان وجـود        

  .ندارد
بعد از مرگ آنتوان، خاتون من قاصدي را نزد اوکتاو فرستاد تا این که به او اطالع بدهد که آنتـوان  
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  .ودکشی کرده بود، براي اوکتاو فرستادندخودکشی کرد و شمشیري را هم که آنتوان با آن خ
من یقین دارم از روزي که اوکتاو و آنتوان وارد عرصه ي سیاست شدند با هم رقیب بودند و پس از 

ها خصومت آغاز گردید، هرگز اتفاق نیفتاد که بین اوکتاو و آنتوان دوسـتی برقـرار شـود،     آن بین آن
  .حتی بعد از این که با هم وصلت کردند

اوکتاو بعد از این که خبر خودکشی آنتوان را دریافت کرد، بهتر آن دیـد کـه خـود را مغمـوم و     اما 
به طوري کـه  ( ي پومپه بازي کرد ي سر بریده همان نقش را که سزار بعد از مشاهده. عزادار جلوه دهد
  .، اوکتاو بعد از دریافت خبر خودکشی آنتوان بازي نمود)شرح آن را دادم
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  پیروزي یا شکست؟خرین نبرد، آ
گفت  که من در موقع تحصیل قسمتی از تاریخ او را خواندم، حق داشت که می 1راستی که توسیدید

بینی نمایند  توانند تمام وقایع اجتماعی آینده را از روي وقایع گذشته پیش اگر در تاریخ دقت کنند می
نیست و فقط شکل ظاهري یعنی رنگ پیوندد غیر از تکرار وقایع گذشته  و آنچه در آینده به وقوع می

  .شود و لباس عوض می
گـویم کـه پومپـه را بطلمیـوس چهـاردهم       شود مـی  براي این که نشان بدهم چگونه تاریخ تکرار می

به قتل رسانید تا این که مورد توجه و محبت سـزار قـرار بگیـرد، ولـی     ) و برادر کلئوپاترا(پادشاه مصر 
آنتوان را هم کلئوپاترا فدا کرد تا این که بتواند مـورد محبـت اوکتـاو    . مورد محبت سزار قرار نگرفت

قرار بگیرد و سلطنت خود را حفظ کند، اما مورد محبت اوکتاو قرار نگرفت و سلطنت خـود را حفـظ   
  .نکرد

پس از این که خبر خودکشی آنتوان به اوکتاو رسید، سرداران قشون را در خیمه ي خود جمع کـرد  
از این اجتماع این اسـت کـه بـه شـما بگـویم مـن خواهـان مـرگ آنتـوان نبـودم و            و گفت منظور من

من از این جهت به مصر آمدم تـا ایـن کـه بـا آنتـوان      . خواستم آن مرد به حیات خود خاتمه بدهد نمی
آشتی کنم و به وي پیشنهاد نمایم که حکومت یکی از کشورهاي روم را بپذیرد، و او بر اثر سوءتفاهم 

  .ام که من براي خصومت با او به مصر آمدهتصور کرد 
منظور اوکتاو این بود که بدین وسیله دوستان و طرفداران آنتوان را در روم بـا خـود دوسـت کنـد و     

  .ها وي را مسئول قتل آنتوان ندانند آن
گناه جلوه دهد، خاتون من تصمیم گرفت  کوشید خود را در مرگ آنتوان بی در حالی که اوکتاو می

نمـود کـه اوکتـاو کـه بـه موجـب        او حـس مـی  . ریون پسرش را از دسترس اوکتاو خارج نمایدکه سزا

                                                
و توسیدید برجسته ترین مورخ دنیاي قدیم در یونان است و اولین کسی است که تاریخ را براي این نوشت که مردم از وقایع گذشته پند بگیرند   - 1

کردند، تا  می ها مانند هومر شاعر معروف وقایع را با اغراق ذکر قبل از او مورخین یونان دو نوع بودند، بعضی از آن. بینی کنند بتوانند آینده را پیش
ها وقایع آینده را  شد از روي آن نمودند که نمی ي دیگر مثل هرودت وقایع را طوري ذکر می این که قهرمانان محسوب خود را بزرگ نمایند، و عده

ن ذکر کرد، و تاریخ را قبل از میالد مسیح متولد شد، اولین کسی است که وقایع تاریخی را با علل منطقی آ 470توسیدید که در سال . بینی کرد پیش
  . مترجم -قبل از میالد به دست راهزنان کشته شد 396اند در سال  ها نوشته بدون حب و بغض نوشت و به طوري که در کتاب
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ي خود سلطنت وي را به رسمیت شناخته، اگر به عهد خود وفا کنـد بـه طـور حـتم سـزاریون را       نوشته
  .نابود خواهد کرد

سـزار زنـده   تواند تحمل کند کـه پسـر    خاتون من در سیاست بصیرتر از آن بود که نداند اوکتاو نمی
دانـد، لـذا شـوهرم تیـه را احضـار کـرد و بـه او گفـت مـن           بماند، براي این که خود را وارث سزار می

ببـر و متوجـه    1سپارم و تو او را با خود به کـوش  به تو می) که موسوم به رامسس شده بود( سزاریون را
  .باش که کسی درصدد سوءقصد علیه وي برنیاید

دهـم   ار بطلمیوس طال به شوهرم داد و گفت من این پول را به تو مـی خاتون من، دویست و پنجاه هز
من از این جهت به  .تا این که فرزندم در کوش به راحتی زندگی کند، ولی تو قدري صرفه جویی کن

  .گویم که صرفه جویی کن که شاید وضعی پیش بیاید که نتوانم به زودي به تو پول برسانم تو می
من باش و اگر تا شش ماه بعد از این تاریخ خبري از من دریافت نکردي، تو در کوش منتظر دستور 

سزاریون را با کشتی به هندوستان ببر و در آنجا یک خانه خریـداري کـن و سـزاریون را در آن خانـه     
سکونت بده و خدمتش را بر عهده بگیر، از آن پس تا مدت یک سال صبر کن تا این که خبري از من 

  .به تو برسد
را مأمور خـدمت   ي بومی بري به تو نرسید سزاریون را در هندوستان بگذار و چند نفر از خدمهاگر خ

  .او بکن و خود به مصر مراجعت نما
زنهار که سزاریون را با خود به مصر نیاوري زیرا جانش در معرض خطر قرار خواهد گرفت و کشته 

دانی کنـار رود   عبد رامسس دوم که میبعد از این که به مصر مراجعت کردي خود را به م. خواهد شد
  .نیل است برسان

ها به سوي مشـرق   ي سنگی وجود دارد که روي آن دانی که در مدخل آن معبد چهار مجسمه تو می
ي متسـاوي بـین    ي شمالی، در آنجا بین معبـد و رودخانـه ي نیـل در فاصـله     برو به روي مجسمه. است

بلغ دو کرور بطلمیوس طال و آنجا را بدون این که کسی ببیند اي وجود دارد به م رودخانه و معبد دفینه
  .ي پسرم برسان حفر کن و دفینه را بدست بیاور و به هندوستان ببر و به مصرف هزینه

دانستم که خاتون من در جنوب مصر داراي دفینـه اسـت و تـا آن موقـع از وجـود آن دفینـه        من نمی
                                                

  .مترجم -  شود کوش در جنوب مصر سرزمینی بود که امروز به اسم نوبه و سودان خوانده می  - 1
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تیه اعتماد داشت که راز دفینه را با وي در بـین گذاشـت،   قدري نسبت به ه خاتون من ب. اطالع نداشتم
دانست که محال است شوهر من به وي خیانت کند و محال اسـت کـه بـرخالف دسـتور وي      چون می

رفتار نماید و فی المثل قبل از مسافرت به هندوستان، دفینه را تصاحب نمایـد و بـا خـود بـه هندوسـتان      
  .ببرد

دانم که خاتون من گنج خود  اطالع بودم، نمی ي مزبور بی ز راز دفینهمن متوجه شدم همان گونه که ا
دانستم که کلئوپـاترا زر و گـوهر خـود را در چنـدین نقطـه       من بعید نمی. را در کجا پنهان کرده است

ها از دستش رفت، بعضی دیگر باقی بماند و مورد استفاده قـرار   مدفون نموده باشد تا اگر بعضی از آن
  .بگیرد
رامگاه کلئوپاترا نیز مقداري زر و گوهر وجود داشت، اما گنج اصلی را در جـاي دیگـر پنهـان    در آ

انـد و   من تردید نداشتم کسانی که در پنهان کردن گنج به کار مشـغول بودنـد، کشـته شـده     .کرده بود
راز  دانـم کـه کلئوپـاترا از آن جهـت     من مـی . ها را مسموم کرده باشد شاید کلئوپاترا با دست خود آن

اندیشید اگر من به  گنج را با من در بین نگذاشت و مرا از مکان یا اماکن پنهانی گنج مطلع نکرد که می
 چون هـیچ . دست اکتاو گرفتار شوم شاید مورد شکنجه قرار بگیرم تا این که مکان گنج را بروز بدهم

 د، هرچه در دل دارد برتواند براي مدت طوالنی شکنجه را تحمل نماید و براي رهایی از در کس نمی
توانسـتم شـکنجه را تحمـل نمـایم و راز گـنج را افشـاء        آورد، من هم به گمان کلئوپـاترا نمـی   زبان می

  .توانستم چیزي را بر زبان بیاورم ماندم، نمی کردم، اما اگر بی اطالع می می
د بـه تنهـایی وارد   بایـ  ي کلئوپاترا و اوکتـاو ایـن بـود کـه اوکتـاو مـی       گفتم یکی از اصول موافقتنامه

  .اسکندریه شود و قشون او قدم به پایتخت مصر نگذارد
بایـد ده کـرور    طبق موافقتنامه روزي که اوکتـاو بـه تنهـایی وارد اسـکندریه گـردد خـاتون مـن مـی        

ولی ورود اوکتاو به تنهایی به اسکندریه و پرداخت وجه یک شرط ضمنی . بطلمیوس نقد به او بپردازد
شـد   ج ارتش اوکتاو از مصر بود، چون اگر اوکتاو به تنهایی وارد اسـکندریه مـی  هم داشت و آن خرو

توانسـت اسـکندریه را اشـغال     کرد مـی  داشت، هرروز که اراده می ولی قشون خود را در مصر نگاه می
  .نماید

خواست که سلطنت خود را حفـظ   او می. خاتون من کودك نبود که بتوان با الفاظ وي را فریب داد
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خواست خاتون مرا فریـب بدهـد و    می -به طوري که وقایع بعد نشان داد -ر صورتی که اوکتاوکند، د
کشور مصر و گنج کلئوپاترا را تصرف نمایـد و خـود او را هـم بـه روم ببـرد تـا ایـن کـه طبـق شـعایر           

  .سرداران بزرگ رومی، او را به نام اسیر، با زنجیر از مقابل رومیان بگذراند
رف اوکتاو به اسکندریه رسید و به خاتون من اطالع داد که اوکتاو قصد دارد یک روز قاصدي از ط
  .وارد اسکندریه شود

خاتون من به قاصد گفت از قول من به اوکتاو بگو کـه وي بایـد بـه تنهـایی وارد اسـکندریه شـود و       
  .قشون خود را از مصر خارج نماید

خـواهی قشـون مـن از     وید که اگر میگ قاصد برگشت و به زودي مراجعت نمود و گفت اوکتاو می
  .مصر خارج شود، سزاریون را به عنوان گروگان نزد من بفرست

چون روزي که بین . وقت خاتون من متوجه شد که اوکتاو قصد دارد عهد خود را زیر پا بگذارد آن
ن خاتو. ي مصر راجع به ورود وي به مصر موافقت حاصل شد، صحبت از گروگان نبود اوکتاو و ملکه

چـون اگـر   .من از آن موقع فهمید که اوکتاو قصد خدعه داشته و طبق پیمان خود رفتـار نخواهـد کـرد   
  .کشید ي گروگان را پیش نمی خواست طبق پیمان خود رفتار کند، مسأله می

ز آن که کلئوپاترا دانست که باید خود را براي مقاومت آماده کند، به لژیـون مخصـوص خـود    ابعد 
ي دمن هور که من در این سرگذشت به دفعات از آن نام  دستور داد که از سربازخانه) به اسم اسکندر(

  .بردم خارج شود و خود را به اسکندریه برساند و از پیشرفت اوکتاو به سوي آن شهر جلوگیري کند
لژیون اسکندر از سربازخانه خارج شد و وارد اسـکندریه شـد و کلئوپـاترا دسـتور داد کـه سـربازان       

ولی دیگر نیروي دریایی نداشت تـا بتوانـد بـا نیـروي دریـایی      . زبور را براي جنگ مجهز کنندلژیون م
  .خود هم جلوي اوکتاو را بگیرد

اوکتاو وقتی مطلع شد که یک لژیون از نیروي مصـر راه اسـکندریه را بـر او بسـته اسـت تصـمیم بـه        
که خـاتون مـن بتوانـد بـه آن     از ارتش مصر جز لژیون اسکندر واحدي باقی نمانده بود . جنگ گرفت
سایر واحدهاي مصري را آنتوان در آخرین جنگی که با اوکتاو کرد، بـا خـود بـه میـدان     . متکی گردد

  .جنگ برد و متالشی کرد
با این که لژیون اسکندر بیش از شش هزار سرباز نداشت، توانست مدت سه روز جلوي ارتـش روم  
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  .را بگیرد) به فرماندهی اوکتاو(
  .ها کشته شدند اي از آن سربازان لژیون اسکندر داد شجاعت دادند و عده افسران و

ي جاسوسان خود مطلع شده بود که خاتون من ممکن است از اسـکندریه بگریـزد و    اوکتاو به وسیله
این بود که . به طرف جنوب برود و از مصر خارج گردد و خویش را به کشورهاي مشرق زمین برساند

  .ن خود را به رأس دلتا فرستاد تا این که از فرار کلئوپاترا جلوگیري نمایددو لژیون از سربازا
کردند، به خاتون من اطالع دادند که  هایی که دائم بین رأس دلتا و اسکندریه آمد و رفت می کشتی
در همان حال خبر رسید کـه نیـروي دریـایی اوکتـاو از     . اند در رأس دلتا موضع گرفته هاي رومی لژیون

  .شود دریا به اسکندریه نزدیک میراه 
اوکتاو وقتی دید جنگ با لژیون اسکندر ممکن اسـت طـول بکشـد، از یـک طـرف جنـوب دلتـا را        
اشغال کرد و راه فرار کلئوپاترا را بست و از طرف دیگر از راه دریا نیروي خود را به سوي اسـکندریه  

  .فرستاد
شـود، امـر کـرد کـه      بـه اسـکندریه نزدیـک مـی     خاتون من وقتی شنید که نیروي اوکتاو از راه دریـا 

هـاي اوکتـاو نتواننـد وارد بنـدر شـوند و نیـز        ي بندر اسکندریه را با زنجیر بستند تا این که کشتی دهانه
ور شـدن   ها منتقل نماینـد تـا در صـورت شـعله     ي اسکندر را به سرداب هاي کتابخانه امرکرد که کتاب

  .ي سزار دستخوش حریق نشوند دوره جنگ در داخل شهر، آن کتب گرانبها مثل
ي اسکندریه بـر خـالف گذشـته،     متأسفانه بر اثر ستمگري کلئوپاترا در آخرین سال سلطنتش، سکنه

کردنـد کـه هـر چـه زودتـر       نسبت به خاتون من محبت نداشتند و از خدایان مصر و یونان اسـتدعا مـی  
هـد تـا ایـن کـه مـردم از شـر مـأمورین        اوکتاو وارد اسکندریه شود و بـه سـلطنت کلئوپـاترا خاتمـه بد    

  .حکومت کلئوپاترا آسوده شوند
هاي خودفروش محبوبیت داشت، بـراي ایـن    ي تفریح اسکندریه بین زن خاتون من فقط در دو محله

  .ي سلطنت خود جهت رواج آن دو محله از هیچ اقدام ممکن و مؤثر فروگذاري نکرد که در دوره
گفت اگـر بـه سـلطنت برسـد      کلئوپاترا زنده بود، خاتون من می زن پدر گفتم که وقتی بطلمیوس نی

داراي ) ي تفریح جدید به وجود نیامده بود هنوز محله( ي تفریح اسکندریه را خواهد کوشید که محله
ي تفـریح   کلئوپاترا به عهد خود وفا نمود و بعد از این که به سلطنت رسید دو محله. رواج و رونق کند
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  .واج و رونق داد که بزرگترین و بهترین مرکز عیش جهان شداسکندریه را طوري ر
ي تفریح اسکندریه داراي رواج و رونق شـود   معلوم است که سعی خاتون من براي این که دو محله

  .ي خود را پر کند براي این بود که بیشتر از آن دو محله مالیات بگیرد و خزانه
نق آن دو محله کرد این بود که هر سال، در هر یـک  یکی از اقداماتی که کلئوپاترا براي رواج و رو

گرفـت و   داد و زیباترین زن محله از طرف خاتون من جایزه می ي زیبایی ترتیب می از دو محله مسابقه
ي تفـریح بـه موجـب     هاي دو محله کرد و ناراحت نبود، براي این که زن کلئوپاترا از این کار شرم نمی
زمامدار مصر را داشتند  عنوان کارگر رسمی) و من بدان اشاره کردم( قانونی که در قدیم تصویب شد
  .کرد ها استفاده می و کلئوپاترا از کار یکایک آن

ي فیمابین شـمال و جنـوب    بعد از این که جنوب دلتاي نیل از طرف نیروي اوکتاو اشغال شد، رابطه
ر کلئوپاترا بود بـه خـاتون مـن    مصر قطع گردید و دیگر خبري از تیه که مأمور نگاهداري سزاریون پس

  .نرسید
دانست که تیه بعد از شش ماه فرزندش را بـه   ولی خاتون من براي سزاریون مضطرب نبود، چون می

ي بین شمال و جنوب مصر قطع گردید، متوجه نبودیم  ما در آن موقع که رابطه. هندوستان خواهد برد
است و یک کوهورت یعنی دو هزار سرباز از که اوکتاو از رفتن سزاریون به سرزمین کوش مستحضر 

  .سربازان لژیون را فرستاده تا سزاریون را به قتل برسانند و سرش را براي او بفرستند
من از خدایان مصر سپاسگزارم که خاتون من در زمان حیات از خبر مرگ فرزندش سزاریون مطلـع  

  .ردمنشد و بعد از مرگ کلئوپاترا من از این موضوع اطالع حاصل ک
من بعد از این که خاتونم زندگی را بدرود گفت، مطلع شدم کـه اوکتـاو در دربـار مصـر جاسـوس      

گردیـد و فهمیـد کـه کلئوپـاترا      ي جاسوسان خود از وقایع  دربار مصر مستحضر مـی  داشت و به وسیله
  .پسرش را به جنوب فرستاده تا این که از خطر دور باشد

اي که براي خود وي اتفاق بیفتد باري، پسـرش مصـونیت خواهـد     نمود هر واقعه کلئوپاترا تصور می
داشت و دور از خطر بسر خواهد برد و غافل از این بود که اوکتاو پسرش را به قتل رسانید و من تصور 

ي اعمال خود او و اجدادش بوده است، چـون   هایی که براي خاتون من پیش آمد، نتیجه کنم فاجعه می
  .ه از نژاد یونانی بودند، در مصر خیلی آدم کشتند و بکلی تقوا را زیر پا نهادنداجداد کلئوپاترا که هم
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یکی از اجداد کلئوپاترا با مادر و خواهر و دخترش ازدواج کرد و دخترش از او دختري زایید و بعد 
ي خـود نیـز ازدواج نمـود و همـین مـرد تمـام        از این که آن دختـر بـزرگ شـد، پادشـاه مصـر بـا نـوه       

ها روزي به فکر سلطنت بیفتد و او را از سلطنت  دان ذکور خود را کشت که مبادا یکی از آنخویشاون
 .مصر برکنار نماید

کلئوپاترا عالوه بر این که در مدت عمر هزارها نفر را به قتل رسانید، با اقدامات خود فحشا را که در 
به شکل ) آمد شمار میه س ها بي درآمد بطلمیو ولی سرچشمه(مصر پیوسته عملی بود مذموم و ننگین 

  .گرفتند ي تفریح اسکندریه چون هنرپیشگان جایزه می هاي دو محله یکی از هنرهاي زیبا درآورد و زن
شود و به همین  کرد که سزاریون در جنوب مصر از طرف یک قشون محافظت می اوکتاو تصور می

دانسـت کـه محـافظین     اگـر مـی  . فرسـتاد جهت براي قتل وي دوهزار سرباز لژیون را به سرزمین کوش 
باشند، شاید  دار خدمات سزاریون می من و چند غالم و کنیز که عهده سزاریون عبارت هستند از شوهر

  .نمود بیش از ده سرباز را مأمور قتل او نمی
از روزي که از جنوب دلتاي نیل با کشتی به سوي سرزمین کـوش بـه راه افتادنـد، راه     سربازان رومی

رفتند بسـتند تـا ایـن کـه هـیچ       هاي شطی که به طرف جنوب می ي نیل را بر روي تمام کشتی انهرودخ
در . ها به سرزمین کوش نرسد و خبر نزدیک شدن قشون روم را به سزاریون نرساند کشتی زودتر از آن

نیـل   ي نیـل آبـی و   این ایام تیه شوهر من سزاریون را در یک دهکده واقع در محل التقاي دو رودخانه
  .سفید جا داده بود

آید که یکی را به مناسبت  کند، از دو رودخانه  می را مشروب می ي بزرگ نیل که وطن ما رودخانه
رسند  این دو رودخانه در سرزمین کوش به هم می. خوانند رنگ آن نیل سفید و دیگري را نیل آبی می

هـاي آن از طـرف    قسمتی زیاد از آبگیرد، ولی تا وقتی که به مصر برسد  و آنگاه شط نیل وسعت می
در محل التقاي دو رودخانه در سرزمین کوش یک دهکده قرار گرفته . شود زمین و آفتاب خورده می

آن دهکـده امـروز یـک شـهر بـزرگ      (باشند  ي آن مردان و زنان سیاه پوست و بلندقامت می که سکنه
  ).شده و موسوم است به خرطوم پایتخت کشور سودان

اي بزرگ داراي باغ براي سزاریون آماده کرد و با غالمـان و کنیـزان،    آن دهکده خانه شوهر من در
  .برد در آنجا بسر می
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فرستاد، ولی بعد از ایـن   هرسه روز یک مرتبه تیه یک گزارش براي خاتون من راجع به سزاریون می
  .ن نرسیدهاي تیه به خاتون م که جنوب دلتاي نیل از طرف ارتش روم اشغال گردید، گزارش

هـا   وقتی قشون روم به محل التقاي دو رودخانه ي نیل آبی و نیل سفید رسید، شوهر من از آمـدن آن 
اي را که سزاریون آنجا بود محاصره کردند و نگذاشتند کسی  مطلع نگردید و سربازان اوکتاو، دهکده

  .از آن دهکده خارج شود و یا وارد قریه گردد
ي سـودان   امروز هم اکثر سکنه(ت و بلند قامت و باریک اندام بودند ي آن قریه همه سیاه پوس سکنه

در آن دهکده که سیاه پوست ). باشند عالوه بر این که سیاه پوست هستند بلند قامت و باریک اندام می
  .بودند، چند سفید پوست مصري به زودي مکشوف گردیدند

دانستند که  مصر در آنجاست، ولی میي  دانست که پسر کلئوپاترا ملکه هیچ کس در آن دهکده نمی
  .برند پسري سفید پوست با چند مرد و زن سفید در آنجا بسر می

ي سزاریون را یافت و آن را محاصره کرد و خـود   بدون زحمت خانه ي کوهورت رومی لذا فرمانده
ي  انـده شوهر من و غالمان و کنیـزان غـافلگیر شـدند و نتوانسـتند مقاومـت کننـد و فرم      . وارد خانه شد

کوهورت، سزاریون را دستگیر کرد و آنگاه درصدد بر آمد که وي را بدرستی بشناسد که مبادا اشتباه 
  .کند و دیگران را به جاي سزاریون دستگیر کرده باشد

  .ها را خواند تمام کاغذهایی را که در آن خانه بود ضبط کرد و آن ي کوهورت رومی فرمانده
  .هایی که از طرف کلئوپاترا براي فرزندش ارسال شده بود آن کاغذها عبارت بود از نامه

هاي مزبور فهمید که سزاریون فرزنـد کلئوپـاترا اسـت، معهـذا شـوهر مـن و        از روي نامه افسر رومی
غالمان و کنیزان را جداگانه مورد تحقیـق قـرار داد تـا یقـین حاصـل کنـد پسـري کـه دسـتگیر کـرده           

  .نماید ي مصر است و اشتباه نمی روم و ملکهسزاریون فرزند سزار امپراتور فقید 
دسـت افسـر   ه ي پسرش کند نیـز، بـ   پولی که شوهر من از کلئوپاترا گرفته بود تا این که صرف هزینه

  .افتاد رومی
ي مـانیپول و بیسـت    ي کوهـورت پـول و کاغـذها را ضـبط کـرد، ده فرمانـده       بعد از این که فرمانده

  .ها سزاریون را به قتل برساند ي آن تا با حضور همه آوري کرد ي سنتوري را جمع فرمانده
اي  رسـانید و مرتبـه   دست آورده بود بـه نظـر افسـران رومـی    ه هایی را که ب ي کوهورت نوشته فرمانده



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٨٩ 

ها تصـدیق کردنـد پسـري کـه از      ها شوهرم و غالمان را مورد تحقیق قرار داد و آن دیگر با حضور آن
توانسـتند انکـار کننـد و اگـر انکـار       ه سزاریون است، زیرا نمـی ي کوهورت دستگیر شد طرف فرمانده

  .گرفتند ي کوهورت قرار می هاي مخوف فرمانده کردند تحت شکنجه می
ي کوهورت صـورت مجلسـی روي یـک قطعـه از کاغـذ       حقیقات تمام شد، فرماندهتبعد از این که 

ضوع صورت مجلس عبارت بود پاپیروس نوشت و از تمام افسران خواست که آن را امضاء کنند و مو
  .از تصدیق هویت سزاریون

ي کوهورت یکی از سـربازان را کـه جـالد بـود احضـار کـرد و        پس از انجام این تشریفات، فرمانده
  ! گفت سر این پسر را از بدن جدا کن

ها و پاهاي سزاریون را بسـت و آنگـاه او را روي زمـین قـرار داد و زیـر گـردنش        جالد مزبور دست
  .هاد که شمشیرش با زمین تصادم نکند و با یک ضربت شمشیر، سر از پیکر آن پسر جدا کردچوبی ن

  .سزاریون با دلیري جان سپرد و نشان داد که لیاقت فرزندي سزار و کلئوپاترا را دارد
ي کوهورت یک صورت مجلس دیگر تهیه کرد دایر بـر   بعد از این که سر از بدن جدا شد، فرمانده

عـزم مراجعـت کردنـد و شـوهر مـن و غالمـان و        سربازان رومـی . سزاریون استور، از که سر مزب نای
  .کنیزان سزاریون را نیز با خود بردند

هـا را بـه یـک کشـتی      چون سر بریده ممکن بود فاسد شود، فرمانده کوهورت سر سزاریون و نوشته
مصر را پیش گرفت و روز و سریع السیر منتقل نمود و خود با چند نفر سوار آن کشتی شد و راه شمال 

شب از شراع و پارو استفاده نمود و چون جریان رود نیل هم به طرف شمال است، به زودي خود را به 
  .ي سزاریون را به او تسلیم کرد اوکتاو رسانید و سر بریده

گفت کـه سـزاریون را بـه     خواست و می بنابراین در همان موقع که اوکتاو از خاتون من گروگان می
دانسـت کـه کلئوپـاترا پسـرش را بـه جنـوب مصـر فرسـتاده و          وان گروگان به وي تسلیم کنـد، مـی  عن
  .خواست خاتون مرا بیازماید و بداند که آیا تسلیم خواهد شد یا نه می

  .ولی خاتون من تسلیم نشد و تصمیم گرفت که مقاومت نماید
تیـه و غالمـان و کنیـزان سـزاریون     دانستیم که سزاریون به قتل رسـیده و اطـالع نداشـتیم کـه      ما نمی

  . نمایند ها را به شمال مصر منتقل می آن اند و سربازان رومی دستگیر شده



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٩٠ 

اي وجود نداشت تا این که ما از وقایع جنوب مصر اطالع حاصل  بین جنوب مصر و اسکندریه رابطه
  .کنیم

بـه طـوري کـه گفـتم     خاتون من جز مبادرت به جنگ براي دفاع از اسکندریه، فکـري نداشـت امـا    
کردند  خواستند که از آن شهر دفاع نمایند و آرزو می ي اسکندریه عالقه به جنگ نداشتند و نمی سکنه

  .ها را از ظلم کلئوپاترا برهاند که هر چه زودتر اوکتاو وارد اسکندریه شود و آن
ن شـرحش را در  و مـ (ور شـدند   پوستان از جنوب مصر آمدند و به اسکندریه حمله در سالی که سیاه

مـردي   همین که کلئوپاترا براي دفاع از اسکندریه داوطلب خواسـت، هـر  ) آغاز سرگذشت خود دادم
زن پدر کلئوپاترا و پادشاه مصر  در آن موقع بطلمیوس نی. که در آن شهر بود آماده  براي دفاع گردید

  .دار دفاع از پایتخت خود گردد باید که عهده زنده بود و او می
دار دفـاع از شـهر    ن کلئوپاترا دختري بود الیق و بین مردم محبوبیت زیاد داشت، وي عهدهلیکن چو

شد و یک قشون چریک  از داوطلبان اسکندریه تشکیل داد، لیکن وقتی اوکتاو خواست به اسکندریه 
ور شود، هیچ کس حاضر نشد که داوطلبانه وارد قشون چریـک گـردد زیـرا مـردم از سـتمگري       حمله
  .را به جان آمده بودندکلئوپات

آنگاه خاتون من تصمیم گرفت که مردان اسکندریه را به زور وارد قشـون چریـک نمایـد، غافـل از     
نخواهد بـود و در اولـین    این که مردي که با ضربات تازیانه مجبور به جنگ شود، یک مدافع صمیمی

اي سـرباز   زور توانسته عدهفرصت خود را تسلیم خصم خواهد کرد، ولی کلئوپاترا دلخوش بود که با 
  .آوري نماید جمع

ي سزاریون به اوکتاو رسید و خیـالش از لحـاظ او آسـوده گردیـد، تصـمیم       بعد از این که سر بریده
یک قسـمت از نیـروي او از شـرق بـه     . ور شد گرفت که به اسکندریه حمله نماید و از سه طرف حمله

قسـمتی   .کندریه جلوي سربازان اوکتاو را گرفـت ور گردید و در آن قسمت لژیون اس اسکندریه حمله
ور شدند و آن قسمت از نیروي  دیگر از نیروي اوکتاو از مغرب یعنی از کشور لیبی به اسکندریه حمله

  .ور گردید اوکتاو که در جنوب دلتا بود نیز حمله
اوکتاو  ظامیخاتون من سربازانی را که به زور وارد ارتش کرده بود، مأمور جلوگیري از واحدهاي ن

ي  کرد و سربازان مزبـور دسـته دسـته تسـلیم شـدند و سـربازان اوکتـاو از مغـرب و جنـوب بـه حومـه           
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گذاشـت   کرد و نمی فقط لژیون اسکندر در مشرق اسکندریه پایداري می. اسکندریه نزدیک گردیدند
  .که از آن طرف نیروي اوکتاو به اسکندریه نزدیک شود

ز خشکی راه گریز ندارد، تصـمیم گرفـت کـه از راه دریـا بگریـزد،      خاتون من وقتی متوجه شد که ا
توانسـت وارد بنـدر اسـکندریه شـود، پایتخـت وطـن مـا را از دریـا          ولی نیروي دریایی اوکتاو که نمی

ي نیـروي   ي فرمانـده  توانست روز یا شب، بدون اجـازه  محاصره کرد به طوري که حتی یک قایق نمی
  .رج گردد یا به اسکندریه وارد شوددریایی اوکتاو از آن بندر خا

مقاومت لژیون اسکندر به مناسبت این که نیروي اوکتاو از مغرب و جنوب به اسکندریه رسید، بدون 
  .فایده شد

ي اسـکندریه   هاي شهر با نیروي اوکتاو بجنگند، ولی سـکنه  کلئوپاترا امیدوار بود که مردم در خیابان
  .بوسیدند گرفتند و می ها را در برمی ت بودند که آنطوري از ورود سربازان اوکتاو خوشوق

ي آخر امیدوار بود که راهی براي نجـات پیـدا شـود، ولـی وقتـی شـهر از طـرف         خاتون من تا لحظه
اوکتاو مسخر شد و سربازان به پست دیوار کاخ سلطنتی رسیدند، امید خاتون من قطع گردید و به مـن  

ه حیات خود خاتمه ندهم، بدست اوکتاو اسیر خواهم شـد و  گفت شرمیون، من باید بمیرم چون اگر ب
فرزنـدانم را بـه تـو     من بعـد از مـرگ،  . او مرا به روم خواهد برد و با خواري به هالکت خواهد رسانید

مـن   .ها برآیـد  کنم که اوکتاو درصدد قتل آن ها از نسل آنتوان هستند، تصور نمی سپارم و چون این می
ام که بعد از مـرگم بدسـت اوکتـاو     قسمتی از گنج خود را در آرامگاهم گذاشتهدانی  به طوري که می

  .خواهد افتاد و گرچه او را خیلی راضی نخواهد کرد، ولی تصاحب آن را مغتنم خواهد شمرد
گویم کـه بعـد از مـرگم، بـراي      ي پنهانی گنج خود را به تو می باید بمیرم، امکنه در این موقع که می

هـا   ها استفاده کنی و بعد از این که بزرگ شدند آنچه باقی مانده به خـود آن  م از آننگهداري فرزندان
  .تسلیم نمایی

ام، یکی از سه مکان پنهانی گنج من همـان   کلئوپاترا گفت من گنج خود را در سه نقطه مخفی کرده
ده اسـت،  ي نیل دفـن شـ   است که به شوهرت تیه گفتم و مقابل معبد رامسس دوم بین معبد و رودخانه
  .ولی آن گنج اختصاص به پسرم سزاریون دارد و او باید از آن استفاده کند

تو که با مـن  . ي شهر طبس است ام، قبرستان کهنه محل دیگر که من گنج خود را در آن پنهان کرده
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زاویـه اسـت و شـاید اطـالع داري کـه       دانی کـه مربـع داراي چهـار    اي، می هندسه خوانده در طفولیت
باشد و براي این که بدانی که در آن قبرستان گـنج مـن در کجـا     ي طبس مربع شکل می کهنهقبرستان 

ي مقابل  ي مربع شروع شود و به زاویه پنهان شده، دو خط مفروض رسم کن که هر خط از یک زاویه
نمایند یعنی وسط مربع محل دفن گـنج مـن    اي که آن دو خط یکدیگر را تالقی می ختم گردد و نقطه

  .است
وپس اگر هزار ذراع به سوي داخل اراضـی  ئاز هرم خ .باشد سومین موضع گنج من کنار خئوپس می

وضع زمین تو را آگاه خواهـد کـرد   . بروي به موضع گنج خواهی رسید) نه به طرف رودخانه ي نیل( 
جـا  تواند بفهمـد کـه آن   اطالع اگر آن زمین را ببیند، نمی اي وجود دارد، یک شخص بی که آنجا دفینه

که در آنجا  فهمی گنجی وجود دارد ولی تو که با اطالع هستی همین که زمین را از نظر گذرانیدي می
  .اي هست دفینه

باشد و مـن انتظـار دارم کـه تـو بعـد از مـرگم، در        مجموع سه دفینه به بهاي سی کرور بطلمیوس می
، قسـمت اعظـم زر و   مصرف دفینه طوري دقت نمایی که بعد از این کـه فرزنـدان مـن بـزرگ شـدند     

  .ها بماند جواهر براي آن
دانم تا ساعت دیگر اوکتاو وارد این کاخ خواهد شد و تو فرصت نخواهی داشـت کـه جسـد     من می

کنم که بعد  آنچه بر جسد وارد بیاید مربوط است به تصمیم اوکتاو، ولی خیال نمی. مرا مومیایی نمایی
  .ام مخالفت نماید از مرگ من، وي با مومیایی شدن و دفن جنازه

اگر اوکتاو موافقت کرد که تو تا پایان مومیایی کردن جسد مـن در ایـن کـاخ بسـر ببـري، اسـتادان       
  .مومیایی کار را بیاور و در اینجا جسد مرا مومیایی کن

ي قدیم مصر مومیایی کنند تا این که هرگز فاسد نشود و بعـد از ایـن    بگو جسد مرا مثل جسد فراعنه
  .یایی شد، مرا در آرامگاهی که در این کاخ دارم قرار بدهوممکه جسدم 
ام که تابوت اولی از سنگ است و دیگري از چوب و  دانی که من براي خود سه تابوت ساخته تو می
جسد مرا بعد از این که مومیایی شد، در تابوت طال قرار بـده و آن را در تـابوت چـوبی    . از طال سومی

گـاه جنـازه را در    کن و درب آن را مسدود نمـا و آن  وارد تابوت سنگیبگذار و تابوت چوبی را هم 
  .اتاقی مخصوص که براي این منظور در آرامگاه من به وجود آمده قرار بده
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ایـن  . باشد بگـذار  در آرامگاه من دو ظرف بزرگ پر از عطر گل سرخ سوریه که عطرش دلپذیر می
  .میل دارم اتاقی که تابوت من در آن است معطر باشدشود و من  عطر هر قدر بماند بهتر و خوشبوتر می

دانم کـه بعـد    ام و می گویم، چون تو را از مال دنیا غنی کرده اي شرمیون، من راجع به تو چیزي نمی
تـوانی   از مرگ من احتیاج نخواهی داشت، ولی اگر وضعی پیش آمد که اموالت را ضبط کردند، مـی 

  .داشت کنی تا این که به تو ضرر نرسدهاي من بر به همان اندازه از دفینه
  .اینک برو و قفسی را که آسپیک من در آن است بیاور تا به زندگی خاتمه بدهم

من مقابل کلئوپاترا به خاك افتادم و گفتم اي خاتون من، از این تصمیم صرف نظر کن یـا ایـن کـه    
  .مرا به قتل برسان تا این که من مرگ تو را به چشم نبینم

گفت تو باید زنده بمانی که بعد از من، از فرزندانم نگاهداري کنی و من اطمینان دارم که  کلئوپاترا
  .تو زنده خواهی ماند و اوکتاو تو را به قتل نخواهد رسانید

ي  اندازد، ولی هرگز گیـاهی کـه در مزرعـه    هاي مرتفع و کهنسال را می وزد درخت وقتی طوفان می
بیند و تو هم نسبت به من چون آن گیاه هستی نسبت  آسیب نمییک کشاورز مصري روییده از طوفان 
بعد از مرگ من آسیب نخواهی دید و زنـده خـواهی مانـد و     به یک درخت نخل کهنسال و مرتفع، و
برو و آسپیک مرا بیاور، چون اگر تأخیر کنی، وقت خواهد . خواهی توانست فرزندان مرا بزرگ کنی
  .د شد و مرا دستگیر خواهد کردگذشت و اوکتاو وارد این کاخ خواه

تـو  . گفتم اي خاتون من، تو چیزي به من گفتی که مرا به فکر انداختـه و آن مربـوط اسـت بـه گـنج     
پیش از این به من گفتی از این جهت مرا از مکان گنج خود بی اطالع گذاشتی که بیم داشـتی مـن بـه    

  .جه قرار بدهدچنگ اوکتاو بیفتم و او براي بدست آوردن گنج مرا مورد شکن
ي من از مکان گنج  این خطر باز هم باقی است  و اوکتاو شاید بعد از تو، درصدد برآید که به وسیله

کـردي تـا    مطلع شود و مرا تحت شکنجه قرار دهد و آیا بهتر نبود که از افشاي راز گنج خودداري می
  کنم؟ اگر من تحت شکنجه قرار گرفتم نتوانم راز گنج را براي اوکتاو فاش 

کلئوپاترا گفت شرمیون، من این فکر را کردم ولی چاره نداشتم جز ایـن کـه راز گـنج را بـراي تـو      
افشاء کنم، زیرا جز تو به کسی اعتماد ندارم و فرزندان من، بعد از مرگم باید زندگی کننـد و بـه سـن    

  . رشد برسند و احتیاج به ثروت دارند
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ان این کاخ کنی، امیدواري هست که اوکتاو هرگز به یـاد  اگر تو بعد از مرگ من خود را وارد کنیز
تو نیفتد و درصدد برنیاید که از تو در خصوص گنج من تحقیق نمایـد، خاصـه آن کـه مقـداري زر و     

  .جواهر در آرامگاه من هست و این مقدار براي تسکین وي مفید است
مرا گزید، خود من درب قفـس  دیگر حرف نزن و برو قفس آسپیک مرا بیاور و بعد از این که افعی 

  .را خواهم بست و تو قفس را به جاي آن برگردان
ام و تو حقیقت را بگو و اظهار کن که من  بعد از مرگ من، از تو خواهند پرسید که من چگونه مرده

مـن بـودي    با نیش افعی خود را به قتل رسانیدم و اینک بیا تو را که در تمـام عمـر خـدمتکار صـمیمی    
  .ببوسم
مقابل خاتون خود بر زمین افتادم و او مرا از زمین برداشت و بوسید و من رفـتم و قفـس افعـی را    من 
  .آوردم

. خاتون من قفس  را مقابل خود گذاشت و درب قفس را آهسته گشود و دست را وارد قفـس کـرد  
افعی آسپیک بدون این که رعایت صاحب خود را بکند، با سـرعتی خـارق العـاده سـر را بـه حرکـت       

  .درآورد و دست کلئوپاترا را گزید
خاتون من از نیش افعی نالید، ولی بعد آهسته دست را از قفس خارج کرد و درب قفـس را بسـت و   

دانم کـه غیـر از    به من گفت دردي که من احساس کردم مثل درد فرو رفتن سوزن در دست بود و می
  .گذاراین دردي را احساس نخواهم کرد و قفس را ببر و بر جاي آن ب

من قفس افعی را بردم و برجاي آن گذاشتم و بسرعت نزد خاتون خـود مراجعـت کـردم و مشـاهده     
  .هاي او خواب آلودشده است نمودم که چشم

  کنی؟  از وي پرسیدم اي خاتون من، آیا احساس درد می
  .آید او جواب داد نه شرمیون و فقط خوابم می

  .گفتم سر را روي زانوي من بگذار و بخواب
من جلو رفتم و سر خاتون خود را بلند کردم و روي زانو گذاشتم و . کلئوپاترا اشاره کرد نزدیک بیا

  .ي مصر را در ربود ي دیگر، خواب ملکه چند لحظه
هـاي   به وسـیله ي قـوچ سـر، بـه دروازه     در بیرون کاخ سلطنتی غوغا بود و گروهی از سربازان رومی



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٩٥ 

  .را در هم بشکنندها  کردند تا آن کاخ سلطنتی حمله می
ي شـهر، از آن   ها بر خالف سکنه در کاخ سلطنتی پانصد سرباز از لژیون اسکندر وجود داشتند و آن

  .کردند کاخ مردانه دفاع می
هـا وارد کـاخ    کردند زیاد بود و بعـد از شکسـتن دروازه   که به کاخ حمله می اما شمار سربازان رومی

اسـکندریه بـین سـربازان مـدافع و سـربازان اوکتـاو جنگـی شـدید         ي کاخ سلطنتی  شدند و در محوطه
اي از مدافعین به قتل رسیدند و بقیه تسلیم گردیدند و بعد، اوکتاو وارد کاخ سـلطنتی   درگرفت و عده

  .شد
قبل از این که وي وارد کاخ شود، خاتون من در حال خواب بـدون تحمـل کـوچکترین درد، جـان     

از اتاقی که کلئوپاترا در آنجـا  . وي زانوي خود برداشتم و بر زمین نهادمسپرده بود و من سرش را از ر
ي کنیزان کاخ سلطنتی نمایم تا  مرده بود، خارج شدم زیرا ملکه به من گفته بود که خود را وارد جرگه

غافل از این که من چون تا آخرین لحظه قبل از مرگ کلئوپاترا . این که مورد توجه اوکتاو قرار نگیرم
او بودم و تمام خدمه از این موضوع آگاه هستند نام مرا بر زبان خواهند آورد و توجـه اوکتـاو را بـه     با

  .طرف من جلب خواهند کرد
اوکتاو بعد از ورود به کاخ سلطنتی سراغ کلئوپاترا را گرفت و وارد اتاقش شد و او را مرده یافـت و  

  .دمه نام مرا بر زبان آوردندفهمید که خودکشی کرده است و درصدد تحقیق برآمد و خ
اوکتاو مرا به اتاقی که کلئوپاترا در آن مرده بود احضار نمود و چگونگی مـرگ او را پرسـید و مـن    

  .نیز حقیقت را گفتم
  اوکتاو راجع به گنج کلئوپاترا سؤالی از من نکرد، ولی پرسید که قبل از مرگ به تو چه گفت؟

هایی که براي خود ساخته است قرار دهم  یی کنم و در تابوتاش را مومیا گفتم اظهار کرد که جنازه
ي اسـتادان، آن   ي خاتون من مومیایی شود من به وسیله کنی که جنازه اگر تو موافقت می. و دفن نمایم

  .را مومیایی خواهم کرد
 ام کنم و به طوري که شنیده ي خاتون تو مخالفت نمی اوکتاو گفت من با مومیایی شدن و دفن جنازه

  .او قبر خود را در همین کاخ ساخته است
کنی کـه مـن در همـین جـا، جسـد خـاتون        گفتم بلی و قبر او در این کاخ است و آیا تو موافقت می
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  ي کلئوپاترا از اینجا بروند؟ خود را مومیایی کنم یا این که میل داري خدمه
  .بعد از اینجا برویدي کلئوپاترا دفن نشده اینجا باشید و  اوکتاو گفت تا وقتی که جنازه
کار را به کاخ سلطنتی احضار کـردم و وسـائل کارشـان را در آنجـا      از روز بعد، من استادان مومیایی

دانستم که سزاریون را در  موقع هنوز نمی در آن. فراهم نمودم تا این که جسد خاتون مرا مومیایی کنند
  .اند اند و شوهرم را به شمال مصر آورده جنوب مصر کشته

ستادانی که به کاخ سلطنتی آمدند تا این که جسد خاتون مرا مومیـایی نماینـد، طبـق معمـول جسـد      ا
  .کلئوپاترا را در یک حوض پر از آب نمک انداختند

پس از چندین روز که جسد در آب نمک ماند، آن را در حوضی دیگر انداختند کـه پـر از محلـول    
  .ي مازو حوضی کردند پر از عصارهکافور بود و پس از چند روز دیگر جسد را وارد 

هـا متعلـق بـه اسـتاد      کشـند و آن دنـدان   رسم است که در موقع مومیایی کردن، دندان امـوات را مـی  
. بسازند یهفروشند تا پزشکان، براي کسانی که دندان ندارند دندان عار شود و آن را می کار می مومیایی
کار خریداري کردم تـا ایـن    ا را از استادان مومیاییه هاي خاتون مرا هم کشیدند و من آن دندان دندان

  .دارم که به رسم یادگار نگاه
ي  بعد از این که جسد را از حوض سوم بیرون آوردند، شکم را شکافتند و هر چه در شـکم و سـینه  

ي ابزار مخصوص خارج نمودند و  کلئوپاترا بود خارج کردند و بعد مغز را از راه مجراي بینی به وسیله
هاي  جفت چشم زیباي کلئوپاترا که مردانی چون سزار و آنتوان را به زانو در آورده بود، از کاسه یک

  .گردد شود و سبب فساد مومیایی می چشم بیرون آورده شد، زیرا اگر چشم باقی بماند فاسد می
نتی مومیایی کردن جسد کلئوپاترا هفتاد و پنج روز طول کشید و در تمام آن مدت من از کاخ سـلط 

  .داد ي خروج نمی ي دیگر اجازه اسکندریه خارج نشدم، زیرا اوکتاو به من و خدمه
ها هم راجع به وقایع مصر و روم چیزي به ما  ي نگهبانان با خارج ارتباط داشتیم و آن ما فقط به وسیله

مصـر بـه    دانستم که شوهرم را از جنوب اطالع بودم و نمی گفتند و من همچنان از قتل سزاریون بی نمی
  .ي بزرگ مصر بود حبس نمودند اند و او را در دمن هور که سربازخانه شمال منتقل کرده

ي مصـر را   ي کلئوپاترا دفن شود، اوکتاو زر و جواهر موجود در آرامگاه ملکـه  قبل از این که جنازه
ستی نمایم، از من باید از آنان سرپر ضبط کرد و فرزندان کلئوپاترا را که از نسل آنتوان بودند و من می
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  .گرفت و از کاخ سلطنتی بیرون برد
ها را به قتل برساند، ولی آن مرد درصدد قتل فرزندان کلئوپـاترا از نسـل    من بیم داشتم که اوکتاو آن

ي چند مربی نگاهداري و بزرگ کرد و امروز که من این وقـایع   ها را به وسیله آنتوان برنیامد، بلکه آن
  .برند و داراي مرتبه و منصب هستند سر مینویسم در روم ب را می

ي کلئوپاترا دفن شد و مدخل آرامگاه او را مسدود کردند، رفتار اوکتاو نسبت به من  همین که جنازه
ي کاخ سلطنتی عوض شد و مارا به زنـدان انـداخت و مـن مطلـع شـدم کـه سـزاریون را         و سایر خدمه

  .ندان منتقل کردند و من او را دیدماند، زیرا شوهرم تیه را از دمن هور به ز کشته
غالمان و کنیزانی هم که با شوهرم به سرزمین کوش واقع در جنوب مصر رفته بودند و در آنجا قتل 

خواسـت   علت انتقال ما به زندان این بـود کـه اوکتـاو مـی    . سزاریون را دیدند نیز به زندان منتقل شدند
  . پنهان کرده است بداند که کلئوپاترا زر و گوهر خود را در کجا

دانسـت کــه ثـروت کلئوپـاترا خیلـی بیشـتر از آن بـود کــه در        اوکتـاو در آغـاز ورود بـه مصـر نمـی     
هـا و   آرامگاهش بدست آمد، لیکن بعد از این کـه مـدتی از سـکونت وي در مصـر گذشـت، مصـري      

آمـد فقـط   ها به او فهمانیدند که کلئوپاترا ثروتی گزاف داشـته و آنچـه در آرامگـاهش بدسـت      رومی
  .مقداري قلیل از آن ثروت بوده است

ي مصر و شوهرش تیه که او هـم   ها به اوکتاو گفتند که به احتمال زیاد شرمیون کنیز مقرب ملکه آن
غالمـان و  . دانند که ملکـه دارایـی خـود را در کجـا پنهـان کـرده اسـت        نزد کلئوپاترا تقرب داشته، می

بودند این گفته را تکرار نمودند، لذا اوکتاو تصمیم گرفـت   ي ملکه که در زندان خدمه رکنیزان و سای
  .که من و شوهرم را مورد شکنجه قرار بدهد

دانستم که شکنجه چیست و نیـز اطـالع    من که تمام عمر را در کاخ سلطنتی مصر بسر برده بودم، می
مبـادرت بـه   ها در شکنجه کردن ماهرترین ملت جهان هستند و جالدان رومی، وقتـی   داشتم که رومی

توانـد   داند بگوید و هیچ کس نمی دارند که آنچه می ي یک نفر کردند به طور حتم او را وامی شکنجه
هـا   ها را فریب بدهد، زیرا بعد از این که اعتـراف کردنـد و آنچـه در دل داشـتند گفتنـد، رومـی       رومی

اش را مورد تحقیق قـرار   گفته دارند تا این که نمایند بلکه وي را در زندان نگاه می محبوس را رها نمی
  .گیرند دهند و اگر متوجه شدند که دروغ گفته شکنجه را از سر می



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٩٨ 

تواند درد را تحمل نماید و از افشـاي راز   کند که می شخصی که مورد شکنجه قرار بگیرد تصور می
  .خودداري کند

از اعضـاي بـدن   شـود و در ضـمن قسـمتی     رود، دردها شدیدتر مـی  به هر نسبت که شکنجه پیش می
توانـد   رود و عاقبـت محبـوس کـه نمـی     ها و پاها و گوش و بینی و لـب از بـین مـی    محبوس مثل دست

گوید در صورتی که دیگر داراي دسـت و پـا و    دردهاي شدیدتر را تحمل کند، آنچه در دل دارد می
  .شود ینا میآورد و وي ناب هاي محبوس را هم بیرون می گوش و بینی و لب نیست و گاهی جالد چشم

دانستم که تحمل شکنجه کردن از دیوانگی است براي این که انسان عاقبت آنچه در دل دارد  من می
ي زندگی نیسـت و همـان بهتـر کـه      دهد، در صورتی که بر اثر ناقص شدن دیگر قادر به ادامه بروز می
  .بمیرد

کند درخواست نمودم که اوکتاو این بود که قبل از این که جالد اولین سیخ گداخته را در بدنم فرو 
مرا بپذیرد و محل سه گنج کلئوپاترا از جمله گنجی را که به شوهرم سپرده بود، افشاء کردم تا این که 

  .شوهرم را نیز از شکنجه نجات بدهم
باید از گنج معبد رامسس استفاده کند مرده بود، فرزندان کلئوپـاترا از نسـل آنتـوان     سزاریون که می

ها را برد، گو این  از دو گنج دیگر استفاده نمایند از کاخ سلطنتی اخراج شدند و اوکتاو آن باید که می
  .ها را افشاء نمایم شدم که راز گنج برد من بر اثر شکنجه مجبور می ها را نمی که اگر اوکتاو آن

خارج نمود و ها را  درنگ مبادرت به حفر زمین در سه نقطه که من گفته بودم کرد و دفینه اوکتاو بی
زر و گوهري که نصیب اوکتاو گردید، خیلی بیش از میزان انتظـار او بـود و   . من و شوهرم آزاد شدیم

اي کوچـک   به همین جهت به دارایی من و شوهرم چشم ندوخت و ما بعد از رهایی از زندان در خانـه 
  .واقع در اسکندریه به زندگی ادامه دادیم

ه یکی از آنها پسر بود و دو دیگر دختـر، ولـی هـر سـه زنـدگی را      من از تیه داراي سه فرزند شدم ک
  .ام فرزند ندارم بدرود گفتند به طوري که اکنون که سالخورده شده

زندگی خود من بعد از مرگ خاتونم قابل ذکر نیست و وقایعی که در زندگی مـن روي داد مـرگ   
  .ود گفتگاه مرگ تیه بود که به مرض طاعون زندگی را بدر فرزندانم، آن

اکنون که مشغول نوشتن این خاطرات هستم کشور مصر تحـت تسـلط حکومـت روم اسـت و یـک      
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باشـد، ولـی    نماید و زمامدار امپراتوري روم همچنان اوکتاو می بر وطن ما حکومت می حکمران رومی
باشد که  می »امپراتور با عظمت«خوانند، بلکه عنوان او  دیگر در امپراتوري روم او را به اسم اوکتاو نمی

  .امپراتور اوگوستوس: چنین است  به زبان رومی
 –سـزار   –ژولیـوس   –کـابیوس   :خواننـد  می هاي رسمی، اوکتاو را با این اسامی ها و خطابه در فرمان

  .اوگوستوس –اوکتاویوس 
 اوریـد آن   ترین نویسندگان و شعراي روم، مثل هرراس و ویرژیل و ثیت لیـو و  یک عده از برجسته

هـا از خـدایان برتـر     اند که آن مرد در نظر رومی اند و شعر سراییده در مدح و منقبت اوکتاو نوشتهقدر 
  1.شده است

گناه جلـوه داد و گفـت وي مسـئول قتـل کلئوپـاترا نیسـت و        اوکتاو خود را در مرگ خاتون من بی
  .ي مصر بدون این که فشاري بر وي وارد بیاید مبادرت به خودکشی کرد ملکه
نمـود و   کـرد، او را در مقـام خـود ابقـا مـی      ي مصر مبادرت به خودکشی نمی و گفت اگر ملکهاوکتا

گویـد و اگـر اوکتـاو بـه      دانستم کـه دروغ مـی   ولی من می. بود ي مصر می کلئوپاترا تا پایان عمر ملکه
ر بـرد و بعـد از ایـن کـه مـدتی د      کرد و با خود بـه روم مـی   یافت، وي را اسیر می خاتون من دست می

اگر اوکتاو خیال قتل کلئوپـاترا و ضـبط کشـور و گـنج او را     . رسانید داشت به قتل می اسارت نگاه می
  .شد کرد و با قشون خود وارد مصر نمی داشت، به عهد خویش وفا می نمی

خواننـد، ولـی آن شـخص در چشـم مـن مـردي        مـی ) یعنی بـا عظمـت  (امروز اوکتاو را اوگوستوس 
خالف میثاق خود عمل کـرد و مـردي کـه بـر خـالف عهـد خـود عمـل نمایـد          فرومایه است، زیرا بر 

  .باشد فرومایه می
او به خاتون من قول داده بود که به خاك مصر طمع نداشته باشـد و تنهـا وارد اسـکندریه شـود و او     

                                                
ي  شناسند که همان اوکتاو است و در دوره امپرتور روم را به اسم اوگوست می) بعد از میالد 14 - قبل از میالد  63(در ایران، اوگوستوس  - 1

ها را ذکر کرده است،  امپراتوري اوگوست نویسندگان و شعرایی بزرگ در روم به وجود آمدند که شرمیون در این سرگذشت اسم بعضی از آن
ي امپراتوري اوگوست که تا سال چهاردهم بعد از  دوره. داد ازان را تحت حمایت قرار میس زیرا اوگوست نویسندگان و شعرا و نقاشان و مجسمه

سازي در امپراتوري روم  ي اوگوست، ادب و هنر و شهرسازي و جاده باشد و در دوره ترین ادوار تاریخ روم می میالد مسیح طول کشید، از برجسته
ي آمار و ثبت احوال به وجود آورد و امپراتوري روم را به ایاالت و والیات تقسیم کرد تا بتوان  توسعه یافت و او کسی است که در امپراتوري، اداره

  .مترجم - به سهولت سرشماري نمود
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براي این که بتواند عهد خویش را زیر پا بگذارد، موضوع گروگان را پیش کشـید، ولـی خـاتون مـن     
باشد زیرا با نیش افعی به زندگی خود خاتمه داد تا این که به  را ثابت کرد که داراي عظمت میکلئوپات

من عقیده دارم و بسیاري از هموطنانم در ایـن  . اسارت نرود و به دست خصم خود اوکتاو به قتل نرسد
رگتـرین  عقیده با من شریک هستند که بانوي من گرچه در جنگ با مردي که بعد از ژولیوس سزار بز

ي  سردار تاریخ روم شد و به مقام امپراتوري و خدایی رسید شکست خـورد، ولـی بـا مـرگ شـجاعانه     
  .خود، این شکست را به پیروزي تبدیل ساخت


