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1  
  

. گسـترده اسـت   نيهمـوار زمـ   يآالم دشـت  يپشت سلسله كوهها   
آنـرا   يزيكـه در دل نهفتـه دارد حاصـلخ    يا ينيزم ريزهاي  چشمه

 يصـبحگاه هاي همـراه بـا شـبنم    اما طراوت خود را .دنمايمي نيتام
دانـد و  مي را نيـ او ا. رود همجوار خود اسـت ي روزانه  ريون تبخديم

  .دشت سپاسگزار است يهمراه اهال
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2  
قبـل   آنها. هستند "كانيس"از بازماندگان قوم  نيسرزم نيا مردم

. نـد ه اكـرد مي يزنـدگ  "ليسرب" ياز مهاجرت در سواحل جنوب غرب
تر روشـن  يافـراد  ،گريد يبا مهاجرت قوم با پوست سبزه كه يمردمان

متعدد سرانجام مقاومت  يالبهايوقوع س. ان ظاهر گشتشانيدر م زين
وا  يمهـاجرت اجبـار   ل را در هم شكست و آنان را بـه يسرب نيساكن
تعـداد   ،رهسـپار شـدند   انهيم ياياز آنان به قسمت آس يبرخ. داشت

 يخـ ي يكوههـا  شامل جوانان و افراد جسور راه دشوار گـذر از  يكم
از  شـه يهم يبـرا  تا با سنگر گـرفتن در پشـت آن،   دند،يآالم را برگز

  .در امان بمانند امواج سركش دريا
پنداشـتند  مي صعب العبور تـر از آنچـه كـه    يكوهستانهاي  گردنه

عـده  . راه بـاز ماندنـد   انهيدر م ياز آنان بر اثر سرما زدگ يعده ا. بود
از دسـت   ط و جـان خـود را  سـقو  خطرنـاك  يدر پرتگاهها گريد يا

به مانند  عتيعاقبت روح طب ،يسرگردانها تسرانجام پس از مد. دادند
 يپشـت كوههـا و از بـاال   . را آشكار سـاخت  خودتناقض  ،روح انسان

  .گشت انيهموار نما يبلند دشت يصخره ا



  9  شورزدگان

 

3  
 مشـكل  ،هيـ با فـراهم سـاختن ملزومـات اول    ديجد يزندگ شروع

از پس  جيتازه مهاجران بتدر ،يجوان يرويني بواسطه  ليكن. نموديم
محصـور  . نسـل بعـد همـوار سـاختند     يمشكالت بر آمده و راه را برا

هـاي   و گـذرگاه  دهيسر بـه فلـك كشـ    يكوهها در مياندشت  شدنٍ
نگذاشـته   يبـاق  گـر يد طقبا مردم منا يگونه راه ارتباط چي، همخوف

 در خـود بـه مهـاجرت    ازيـ ن نيسـرزم  نيـ مردم ا گريبواقع نه د. بود
   .شد افتيسال  انيسال نانيجسور مانند ا يو نه مردمان دنديديم
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4  
آن،  يكـار بـر رو   ازيـ كشـت و ن  ريـ زهـاي  نيوسـعت زم  ليدل به

. Ĥوردميـ  به همراه ياز خوشحال يمتعدد زنان، همواره موجهاي مانيزا
نسـل اول   ،مينمايـد  آن بـزرگ جلـوه   يوسعت دشت به نسبت اهـال 

و بـا   انيسال يط. مشغول بودند يو دامپرورمهاجران صرفا به كشت 
گسـترش  ، گروه كوچـك مهـاجر   نيا يسطح زندگ ت،يجمع شيافزا
 وآنـان جـز  ي اطـالق شـد و خـانواده     "بگ"لقب  ،به رهبران. افتي

در حـل مشـكالت مـردم،    ها  بگ. شناخته شدند برجستگان اجتماع
 يريـ گ ميدر تصم زيكاهنان نها  عالوه بر بگ. داننديم خود را موظف

متعـدد   انيپرستش خـدا . ندينمايم فايا يمردم نقش اساس تيو هدا
  .است "پوريگ" نيجزو مقدسات مردم سرزم
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5  
 سـتاده يمتحـد ا اي هـ از كاج يجنگلـ  ”گيپور“ي اطراف تنگه  در
. رديـ گيجنگـل صـورت م   نيروستا در جوار ا يستد اهال داد و. است
 ،در اين جايگاه .است ساخته شده بانداريسا يگاهيجنگل جا يروبرو

پهـن   نيزمـ  يبسـاط خـود را رو   گريكـد يدر كنـار  مختلـف  ف اصنا
  . دنشويستد مشغول م و به داد و دنكنيم

 لياز اوا و منسوجات دامي ،يفروش و مبادله محصوالت زراع بازار
فـروش  . اسـت  ريـ دا سـايباندار آخر هر هفته در  ز،ييبهار تا اواسط پا

ـ  يخانگ وريو ط جاتيسبز آنهـا بـا فـروش آن،    . ان اسـت به عهده زن
از  ييزهـا يو چ تيـ دب ،يمواد لبنـ  ليا از قبر خود ازيمورد ن حتاجيما
  .كنندمي هيته ليقب نيا
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6  
. بچه دار نشد گرياز مرگ بچه دومش، ماسمن هر چه كرد د پس
مـنظم بـود    يبرنامه اكردن  تيمجبور به رعا ييدست تنها لياو بدل

مانند همه . ديبرآ كارهاش از عهده و تك فرزند يتا بتواند همراه شو
. عادت به خوانـدن دعـا دارد   يانجام هر كار يبرااو دهكده  ياهالي 
 يبـرا  دعـا خواند تا مي دعاكار در مزرعه  لباس، وشستن رخت  يبرا

 نيـ از ا يو احساسـات  شـتر يتحمـل ب  گـران، يد حيگوش دادن به نصا
 عيمردم شا انيمرموز در م يماريب يكه نوعآناز  بعدرسم  نيا. ليقب

سـالها  هـاي  يماريب نيتـر جياز را يكـ يجنون سـاكن  . گشت جيشد را
 يمـار يب نيـ از اجـوان   ياديـ ز عـداد هرسـاله ت  كـه يبـود بطور پيش 

كرد و به مي كز يابتدا در گوشه ا شديكه بدان مبتال ميفرد. مردنديم
 بتـدريج . كرديامنتاع م زياز خوردن غذا ن يحت ماند،يم رهيجا خ كي

 از او بر نمي آمـد  يكار جيقدرت انجام ه گريرفتن بدنش د ليبا تحل
بـه  . داشـت ن يمرده بودنش فرق ايزنده  گريد انياطراف يبرا كهيبطور

 ينـوع  گـر يد يو بـه نظـر برخـ    كشتن خود بـود  يجيتدر ينظر برخ
جـدا   شيوانيح يكه انسان را از زندگ يسرنوشتاعتصاب به . اعتصاب
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را بـا   نـده يآ ،ان آوردن نفـس آرزو كه با ارمغـ  يياعتراض به آنها كرد
  .دادند دينفس كار ام

 شسـتند او را بـه جنگـل   مي عالجـش  دسـت از  يوقت ماريب قواما 
 وانـات يطعمـه ح  ماريمواقع ب شتريب. كردنديبردند و در آنجا رها ممي
 يوانيسالم شده و مانند ح ماريشده بود كه ب دهيد ياما موارد شديم

سالمت و برگشت آنها، ي با مشاهده . دوباره به ده برگشته بود عيمط
قبل  يعني يماريب هيرا در همان مراحل اول مارشانيم گرفتند بيتصم

ند تـا احتمـال   سـاز ذوب شود در جنگل رهـا   شيها چهياز آنكه ماه
ـ    نيـ ا. ابدي ليطعمه شدنش تقل  يبـرا هـا   بعـد  كنيراه درمـان بـود ل

ـ   ياتيـ به تجرب يماريب نياز بروز ا يريشگيپ  نيـ ا يبـرا . دنائـل آمدن
بـه   ييهـا دعاابـداع كردنـد و    "يخـوان  دعا" مبه نا يآنها سنت منظور

خوانـدن آن   د تا بـا نبه آنان ارائه داد دعادو نوع  .مردم آموزش دادند
 ،صبر بود دعاي ياصل دعاي. بپردازند يا يماريب نيچن يريشگيبه پ

 فـورا  شـد يم ختـه يبرانگ جـوان در  يديـ به محض آنكه احسـاس نوم 
 يگـر يد. پرداخـت مي آن نـدن و بـه خوا  خاسـت ياز جا برم تسيبامي

تـك   يبـرا  ،يشدن از خواب صبحگاه داريروز بود كه پس از ب دعاي
 نيبـد  .كه در آن روز بايد انجام ميداد، خوانده ميشد هاييتيتك فعال

 مـي  يشتريب تيدر ذهنش اهم به عهده اش بودكه ي هاي كار قيطر
 كـردن آن كـاهش   شفرامـو  اي احتمال سرباز زدن و بطوريكه. افتي

را سه بار پشت سر هم زمـاني بـه   ” شولم“كلمه ي جادويي . افتيمي
در خـود  زبان مي آوردند كه حوصله ي پا شدن و انجـام فعـاليتي را   
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خسـته نـه تنهـا     يبـرده بودنـد در ذهـنِ بـدنها     يآنها پ. دنمي ديدن
 يمـ  يشتريدر ذهن نمود ب ديكند بلكه نفس اممين دايراه پ يدينوم
 ،در جوانـان  يمـار يب نيـ پس از آن بـا مشـاهده كـاهش آمـار ا    . ابدي

، از ياساز  يشگيريپ ،زنده ماندني  زهيانگ تيتقو براي دعاخواندن 
در  يخاصـ  يجـا  يه انسـان ويكردن به ش يو زندگ زير كار در نرفتن

دعاهـايي بـا صـداي    نيز براي سالدارها بعد ها . كرد دايآنان پ يزندگ
دسته جمعي اجرا ميشد و معموال اين دعاها بطور . دنمودنبلند ابداع 

. با صدايي زمزمه مانند بـه خوانـدن مشـغول ميشـدند     طي آن آدمها
موجب جرم زدايي عروق و  ،در بدن زمزمهطنين  ،دداشتنآنها اعتقاد 
 با ايجاد ارتعاش در داخلبدين ترتيب . ميشود ي داخليساير اندامها

  .را افزايش دهند طول عمر خود بدن توانسته بودند
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7  
وزنـش تحـركش    يسـبك  ليالغر انـدام اسـت و بـدل    يزن ماسمن

او عـالوه بـر   . كمتـر اسـت  اش  يو خستگ شتريزنان ب رينسبت به سا
 يكـه از دامنـه كوههـا جمـع آور     يكـوه  ي، سـبز مزرعه جاتيسبز
هـاي   را در سـبد هـا  آن روز قارچ. بردمي با خود به بازار زيكند را ن مي
دسـته   يكـوچك  ه هـاي و در دست ترا شس ها يبزس د،يچ يريحص
كـه   يكـوه  جاتيبـا سـبز  . چانـد ينمدار پاي همتقال يكرد و ال يبند

. كـار را كـرد   نيهمـ  زيـ شـنگ بـود، ن   و والـك  ،ييشامل تره صـحرا 
 ياول آنهـا را جـا   نيرا با دستمال پاك كرد و در هر خورجها جاننباد

 ينمدار حـاو  هاي آن پارچه يكوچك قارچ و روهاي  سبد سپسداد 
در دسـت همـراه قـاطرش بـه      ييلـو يبا ز آنگاه. را گذاشت ها يبزس

  .سمت بازار روانه شد
 ديشـا  ايـ و تنـوع محصـوالت و    يزيو ستد ماسمن بخاطر تم داد

 نيهمـ  يداشت برا يشتريرونق ب گرانياز داش  چهره ييرايبخاطر گ
مردمـك درشـت و سـبز رنـگ او     . خـت يانگ مـي  حسادت زنان را بر
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اف صـورت او  تيرگي موهاي اطر سبزه اش را جال ميداد ليكنپوست 
زنان تازه در حـال آمـاده كـردن     ريسا. دميكرتيله چشمش را براقتر 

  .ديبودند كه او به بازار رس منزلخود در  ليوسا
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8  
 گـاه ينـه در اول جا  بساط خود را شهيبازار تره بار، ماسمن هم در

ـ ها يمشـتر  دانستمي .كردمي فاصله پهن يبلكه با كم بسـاط   نياز اول
را كمتر از  بهافروشنده مجبور است  نيهم يكنند برامي ديكمتر خر

چهـارمش   مـان ياز زا يسلطان كه به تـازگ  دهيند. اعالم كند گرانيد
هن هـن كنـان   كه به پشت خود بسته بود  يفارغ شده بود، با بچه ا

  .ديبه بازار رس
  .صبح به شامـ 
  .آمد يطوالت چقد راه ،صبح به شامـ 
  .بچه اي يشد فربهخودت  ايـ 
  .بگو ماشائ اهللاـ 
خودت كـه ماشـائ اهللا    يهزار ماشائ اهللا ول ،شده فربهاگه بچه ـ 
  .نداره
  .تو خوبه همث يونيقل ين ه پسنـ 
مبهـوت دسـت    رايـ ز ديجواب ماسمن را نشن گريسلطان د دهيند



 شورزدگان  18

 بـه  .چرخانـد ميدسـت   يرا رو يپسر بگ طاهر شد كه طاقه پارچه ا
كرده بودنـد بـه نـام     ديتول ينازكهاي  پارچه ،يبا پرورش كرم يتازگ
بـدو كـردن بـا     يكـ ي بـراي همـين   بـود  دهياو تابحال آنها را ند .وال

  :ماسمن را فراموش كرد و داد زد
  .يچرخانمي با خودت هيچ نيا نم،يبب ايپسر بگ طاهر بـ 
  .يبهش دست نزن تاكه با اون دست اميم يبه شرطـ 
 يكجا دار .ِِخرممي دارم يبفهمم چ يم؟ پس چه جوردست نزنـ 

  ه؟يچ نيچه دلربا ست، ا. زنميبابا دست نم ايب. يريم
  .شهيم فيدست نزن كث گفتم ا اٍ ـ

  .آورده وانگار نوبرش رـ 
  .يستين داريخرـ 
  ؟بهاستچند  ،حاال قهر نكنـ 
  .ياكبر 13ـ 
نـان   كـه از نيا يبـرا  ياكبـر  زدهيسـ  ده،ينشـن هاي  زيبه حق چـ 

  .پسر جان يالقاش نازكتره، مگه خل شد
چـپ چـپ    اورد،يـ ن شيبـرو  يگرفت ولاش  كل طاهر خنده پسر

  .شد دورنگاهش كرد و از آنجا 
Ĥمـد،  مي شيپـ  يبه كسب و كار مشغول شـدند و تـا فرصـت   ها زن 

هاي شدند و بـه صـحبت  مي بود، دور هم جمع كيآنانكه بساطشان نزد
گرما گرم صـحبت بودنـد از آمـدن     يوقت. شدندمي دنباله دار مشغول

  .شدندمي بطرف بساطشان دلخور يمشتر
  :گفت بغل دستي اشدر گوش  يواشيسلطان  دهيند
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  .مار داره زنهي مهره  انگار
  ؟يكـ 
از  ره،يـ نكرده نم ديطرفش ازش خر اديم يهر ك !گهيماسمن دـ 

ش رفـت تـا   سـفره ا سپس بطرف . ينيبمي حاال برو تو نخش خودت
  .ندازديب را راه يمشتر

  .داشت يمانند ماسمن فروش خوب زياو ن امروز
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9  
ا ر كلبـه  دراو  زودتر از شيشو دش كلبه واردسلطان  دهيند يوقت
  .بود هگشود
  .يعصر به شام، خسته نباشـ 
شـندر   هيـ تـا   ميكنمي هفته جون كي ،خسته نباشم شهيمگه مـ 
  . اديب رمونيغاز گ
  .يزنمي كه انقدر قر.يحاال چكار كردـ 
اومد، اون دختره دماغ سر باال بـرام شـانس    رميشندرغازه كه گـ 
  .آورد

  ؟يكـ 
دوبـاره چقـدر    يدونيـ نم. اون نشسته بودم شيپ !گهيماسمن دـ 

  .كردميفوران فضل 
  .خبـ 
دونـه  مي شـتر يكه انگار از همـه ب  زنهيحرف م يجور هي شهيهمـ 

  .كردممي طشيمنم بموقع خ
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  .خبـ 
زنم، ميـ  چـرا باهـات حـرف    ،ينكمي تو هم كه همش خب خبـ 

  !ستيمعلوم ن
ـ . زده بـود  جـان يكه داشـت ه  يفروش خوب ليامروز بدل دهيند  يول
را بـا تكـان    جـانش يحاصـل از ه  يبا او حـرف بزنـد و انـرژ    نبود يكس

ــد آرواره ــرا .اش آزاد كن ــ يب ــرد ياحســاس افســردگ نيهم ــش . ك دل
كرد و مي دايپ ييĤمدند تا او گوش شنوامي زودتر شانيمهمانها خواستيم

بـه   يكند سـقز  يآنكه كمتر بد قلق يبرا. امديم رد يصبر ياز حالت ب
  .كرد دنيدهان انداخت و شروع به جو

  كنه؟مي هيگر چرا انقدـ 
  .خوب بود، قبل از راه افتادن دواش رو دادم دونم،ينمـ 
  ومدن؟ين پس چراـ 
  .بشه داشونيپ دياالنا باـ 
  ؟يرو چاق كرد ونيلغـ 
  .قاقوش براش درست كنم هيبذار اول ـ 
قنـداقش   يرا رو يسلطان بطرف بچه رفت، سـنگ نظـر قربـان    دهيند

. كـرد  سنجاقدمق شد و فورا رفت و سنگ را آورد و به قنداق بچه  .ديند
. از مهمانهـا را آمـاده كنـد    ييرايپـذ  ليراحت شد، رفت تـا وسـا   الشيخ
را  يكـ يش ا يگلـ هاي كاسه بشـقاب  انيهنگام آمدن مهمان، از م شهيهم

 نيپس از ورود مهمان آنرا به زم يگذاشت تا كممي كرد و كنارمي انتخاب
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نه آنقـدر   يداد ولمي را بدور از چشم مهمان انجام نكارياو ا. بزند و بشكند
  . را نشنود شيدور كه مهمان صدا
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10  
 اولٍ قيدقا. با اثر دارو بخواب رفت يتابيب يپس از قدر دهيند بچه
پس از حل قاقوش در  يتوام با آرامش بود ول دنشينفس كش ،خواب
از مغـز،   يبا فرمان. ر كردترا گرماش  آن بدن تب كرده ينيريش ،معده

شـد تـا بـا     دهيكشـ اش  سر بدنش به سمت معـده سرتا يآب سلولها
اش  يكاسته و احسـاس تشـنگ   ينيريغلظت ش ازمخلوط شدن با آن 

ارو خـواب او  د. گرمتر شـد اش  بدن تب كرده نيهم يبرا. كمتر شود
قدرت حركت را از او گرفتـه   نيسنگ يكرده بود و رواندازها قيرا عم
داد و از حالـت طاقبـاز بـه    مي رييبدنش را تغ تيوگرنه اگر وضع .بود
بدن و تشك خـوابش   نيكه ما ب ييگرما د،يچرخمي طرف بدنش كي

تـنش   يĤمد و از گرمامي هوا به چرخش در انيحبس شده بود با جر
  . مي كاست

  . داشت ازين يبه خنك جهان، فقط نيماندن در ا يباق يراب
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11   
بچه چنـد ماهـه رسـم     يخاكسپار يكه مردم روستا برايوجود با

كـم   يزيـ با مراسـم بزرگسـاالن چ   نيا يول رنديبگ ينداشتند مراسم
راه  يو زار هيـ چنـان گر  ،زانيـ سلطان خاك بر سـر ر  دهيند. نداشت

هق هق  يدر البال. اب شدن بودانداخته بود كه دل همه در حال كب
 نيكه موجب شدت و حدت طنـ  ديس رمي بگوشهايي  گفتهاش  هيگر
. خـت يانگ يمـ  را بر گرانيد يكه كنجكاوهايي حرف. دشمي شا هيگر

 يتجمـع اهـال   ده،يداغ د يمادر يبرا يتوام با دل سوختگ يكنجكاو
  . كرد شتريو ب شتريرا ب

ام  بچـه “زد مي اديكه فر ديرسيبه اوج م يزمان دهيو فغان ند ونيش
  ”.شناخت ورم ه ابچ ناو ،شناخت ور
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12  
بود بلكـه از   دهيرا نخراش يخبر از دست رفتن بچه، گوش اهال تنها

سلطان در مورد چشم خـوردن   دهيبود كه ند ييهمه مهمتر سرو صدا
 فربهبچه "گفته بود كه در بازار ماسمن  سخناو . براه انداخته بود بچه
را بـه   او نرد و چشم خوردكمي فيهمه تعر يب و تاب براآ را با "شده
كـرد،  مي هيبـه همـه توصـ    نديـده . دادمي نسبت آن زن ناچشم يشور

 يتك مهره اهاي  بچه نهتومي! نيدبن ونش نبه او ور نوتمبادا بچه ها“
هـايي   بچه نياگر چنباور بودند  نيبر ا نيسرزم نيمردم ا .”هبشناس ور

  .د مردخواهن يشناخته شوند بزود
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13  
 يخاصـ  يجـا  شـه يهم موارد ماورائ طبيعـه  جتماع آنانا انيم در
ايـن  بـه  را آنـان   شيگـرا  ،ريـ اخي دو ساله  يكيهاي  ياريببد . داشت
در  ير محسوسـ يتـاث  يكشاورز ينابسامان. بود ركردهشتيب سايلگونه م
و بغـض آنـان    نـه يحـس ك  كـه يبطور. گذاشته بـود  يافراد بجا يزندگ
  .ها زودرنج تر از گذشته در حال گذران روزگار بودندشده و آن تيتقو
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14  
 يگـر يماسـمن را بـه چشـم د    ياهـال ي همـه   آن روز به بعـد  از

را  نيـ او ا. دنـد كرمي زيـ و از هم صحبت شدن بـا او پره  ستندينگرمي
آنهـا   كـانش، يبخصوص از نزد. بود يبابت عصبان نيبود و از ا دهيفهم

از  يقـدر  تـا  ديكه به عقلش رس يرتنها فك. كردندمي ياز او دور زين
  .رديمردم قرار گ ديبود كه كمتر در د نيبكاهد، اها  و صدا سر
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15  
 ياطيبا ح ،ستوندار يكوه معبد يدر باال پوريگ ياهال شيپ سالها

 ،آن اطيـ در حها  بعد. الشه ساخته بودند يمفروش به سنگها بداريش
انتخاب . اخته شدخادمان س يزندگ يمدور برا يبا برجها اقامتگاهي

 يدائمـ  يوجود آتشـ  ليبه دل يساخت معبد سنگ يبرا يمحل نيچن
تا قبل . بود دهيبه شعاع دو متر بود كه از دل كوه به آسمان زبانه كش

شد، مردم مي خاموشآتش  يهرگاه بر اثر بارندگ ناز محصور كردن آ
 شيايـ بـه ن  شانياز كلبه ها رونيشسته و ب يدهكده دست از هر كار

آنها خاموش شدن آتش را به علت بروز جنـگ مـا   . شدند مي لمشغو
معتقـد بودنـد چنانچـه     وانسـتند   دمي نيزم ريز يدوفلو انيخدا نيب

 ييرا بـا صـداها   نيدوقلـو، زمـ   انيشود، خـدا  يطوالن يزمان خاموش
 ياهـال . دمـي كننـ   ميخود تقسـ  نيدهند و ما بمي زلزله مانند شكاف

از  رونيـ ب ،آوار نمانـدن  ريـ ز ليـ بـه دل  ،آتش يدهكده هنگام خاموش
 مشـغول  "هـادس "و  "يهـاد " نيزمـ  ريـ ز انيخـدا  شيايكلبه به ن

 بـه  يد آنان بـا شـادمان  ميش روشن يآتش با صاعقه ا يوقت. شدندمي
  .گشتندمي بر شانيكلبه ها
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 يخادمان، اطراف آتش دائمـ  يبرا يسنگ اقامتگاهپس از ساختن 
آسـمان از سـر   . دنـد و مالت ساروج محصـور كر  يآهكهاي را با سنگ

  . بود دايحصار پ شكلِ يفوس
كمتـر   ي، خاموش شدن آتش بـر اثـر بارنـدگ   كشيدن حصاراز  بعد
ـ مي اتفاق پـس از   كبـار ي. ديـ انجاممي روشـن شـدنش بطـول    يافتاد ول

روشن كردن آن  يرا برا ي، مامورطوالنيخاموش شدن آتش به مدت 
آن هـاي   شـعله روشن كردن آتـش بـا انفجـار    . كوه فرستادند يبه باال

 بيـ ترت نيآن سـوخت بـد  هـاي   رارهشـ  يهمراه بود و فرسـتاده البـال  
 دنيمعتقـد بودنـد كشـ    يبرخـ . كاهنان بوجود آمد نياختالف نظر ماب
شـدن   يشده و قربـان  نيزم ريز انيموجب خشم خدا ،حصار دور آتش

چون دفعات خاموش شدن  يطرف زا. پنداشتندمي آنفرستاده را تاوان 
 را الزمـه  لدر سا دو نفر يكيدادن  يقربان ،يود برختر شده بآتش كم

روشن كـردن آتـش    روزي. حفظ سالمت و حفاظت مردم دانستند ي
صورت گرفـت كـه او توانسـت خـود را از شـرر       يقيبطر يقربان توسط

 نداختنـد يرا به دست خود به آتش ن يآنان قربان. انفجار محفوظ بدارد
از آن پس روشن . خود دانستند با انيخدا يبلكه زنده ماندن او را آشت

ها بـدان  يقربان نيكه آخر يقيآنهم بطر ،توسط خادمان ،شكدهكردن آت
  .گرفتمي موزش داده بود صورتآ
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16  
. بـود  ريامكانپـذ  زيجنگل ن قيبه عبادتگاه از طر دنيرس يبرا صعود

آن درختـان زرشـك، زالزالـك     ريدر مس .دتر بو بايز يول راه دشوار نيا
كـوه و   بيشـ . شـد مي دهيـ د يكـوه هـاي   همراه با سرو ساليگردو و گ

از افراد سالمند شده  ياريمرگ بسموجب بود كه  يحدب ريمس يدشوار
آنان شده كـه در   بينص يچه سعادت ،باور بودند نيبر ا يهمگ داابت. بود

ـ . آمده اند ليبزرگ نا انيراه عبادت به درگاه خدا  چگـاه يچـون ه  كنيل
نشتافته بود كاهنان بـه فكـر چـاره     انيخداشكل به درگاه  نيبد يجوان

انتخاب . در ذهن آنها شكل گرفت يگريساخت معبد د نيبنابرا. افتادند
آنها در . ختياختالف نظركاهنان را برانگ ديمعبد جد اختس يمحل برا
  :پرداختندميروستا به بحث و مباحثه هاي  با حضور بگ يجلسات
  ! انيبه خدا نياست توه انيبه خدا نيتوهـ 
را دارد كه  تيمز نيا اساخت معبد در بلند بيان نميكرديدمگر  ـ

در دور شدن  ييبسزا ريآن در هر نقطه از روستا تاث يشدن نما دهيد
  .مردم از گناه دارد
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آري  ،يمكـان نـه در هـر    ليـك  مياعتقاد هست نيبر ااكنون نيز  ـ
بـه   يموضـوع ربطـ   نيـ اساسـا ا . كوه مقدس بود يمنظور ما بر بلندا

زودتـر   يكـاش ندانسـتگ   يا. همـوار نـدارد   نياخت معبـد در زمـ  س
  .بشكفد
گذر بودن معبد  به اعتقاد ما سرٍ كياست ل نيچن زيما ن يآرزوـ 

بـه معبـد،    يسهولت دسترس ليبه دل اهاليآنگاه  .دارد را ريهمان تاث
 انيبـا خـدا   شيايـ صرف ن يشتريروند و وقت بمي به عبادتگاه شتريب

  .خود خواهند كرد
و  فتـد يعبـادت ب  اديكه هر كس در سر راه خود به  شهياند نياـ 
اساسا ساخت معبـد   .قبول نمي افتدوجه  چيبه معبد بزند به ه يسر

  . به مقدسات است نيدر سطح هموار توه
  .، قدري تامل الزم بايدتنگ تر از تنگناست  كوزه ادراكـ 
تـر از  باد كه شما را هر چه زود يو كاوچ يمخچ انيپناه بر خداـ 
در راه  دنيكشـ  يرنج و سخت ديتوانمي آخر چگونه. در آورند يگمراه

 و رنـج راه  ريمس يدشواراين  دينيبيمگر نم. ديانگار دهيعبادت را ناد
. شـود مي روح زائر ييو سم زدا خواستهسطح  موجب كاهشٍ است كه

آخر شـما راه  . است انيشخص نزد خدا جتبر قبول حا ليدل ،همان
نـاآرام   ،روان نا آرام اسـت  قت،يحق يدر پ د؟ييجومي را در چه ييرها
  .شو

كاهن  شگاهيبه پ ابنديو قبل از آنكه كاهنان فرصت ها بحث نيدر خالل چن 
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ـات پا  ورخ داد  يبياتفاق عج ند،يآ لينا ييحكم نها يبزرگ برا  انيـ به اختالف
ي  از درون سه حفره ،يگوگردهاي  صخره يكوه مقدس البال يپا در. ديبخش
 نيـ ا يكـ ينزد در ديـ معبـد جد . باز كرد رونيآتش سر به ب گر،يكديه ب كيدنز

  . كوه فاصله داشت ساخته شد يبال از پا پنجاهكه كمتر از ها  حفره
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17  
در مزرعـه  مردان كـه  . نهادندمي را پشت سر يدوم خشكسال سال

در  كـار يب يخشكسـال  ليبدلاكنون به كشت و زرع مشغول بودند ها 
دشوار شـده  ها  امرار معاش خانواده. بودند يربافيحصمشغول ها  خانه
را در خانه  "هفته بازار" ماه هاماسمن  ،يپس از مراسم سوگوار. بود
پـنج شـنبه    .داغ بـود  ناندر مورد او همچ عاتيوجود شا نيبا ا. ماند

كـه گوشـه   سبدها و زيلوهاي حصيري انبوه  به ينگاهاو  بعد از ظهر،
بـا خـود فكـر    . انداختتلنبار شده بودند، اي بيرون از كلبه روي هم 

كسـب بهـم   اجـازه   يچوقـت ه هگيد م عادت كنندنيبه ند هاگ"كرد؛ 
صـحه  يعنـي  ز انظـار  پنهـان شـدن ا   ،كـرد  فكـر  همچنين ،"ندمين

رفـتن   يداد و او را برا به او قوت قلب رافكا نيا. عاتيبر شاگذاشتن 
از ” شـولم “گفـتن  با سه بار  اوسپيده دم  .ساخت به هفته بازار آماده

سپس افسار قـاطر   .بستبه قاطرش ها را و بار و بنديل  رخاستجا ب
د ناز خـواب بيـدار شـو    اهالي كلبـه را به دست گرفت و قبل از آنكه 

   .بطرف جمعه بازار روانه شد
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همـه  . زنان شروع شدهاي پچ پچ ،با ظاهر شدن ماسمن در بازار 
او  كينند تا آنكه نزدبدتر پهن ك يخود را جا سفره يدادند  حيترج
 دايـ كـه پ  ييتنها جا و ديرس گاهيتر از زنان به جاريد كبري. ننديبنش
انداز را پهن كرد و شروع بـه  ريز ياو با دلخور. كنار ماسمن بود ،كرد
شـود  مي بـازار  يدانست ماسمن امروز راهمي اگر. دن بساطش كرديچ

او به كسب  كيد نزدوشد تا مجبور نش يم داريزودتر از خواب ب حتما
  .بپردازد

تمـام حواسـش بـه    . كرد يسپر يآن روز را با احساس بد كبري 
 يزيـ بـدنبال چ . از كـار افتـاده بـود   اش  حس المسـه . بود ختهيهم ر

هـر  . كمتـر شـده بـود   اش  ييحس شنوا. گشت كه در دستش بودمي
 فتـد يآنكه چشمش به چشم ماسمن ن يبرا. ديپرسمي را دوبار يزيچ
به زمان جمع كردن و  شتريهر چه ب. بود چشمش هم كم شده يسو

 ينگاه زن ريز نياز ا شيب رايز .شدمي خوشحالتر د،يرسمي ترك محل
عـالوه بـر   شـده بـود چـون     ريـ د يقدر يول. شديچشم شور واقع نم

 .بـود  ش را نيـز از دسـت داده  تمركـز ترسي كه بر جانش افتاده بود، 
ورد خمي تا فنرد داشت ماننمي كه بر يهر قدم و باشل شده بود اصال 

 نيـ ا در. بگـذارد  شيرا پـ  يتا بتواند قـدم بعـد   شديو دوباره صاف م
 يبـا گذاشـتن رو   شيپا كهيبود، بطور يا ياريحالت مستعد هر بد ب

توانست از جا بلند ينم از درد. افتاد نيخورد و به زم چيپ يقلوه سنگ
مقصـر بـود،    شيپـا  در شكسـته شـدن مـچ    نيهمانقدر كه زم. شود
بدنش شـد و دردش كـاهش    يموجب گرم هيگر. زيوزنش ن ينيسنگ

بـا   هكـ  فكـر  ايـن  .كـرد  شينو راض يكاهش درد همراه با فكر. افتي
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از . خوشـحالش كـرد   ،توانست دفع بال حاصـل شـود  مي ياتفاق بدتر
بود كه قاطر با آنهمـه بـار و   وزنش بحدي  .بلندش كردند نيزم يرو
بغلـش سـالنه سـالنه     ريزگرفتن  اب ناچار. را نداشتاو تحمل  ،ليبند

  .روانه شدند كلبه اشبطرف 
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18  
 ديـ را د كردنديكه به او كمك م يو چند نفر او ،دريچهاز  شويش

  .آمد رونيو مضطرب ب
  شده؟ يچ

 همـه . كردنـد  فيتوسط ماسمن تعر او را چشم خوردن همراهان
كدام دلشان چيه يشده بود ول كيكه هوا تاريبا وجود ،بودند يعصبان

ازدحام . بود دهيچيخبر كلبه به كلبه پ. بروند شانيها كلبهه Ĥمد بينم
هـر  . جمع شده بودنـد  آنهار درب منزل ب يشد انگار همه اهال شتريب
مردها در سـر بـدنبال   . گفتن داشت يبرا يزيزد و چمي يحرف دامك

 نآچشـم   يرا از شـور  شـان يبودند تا بتوانند زنان و بچه ها يچاره ا
سر دوان دوان  يغاميبا پ هنگام بگ طاهر نيا در. زن در امان بدارند

  :ديرس
  .مي شويمبعد از شام در عبادتگاه جمع  يهمگ
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19   
 را نظـاره  تيصدا جمع يهمانطور كه ب يا هيسا هير و بير نيا در

 يگذشت تا به كلبه  يبه تند ها ياز كو. كرد آرام از آنجا دور شدمي
ماسـمن  . زنش را ندادجواب  يوارد شد و از شدت ناراحت. ديخود رس

  .ستيگرفقط  يبدور از چشم كس نگفت و چيه
ناگـاه  . خـود غـرق بـود   ي  شهيدر اندمثل سنگ نشسته و  جاسم
 از جـا براي همين بـا گفـتن شـولم     .بدو دست داد يقرارياحساس ب
برگشت شام نخورده بـه   يوقت. رفت رونيو دوباره از كلبه ببرخاست 

هنوز . كردياحساس نم ه بود اماكه خسته و گرسنيبستر رفت با وجود
. اتفاق افتـاد  نيسلطان فكرش راحت نشده بود كه ا دهيند ياز ماجرا

از ازدواج، مـادرم مـرد، بچـه     دهاش شـورتره؟ بعـ   هيچشم شور، گر“
  .”دونمينم... دميچرا نفهم! مون

را بست و آنچنان بـه خـواب پنـاه     شيافكار چشمها نيبا ا جاسم
 ادشيـ بـه   يداريـ ب يايـ دن عيشد وقـا  ردايشب ب مهين يبرد كه وقت

 كبـاره ي. بود خوشـحال بـود   دهيكه د يخواب خوب ليبدل يحت .امدين
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آرزو . بجانش افتـاد  گريبار د يد احساس درماندگآم ادشي زيهمه چ
 زنش را دوسـت . شد يم عوض شانيجا يداريخواب و ب يايكرد دنمي

 يميمناگهـان تصـ  . كردميغصه دارش  دادن اوداشت و فكر از دست 
  .گرفت و از بستر برخاست
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20  
از كاهنــان شــروع بــه  يكــياز تجمــع مــردم در عبادتگــاه  پــس
  :كرد يسخنران

مـرگ  . همه را متوحش ساخته است رياخ ناگوارٍ عيوقا ،هم اهالي
بـه  ديـروز  اگـر  . اسـت  اميـ از پ يحـاك  ليدليـ زودرس و بهـاي   ريو م

وشياري آنهـا را  وقعي مينهاديم و با ه اطراف خود يزندگيهاي ناگوار
 قتـا يحق. ميشـد ينم ايـ گونـه بال  نيـ امـروز دچـار ا   ،ميدنبال ميكـرد 

آنـرا   يمـا صـدا   كـه  بـود  يزنـگ خطـر  بمثابه ي  ،رياخهاي ياريبدب
 ديـ بدان. شدن است دارياكنون زمان ب. ميآنرا جدي نگرفتو  ميدينشن

مـا بـه    يهمگـ  ،نـاگوار ي آمدن هر واقعـه   شيكه در پ ديو آگاه باش
ت كه امروز آفت از درون درست اس ،مرامانهم . ميهستمقصر  ينوع

ـ اسـت  درآمده  يزن رٍچشمان شو را  زن نيـ چشـمان ا  يشـور  كنيل
گنـاه،  يزن ب نيـ بلكـه قبـل از آن، ا   ميپنـدار  ياز گناهان او نم يناش
شـده  گيپـور   نيسـرزم  مـردم تمام هاي يگناهان و سهل انگار يقربان
از . اوسـت  يگنـاه يب بـر  ليـ دل يشور يانتخاب چشمان او برا. است
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. ميخـود باشـ   تيـ جمعصـدمه   اعتنا نظاره گـر  يب ميتوانينم سويي،
مردم از گزنـد وي و همچنـين بـدر     در امان ماندن يالحاظ بر نيبد

 يشـان كاهن بـزرگ ا  اجازه يبا  كردن او از مسير لعن و نفرين مردم
تـا قطعـي شـدن حكـم       .خواهيم كـرد  روانه  "ساله" دگاهيبه تبعرا 

آنكـه   ديـ بـا ام . آمدن از خانه خود را نـدارد  رونيحق ب ايشان تبعيد،
  .بر ما مباد ،ييطالهاي  خشم صاحبان قلب

محـل   نيبعد از ظهر هر مهـر روز در همـ   ياز امروز تا اطالع ثانو
و  "شـو يت"و نگهبان بـاران   "لوين"باران  يبه درگاه خدا شياين يبرا

ـ   "گونـوش " شيايـ ن يهر شهر روز بـرا  نيهمچن  نيزمـ  يانوخـدا ب
تـا   ديـ كن يمهربان گريكديو با  دياز گناهان بكاه. ديبر پا دار يمراسم
مرحمـت   نيزم پوريبه مردان و زنان گ يخوش و يآشت يرو انيخدا
   .ندفرماي
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 يجاسم و ماسمن بر خالف حكم صادره از كلبـه  فرداي آن روز 
 گـام بـر   يبـ يرا گرفتـه و بطـور غر   گريكـد يدست . خود خارج شدند

بلنـد بـه    ينـ ورچيد. به تن كرده بـود  ييماسمن لباس نو. داشتنديم
 ،رهيت يشال. بود به تن كرده يشمي يپشمريو پپوشيده  يرنگ ارغوان
  . وشاندپمي رااش  چهره يبانيمانند سا

هر چـه  . خشم خورده به دنبالشان روانه شدند آنها مردمٍ دنيد با
قـدم  . شـد يم شـتر يو ب شـتر يپشت سرشان ب تيرفتند جمعمي شيپ

به  دنيرا تندتر كردند و سرانجام دست در دست در حال دو شانيها
 اديـ فر هنگـام  نيـ در ا ،بـاال رفتنـد  ها  از پله عيسر. دنديعبادتگاه رس

به نظر مي آمد همه ي اهالي . "بزرگ كاهنپناه بر "جاسم بلند شد 
و مـردم   دنديسـ رمي از راه يكي يكي زينها  بگ .دنجمع شده بودآنجا 
را رهـا كردنـد    گريهمـد  يدستها يوقت. ردندكمي آنان باز يرا براراه 

 ريـ پشت سر مـردان از ز  نيخشمگ زنانٍ. بود نييسر ماسمن هنوز پا
 د،يـ نگـاه كن  خوبجاسم ادامه داد؛ . پلك به آندو چشم دوخته بودند
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از چشـم   يچـون شـور   ستياز نگاه كردن ن يواهمه ا گريد ،يهمگ
هنگـام بـا    نيـ در ا. خـت بـر بسـت   ر شهيهم يزن شوربخت برا نيا

  .دست، سر ماسمن را باال گرفت و شال را كنار زد
اي هـ جماعـت خـارج شـد و ماننـد چوب     يناخواسته از گلو ييآوا
چشمان ماسـمن  . ستادنديخشك ا يتا لحظات شانيبر سر جا يخشك
  .شده بود هيتخل

واقـع  نفرستادن ماسمن مورد قبول  ديبه تبع يجاسم برا يتقاضا
، دادنـد  يخاصـ  ياو اجازه كسب در هفته بازار را فقط در جابه . شد

   .ده ششمرد زيجاكمتر ظاهر شدن او در اجتماع  همچنين
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22  
از شـدت  . نشـت يم جـا سـاكت   كيـ ها مدت يبعد از كور ماسمن

 نيهمـ  يرد، بـرا كمي بدنش را چند برابر احساس ينيسنگ يافسردگ
برايش  نيزولم ها ش در اين حالت،. قدرت حركت از او سلب شده بود

غم او از نقطه شكست روحش گذشته بـود بـه    زانيم. كارساز نبودند
بـدون  . رفتيپـذ مي صورت يشدنش به آرام ميروند تسل ليدل نيهم

او با طلوع و غروبش ناخواسـته  . بود دياو خورش يآنكه خود بداند ناج
، امـواح درونـش   شدمي و مهار سلسه اعصاب وجودش كيموجب تحر

  .رهاندمي از حالت ركود جيزد و او را بتدريم را بر هم
آن  يشـد و در پـ  مي شـتر يگذشـت قـدرت حركـت او ب   مي هر چه

بـه وضـع    شيروز بهتـر از روز پـ   هـر . فتادامي بكار زيقدرت تفكر او ن
تفاوت توانسـته بـود دوبـاره بـه انجـام       يبا قدر. كردمي عادت ديجد

آن همه موجـب  كه ا هاصال آن چشم ،هاچشم. روزانه بپردازد يكارها
ـ مي بود به چه درد دهشاش  يسر خوردگ  يآسـمان، سـبز   يخورد؟ آب

نرود هر روز  ادشيآنكه از  يعلفزار همه و همه را بخاطر داشت و برا
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 يبـا قـدر   شيبرا زيكردن راهها ن دايپ. ديكشمي آنرا در ذهن به پرده
 داد امـا يـ م نيافكـار خـود را تسـك    نيبا ا. شده بود ريتامل امكان پد

آنهـم  . شـد مي تنـگ  دنيـ د يا لحظـه  يكه دلش برا يزمان ديسرمي
او در حال رشد بـود  . شدمي چهره پسرش دنيكه دلتنگ د يلحظه ا

 ياز آن در زنـدگ  ريـ بـه غ . او روزانه استي چهره  رييدانست تغمي و
 شيپـ  يبـه كنـد   زيـ كه همـه چ  نيسرزم نيمردم ا يو تكرار ساده

   .همان هابودند و راهها همان رنگها رنگ ،رفتمي



 

  دوم فصل



 



 

1  
مردم هر روز بهتر از روز  يمدت زندگ نيشد در ا يسال سپر سه
 يبـا شـاد   يفصـل هاي گرفت، جشن انيپا يخشكسال. فتر شيقبل پ

از همـه  . زندگان گذاشتند نيسر به زم ياريبرگزار شد و نوزادان بس
از آبسـتن شـدن، صـاحب     يديـ ناامها پس از مدت زيمهمتر ماسمن ن

  .شده بود يگريد پسر
و مهـار   كيـ وقفه در صدد تحر يب يهمچنان با تالش زين ديخورش

بخشـد،   يبود تا به حس عشق و نفرت آنان گرمـ  يسلسله اعصاب آدم
  .بود شتريتر بودند ب رهيسهم آنانكه ت انيم نيدر ا
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2  
جشن بهار  يدر تدارك برگزار مردمبهاري ديگر فرا رسيده بود و 

احسـاس  . داشـتند  يبه پوشاك كمتر ازين هوا گرم شده بود و. بودند
ـ  يبه شاد يسبك روز جشـن جنـب و جـوش    . افزودميـ  آنـان  يدرون
همه از كوچك و بزرگ مشـغول آمـاده   . گرفتمي روستا را فرا يخاص

شـد  مي در تنورها پخته ياديزهاي نان. شدندمي كردن مقدمات جشن
 دهيـ چ هـا  ميـز  يرو ،غـداها  ريو سا تونيخرما و ز و ريو همراه با انج

 نيا در. دشمي برگزار سايبانداردر  ، جنگل هيجشن در حاش. ندشدمي
ي دو عقـب  در مسابقه . دادندمي بيترت يگوناگونهاي  جشن مسابقه

. د، نامزد ازدواج با يكديگر مـي شـدن  دختران و پسران هم توان، گرد
 نيبزرگتـر  سـو، يگ شيـ آرا نيپـا، بهتـر   فك نيو كوچكتر نيبزرگتر

 يا زهيو جا شديبود كه در آن شب برگزار م تيگوش از جمله مسابقا
  . كردمي برنده بينص
  .شديافتتاح م شيايهمواره با مراسم دعا و ن جشن   
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3  
 ريسا ليكنكنند مي ازدواج گريكديفقط با ها  و پسران بگ دختران

. نـد يجومي دو عقـب گـرد  جوانان، زوج مناسـب خـود را در مـاراتون    
ا هـ آن. اسـت  دوي مسـابقه  جوانـان در  بودن  توانهم  ،بقهقانون مسا

مشـترك   يهم توان باشـند در زنـدگ  ها معتقد هستند هر چقدر زوج
بـا   بـا يكه تقرهاييرو پسـ  دختـر  نيبنـابرا  .شدر خواهند ت خوشبخت

 يبـرا  يزوج مناسـب  مـاراتون دو را رهـا كننـد    ،يكمـ  يتفاوت زمـان 
بـه ازدواج بـا    ليـ اگر تما در آنصورت .شوندمي در نظر گرفته گريكدي
د بلكه كلبه ميشو مفتيمراسم  يدهند، نه تنها برگزاربنشان  گريكدي
اگـر   مسـابقه  نيـ در ا. ننـد زبرايشان به نام مينو در اطراف روستا  يا

چند نفر همزمان از دور خارج شـوند آنگـاه داوران بـا تناسـب قـد و      
  .دنكنمي يرا معرف ارشانيآنان ي قواره 
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4  
نظـر   ريـ را ز گريدكـ ي يچشـم  ريـ قبـل ز ها دل از مـدت و عـا  زهره
عاشـق اوسـت تـا     يگـر يردنـد د كمي ابتدا هر كدامشان فكر. داشتند

در بازار، در حال صـحبت كـردن بـا دختـري مـي       كه زهره او راوقتي
صـحنه   نيـ ا دنيـ Ĥمد با دمي فقط از او خوشش اگر تا آن موقع. بيند
 از آن پـس او . شـد  رداياز خوش آمدن در وجودش ب رتيقو يا زهيانگ

بـه زبـان    ديگـر  به همين خـاطر ، دعادل ميفتا اديلحظه به لحظه به 
  .داو موجب لرزش دلش مي شراندن نام 
را  دو عقـب گـرد   نيماه مانده به آغـاز بهـار تمـر    نياز چند زهره

مسير كلبه تا مزرعه را بصـورت عقـب گـرد    هر روز  .شروع كرده بود
 يماو تصـم  .تمـرين مـي پرداخـت   به همـين  هار وقت نمي دويد و يا 

   .داشت هر طور شده همسر عادل شود
بلند و موجدارش را شانه زد و با مهارت بسـت   يجشن موها روز

 فيـ ك. را محكـم گـره زد   يانداخت و بند تور يو دمش را درون تور
دور چشـمانش را بـا   . صـورتش شـد   شيـ بزك را آورد و مشـغول آرا 

 يچشـمانش ماننـد چراغـ    سـبز كـه مردمـك   كرد  اهيسرمه آنقدر س
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 او تيبـر جـذاب   پوسـتش  يرگـ يچشـم و ت  يتضاد روشـن . روشن شد
در . ديبه چشـمانش بخشـ   يحالت ترسناك اديزي افزود اما سرمه مي

رنگ و تند  يبي را باز كرد و انگشت خود را به ماده  يكوچك يقوط
را  يكـوزه ي بـاريك  سـپس در  . ديكشـ  شيو بر لبهـا  ديدرون آن مال
ـ ي قرمز رنگ آنـرا درون كاسـه    عياز ما يبازكرد و قدر  .خـت ير يآب

ــ ونرا در يدســتمال صــورت و هــاي  گونــهĤرامي بــه كاســه كــرد و ب
   .ديمال شو آرنج پاهاي  كونه
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5  
 يآوا بـا . جوانان، رو به عقب، در جاي خـود مـنظم ايسـتاده انـد    

بدون آنكه بـه پشـت    آنها. شودمي شروع اراتون دو عقب گردم ،طبل
آنان به  يگذرد خستگمي هر چه .ند رو به عقب ميدوندخود نگاه بكن

از  يطبل و دهل غلغله به پـا كـرده تعـداد   . ديافزاميمسابقه  جانيه
سرنوشـت   يدر بـاز  بيرق ياديهنوز تعداد ز يدور خارج شده اند ول

  .مانده اند يباق
 زيـ او نه تنها عادل بلكه رقبـا را ن  مينمايد هيسر حالتر از بق زهره

صورتش را گـل انداختـه و بـه     ،دويدناز  يناش يگرما. دنظر دار ريز
اسـت،   ايسـتاده نزد مادر زهـره   ياقوت. افزوده استاش  چهره ييبايز

، مـي پـردازد  در قبـال سـخنانش    ييچه بها يبدون آنكه بداند بزود
بـراي   مي زند،عادل جلو ، همان ابتدادر . ديستامي او رادختر  ييبايز

اطـراف  مجبـور ميشـود   مـي دود،   همچنان كه به عقبهمين زهره 
 اگر .ده استاز دور خارج نش اومطمئن شود تا خود را زير نظر بگيرد 

داد به خستگي فكر بكند اكنـون  تا لحظاتي قبل به خودش اجازه نمي
خسـتگي  . اين خستگي است كه به او اجازه ي ايـن كـار را نميدهـد   
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. سـته انـد  توانش را بريده است، گويي به پاهايش وزنه هاي سنگين ب
همچنانكه با نيروي تحليل رفته رو به عقب ميدود عادل را كنـار راه  

براي همـين تعـادلش بهـم ميخـورد و بـه       ،درجا ميايستد .مي بيند
بخاطر تالشي كـه بخـرج داده اسـت خـود را بـيش از       .زمين ميافتد

  .پيش اليق همسري با وي ميداند
ـ  هيند در حاشاآنان كه از دور خارج شده   ه اسـتراحت و  جنگل ب

بـاد بـه جلـو    ي  انـه يبا تاز ابرهان زمان در اي. گفتگو مشغول هستند
 ميانـدازد آن اضطراب را در دلها چنگ  يروشنها هيسا. ندوشمي رانده

  .ديĤمي نم تم باران در يتا آنكه صدا
  .بارون بدوم ريز مخواميـ 
  .ها يالخوشـ 
  .پاشو مزه داره خيليـ 
زهـره   ينوران يهد از آسمان خنجربد يقبل از آنكه عادل جوابـ 

در  يكـرد و پـس از آن غرشـ    خكـوب يتـر م  نيرا مانند چوب به زم
  . آسمان بلند شد
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6  
اتفاق در روز جشـن   نيوقوع ا. شد ليجشن به عزا تبد كبارهي به

 چيهفتـه هـ   كي. مادر دچار بهت شده بود .را آزرد يخاطر همه اهال
وقتي گوله . بزند ينه حرفكند و  هيتوانست گرمي نداشت نه ياحساس
انست فرو از حركت باز مانده بود تو ،كه در نيمه راه گلويش را غمش

را  شكـه سـالمت  نآاز  انيـ اطراف. باز شد هيراه گر دهد، تازه آن موقع
 يفكـر  نيمـدت چنـ   نيـ تمـام ا  .دندبدست آورده بود خوشحال شـ 

 حبتخواست همـواره از او صـ  مي دلش! داد، چرا دختر منمي آزارش
عالثـق و   ،از زهـره  افـت يميكه خواب به چشمانش راه نيتا زمان. ندك

   :گفتمي رفتارش سخن
 شـه ياز هم بـاتر يز يبـ يعجيه جور شب اون بود اصال  بايز چقدـ 

  .شده بود
  .ن شب خيلي جلوي خودم رو گرفتم تا بهت نگمهمو، يگيراس مـ 
  .گفتاون شب ياقوت هم همينو  ؟يفهميدپس تو هم ـ 
 اسـفند دود  شتـا درجـا بـرا    ميگفتـي كاش بهم  ؟گفت ياقوتـ 

  .كردممي
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  ..اون يعني ،يگمي يچـ 
 دهينرس ،كرد فيمن تعر دورچينكه از  كباري ؟گفته بودمنبهت ـ 

  .كرد به بوته تمشك و جر خورد ريگ چينمردو ،ه منزلب
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7  
داشـت چشـم خـوردن     شيهمان مكالمه كه مادره زهره با جار با

به بد  اقوتياثبات  يزهره برا نيوالد. ه شدسبت دادن ياقوتزهره به 
از زهره در  يو فيكه شاهد تعر يافراد. كردند ياديتالش ز يچشم
عـالوه بـر آن   . شهادت بردنـد  يبراها  بگجشن بودند را به خانه روز 

شــهادت  يم كــه از او چشــم خــورده بودنــد بــراديگــري هــ كســان
اثبـات واقـع    مورد اقوتيچشم  يشور بيترت نيبد. فراخوانده شدند

 اوزمزمه كور كردن  ياما گروه. محرز شد يو ديتبع ميو تصم ديگرد
  . را سر دادند

 از شـتر يتر بودنـد، ب از مردها ترسودر آن اجتماع آنكه  ليبدل زنها
ــوردن ــمي چشــم خ ــ. دنديترس ــردان   ياز طرف ــه م ــون نســبت ب چ

. در هراس بودند زين نشانوابستگام خوردن از چش دتر بودنياحساسات
بهانه . دندش اقوتياز مردان، زنان خواهان مجازات  شيب خاطر نيدب

خواسـته شـان، گذشـت     زا يخود به هوادار نٍدامر كيتحر يآنها برا
 نيـ در ا عـالوه بـر آن  . سمن بـود ما يپس از كور ،يسه سال آسودگ

. رحمت به مردم روستا مرحمت فرموده بودند يرو زين انيسالها خدا
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را قبــول  يـاقوت  ديـ حكـم تبع  انييسـتا از رو يگروهـ  بيـ ترت نيبـد 
فشار مـردم،   ريزها  بگ. شدند يچشمان و هينداشتند و خواهان تخل

   .گذاشتند انيرا با كاهنان در م آنانخواسته 
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  .كاهنان داغ بود نيبازار بحث و شور ماب 

  .زبان از چشم مهمتر است دينبر ادياز ـ 
زبـان بـه    ز آن،پـس ا  ديسامي ابتدا برق چشم است كه به هدفـ 

بعد، رعـد آن   يدرست به مانند برق آسمان كه اندك ديĤمي سخن در
  . خراشدمي گوش را

زبان به  نيهم يزبان را در بر گرفته است برا يقو يدهان مانند الكـ 
 د،يـ بـه چشـمانش باشـد؟ خطـا نرو     ستيعقل آدم با مگر .ديĤيچشم نم

  .نيست ترمهم ديهمواره هر آنچه كه زودتر به چشم آ
  .ستيشور ن زبان ليكشور است  يچشم غوطه در آبـ 
جاذبـه   نيـ ا د،يباشـ  اريهشـ . ديشـو هرگز از قدرت كالم غافل نـ 

  .ندازدميسخن است كه لرزه بر اندام 
 يرويـ كه با ن "راكنيت"افسانه  ،از كاهنان سالخورده يكيدر آخر 

را جابه جا كرد و جان پسرش را نجات داد را بازگو  يچشمانش سنگ
 راننـد ببه زبـان   يبدون آنكه سخن انيآدم گرفت جهيد و از آن نتكر

  .ميتوانند ديگران را چشم بزنند
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چشـم را مقـدم برجاذبـه     يآنانكه شور ،يجلسات ياز برگزار پس
  . را بدست آوردند تيزبان دانستند اكثر
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گـرفتن   يكـاهن بـزرگ بـرا    شـگاه ياز آنكه كاهنـان بـه پ   قبل

در . ، كاهن بزرگ آنـان را فـرا خوانـد   شوند ابيشرف يينها ميتصم
بگـوش مـا    نمانينـاگوار سـرزم   اظهار داشـت؛ اخبـار   اين فراخوان

. افـت يبه چشـمان مـا راه    بيعج يخواب شب گذشته ليك. ديرس
 يبـاد  هانناگ .در آن شركت داشتند يبر پا بود و همه اهال يجشن

ــدر نورد ــا را بحركــت وا دي گــرد و خــاك در هــوا . داشــت و ابره
 ديخورشـ  ،يا هيسـپس سـا  . و چشـمها را سـوزاند   افـت ي چرخش

و تار  رهيچشم بر هم زدن ت كيدر  يرا پوشاند و آسمان آب ييطال
  . افتاديچشم در چشم نم گريشد بدان حد تار كه د

مـا   يزنـدگان  يآسـمان شـاهدان دائمـ    انيكه خـدا  ديباش آگاه
چـاره   آنـان . بنـدگان را خواهاننـد   ريـ هستند و همواره صالح و خ

. داننـد مي  انسـوزاندن چشـم   روستا را در نيمعضل مردم ا يدائم
نيبـد  ديـ ربامي فردخاطر را از  تي، امنگاه به گاه احساس وحشت 

 نيـ باشـد كـه ز  . است يدائم شٍياضامن آس ،يخالهاي  خاطر نگاه
كـاهن  . شـود  گيپـور  نيمـردم سـرزم   شايسته ،يپس آرامش دائم

بـا مشـورت بـا كاهنـان     و هـا   حكم را به بگ ياجراي بزرگ نحوه 
  .آن شد يچون و چرا يب يواگذار كرد و خواهان اجرا
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10  
مردم را به تجمع دعوت كردند و خـواب كـاهن بـزرگ و     كاهنان

اظهـار داشـتند چشـم     نيهمچنـ . بازگو نمودنـد  آنان يآنرا برا ريتعب
 يا شـه ير يدارد و معضـل  يميقـد  يا نهيشـ يخوردن و چشم زدن پ

 نياز ا يبتيمص نينسل بشر همواره بر اثر چناز  يمياز ن شيب. است
را  ياقوام نسلٍ ،يطاعون چشم نيچه بسا ا. جهان رخت بر بسته اند

شـد   رمانيدستگ يخوب جيماسمن نتا ياز كور. كن كرده باشد شهير
. بشـمار مـي آيـد    يريشـگ يپ ينوعن چاره انديشي چني ،دين خاطرب

 يواقعـ  كه ديباش ارياز قول كاهن بزرگ اظهار داشتند، هش همچنين
هسـتند كـه از دل و جـان مـردم برخاسـته       ييآنها ماتيتصم نيتر

چشـيده  را  يبا گوشت و پوست خود شور چشم ردمحال كه م. باشد
 زياجرا و هم درخواست نموده اند، خداوندان ن و راه حل آنرا خود، اند

كـه حكـم    يراه حلـ  نيچنـ  نيبنـابرا . قابـل قبـول دانسـته انـد    آنرا 
 نيو تمام چشمان موجود در ا افتهي قيتعم ستيبامي رددا يريشگيپ

تمام چشمان شفافي كه روستايمان از   زين پس. رديروستا را در بر گ
تمام حواثج و  دينبر اداز ي. برق آن تاسي مي پذيرد خاموش مي شود

ـ  نياست بنابرا گريمشابه همدها احساسات انسان  يخصـلت  يچشم زن
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 يميمعضـل قـد   نيكن كردن ا شهير يبرا آگاه باشيد. است يهمگان
  . در خواب كاهن بزرگ آمده است يدستور نيچن

در برابـر حكـم كـاهن     يمردم مخالفت بود امدهين شين روز پآ تا
ابالغ شـد شـگفت زده    به آنها درخواست ياما وقت. رگ ابراز بدارندزب

ي مقـام كـاهن بـزرگ را در حـد فرسـتاده       مردم. به فكر فرو رفتند
. ندشـمارد ميكبيره از گناهان را  يستند و مخالفت با ودانمي انيخدا

ها  بگ. كردندمي ريخواب كاهن بزرگ را تعب يبه نوع كي ره در ابتدا
 مـردم شـركت  ي هابودند در نشست بانيبا وجود آنكه خود سر در گر

 ليـ تحل هيـ را بـا آنـان تجز   يمـورد  نيچن بيو معا ايكردند و مزامي
 چشـم  شـتر يكردند چـون زنـان ب  مي انياز مردان ب يبعض. دندنمومي
 يبرا. شود هيزنند، فقط چشمان آنان تخلمي چشم شتريخورند و بمي

كردند كه گفته بود مي از بزرگان را نقل يكيسخن  ،اثبات گفته شان
 نيـ به ا گريد يبرخ. كمتر از مردان است اريتعداد زنان در بهشت بس

از  زيـ چشـمان ر  يو معتقـد بودنـد شـور    ستندينگرمي يليموضوع ك
خواهان آن بودند كـه   نيهم يچشمان درشت كمتر است برا يشور

 ياثبـات نظرشـان بزرگـ    يبـرا . گرفته شـود  عيارمها اندازه چشم آدم
ـ  صيح نيدر ا. Ĥوردندمي را مثال ياقوتچشم ماسمن و  بـود   صيو ب

هـاي  از تجمع يكـ يدر . وسـت يپ تيـ كه خواب كاهن بزرگ بـه واقع 
بـه   ديرد و خاك به پا شد و خورشـ مردم، ناگهان هوا دگرگون شد گ

كـه در حـال    ديتوانستند چشم از خورشـ يمردم نم. شد اهيس كبارهي
 خـاك رفتـه، در   يمتوحش با چشمان سپس. الغر شدن بود بر دارند

  .رخداد زمين لرزه ايكه ناگاه  دنديدومي ييبسو كيهر  يكيتار
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11  
 يصداآنها  .كم شد انشانچشم يسو ديشدن خورش اهياز س پس

ن پس زا. ان دانستندشخواسته  يچياز سرپ انيرا آه خدازلزله مانند 
 مانيا شياز پ شيب انيخداي بعنوان فرستاده  ،مردم به كاهن بزرگ

كه كاهن بزرگ گرفتـه بـود    يميتصم يبرا يشك يجا گريد .آوردند
چشمان تمـام مـردم   . آوردند يچون و چرا بجا يو حكم را ب دنديند

 ميدر مورد نوزادان تصم. و كاهنان سوزانده شد ها روستا از جمله بگ
 چشـم  ،انشـ روز از عمـر   هشـتاد و  كصـد يگرفتند پـس از گذشـت   

دانسـتند تـا نـوزاد بـا      يمدت زمان را كاف نيا. شان سوزانده شودهاي
هنگام مكالمـه   هاآن ميتفه در يشكل و رنگ اجسام آشنا شود تا خلل

  . دياين شيپ
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12  
 يزود سـازگار  ديـ جد تي، با وضـع سوختگان مانند ماسمن چشم

آزارشـان   ييناياحساس ناب يپس از گذشت مدت كهيكردند بطور دايپ
 هيآنهـا بـا سـا   . كـرده بـود   رييـ شان تغ يينايانگار فقط نوع ب .دادينم

 كيـ نزد ايـ عمـق آن بـه دور   ي  هيكردند و با تجزمي يزندگها روشن
 نايناب ييگورفتند كه مي راه يطور قيطرنيبد. بردندمي يبودن مانع پ

 ا دسـت هكه به آن يو گرم ياحساس سرد قيرا از طرها رنگ. ستندين
 هايحس ريسا ،يينايرفتن حس ب نيبا از ب ياز طرف. دنديدمي ،دادمي

. داشـت  شـان يدر زندگ يوثرمـ  ريتاث حالت نيا. تر شده بوديقو آنان
ا را در هـ آن ،شـان  ييايـ بوو  ييتر شدن حـس شـنوا  يبعنوان مثال قو

 و بــه دقــتتر، يقــوي حــس المســه . تر از ســابق كــردشــكار مــوفق
و  تيـ خالق همـه ي ايـن مـوارد موجـب افـزايش     . ان افـزود شتمركز

باعـث شـد تـا     يحتـ  يدر زندگ شتريرفاه ب. ان شدشيزندگ شرفتيپ
  .شدنشان خرسند هم باشند ناياز مردم از ناب يگروه



 

  سوم فصل



 



 

1  
 افتـه ينـان راه  آ يبه زندگ يينايقرن بود كه سنت ناب كي بيش از

شهر پر شده بـود از  . شده بود يبود و بجا آوردن آن از واجبات زندگ
آن  كيـ از نزد يكـه كسـ  يتـا زمان . نبودنـد  نـا يكه انگـار ناب  يانينايناب

. شـد يمطمـئن نم  آنها از كور بودن ديدياز نگاه را نم يخالهاي  حفره
در  ياز نظم خاص اورديبوجود ن شانيدر كارها يخلل يآنكه كور يبرا

Ĥمـد دنبـال   مي شيكـم پـ   نيهمـ  يبـرا . ردندكمي يرويپ شانيزندگ
براي سهولت رفت و آمد، سر تا سر  .بگردند ليوسا گريد ايابزاركار و 

 يبـود بـرا   يهمگـان  يچون كـور  .روستا را طناب كشي كرده بودند
تر سريع ،روشن هيسا يايدر دن شانيو مهارتهاا هشناخت ضعف نيهم

ن، حـس هايشـا   ريشدن سـا  يقو. ه بودشد يشيمشخص و چاره اند
بـود   شانيصدا گريد بيعج زيچ. را كرده بود شانيجبران ضعف كور

عمـق   ازگـويي  آنـان بكـر بـود و     يصـدا . كه با قبل فرق كرده بـود 
به نظر مي آمد در دنياي تاريكي بيش از حـرف   .Ĥمدمي وجودشان در
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 يسـم مرا يطـ  كردن كودكـان  كور. نياز داشتندفكر، زدن به تمركز 
مراسـم، خـانواده    يهفته بعـد از برگـزار   كي .گرفتمي تخاص صور

  . كردمي بر پا يكودك جشن
ازدواج كـرده   شيحدود دو سال پـ  كه ستيدختر جوان نيك كاله

ــا. اســت ــا  ني ــرا او و شــويشروزه ــزار يب ــايمراســم ناب يبرگ  يين
كـار  نيبه ا ياما خسرو ته دلش راض. دنكنمي كودكشان، خود را آماده

  . يستن
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2  
گـويي   .بـود  نـا يكـه ب  اسـت  يخسرو دلتنگ همان شش مـاه  

شـدت درد  . اسـت دست از سرش بـر نداشـته    يرنگ يايخاطره دن
از گذشـته بـه    يكه غالبا خـاطره چنـدان   ستيچشم بحد سوزاندنٍ

شـده در   رهيـ خاطرات ذخي كه همه  ستيشوك .ماندينوزاد نم ادي
 ي اجسام پر نورمعموالپس از آن  .دپاك مي شو كبارهي انگار ،مغز

 يبــاق حافظــهبطــور محــو در  ،و آتــشآب  ،ديخورشــ، ماننــد مــاه
بهـار   ليـ بـود، او اوا ها نياز ا شيسهم خسرو ب يپندار يول. ماندمي
سن مادرش او  نيدر ا. آمده بود و در فصل گلها دو ماهه بود ايبدن

 جاتيسـبز  يبرد و به جمـع آور مي به مزرعه ،بستمي را به كولش
 آفتـابگردان چشـمش را   يـي طالهاي راه گلبرگ نيب. شدمي غولمش
 مرمـوز  شيدرخـت آلوچـه بـرا   هـاي   زد اما رنگ بنفش شـكوفه مي
  . نمودمي

 .نداصحبت كرده  گريكديبا  يبارها در مورد سنت چشم سوزآنها 
 يچياز سـرپ  نيـك كـاله  اما . خسرو مخالف كور كردن پسرشان است
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بـدور از چشـم   كـه   سـت يمدت نيهم يبرا. ترسدمي انيخواسته خدا
  .ندزپردامي به بحث كلبه شاندر  گران،يد

اون بچـه   گـه يسوزونن دمي كه چشماشو يه گفتم بچه اصد دفـ 
  .سوخته ميشه با چشماش روحش هم. ستيشاد ني 

  داره؟ يحاال روحمون چه اشكال ،ديگه ميمام چشم سوخته اـ 
خودم  يبه چشما نويا يول. دونمينم م،يبود يا گهيجور د ديشاـ 

عـوض  ش يـه ا شـبه روح  هي شهيكه چشم سوخته ميهر بچه ا دم،يد
  .اديدارها نم از كلبه بچه ييسروصدا گهيد .هشمي

دوسـت نـداره بـه     يشـك يه ،هيگر ياز صدا يتا مدت گيمي يچـ 
  .بره شونكلبه 
خنـده رو   يصـداها  نيـ تو ا ،يآروم گرفت چ اون اولشه بعد كهـ 
   ؟يشنومي دوباره
  ؟يصداشو بشنو يخوايمگه خنده خوبه كه مـ 
  .كنم هيگر اي يشيخوشحال ماگه بخندم  ،ي ميگيچ ـ

  .نميدونمـ 
  .، خودمم نميدونممعلومه كه بايد ندوني -
  ؟فرقي ميكنه -
شايد صـورتش بـه ايـن آب نيـاز      ببين داره آب از چشاش مياد ـ

  داره چرا بايد از بين ببريم؟
-رهكه بايد از بين ب ستشوري چشا اين آب نيست، اشك.  
  .شايد همونم الزمه -
  .چنين سنتي ابداع نميشدديگه كه  بودحياتي  شلزوماگه  -
  .شايد يه عقل رميده اي اين سنت رو گذاشته -
 دومـي ، ن زنلـي اوچند سال پس از كور كـردن   .زبونت رو گاز بگير - 
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 بعدشـم اگـه مـردم نميخواسـتند    . كردنـد  شكـور چي بود؟ اسمش  رو،
  .تنه ميخواي فرار كني خودت يه تو. ميتونستن فراريش بدن

 هاياهال ما و هم همثهم بچه  نيا باشه فرار نميكنيم ميمونيم تا -
   .نه بخنده و نه گريه كنه

  .كننمي هيو نه گرخندنينه م ووناميحـ 
  .يدونيم يكينه بگو  ؟يكنيم يكيمارو با اونا ـ 
آخه گريه و خنده به چه درد ميخـوره كـه ميخـواي بخـاطرش      ـ

  .ني كنيسنت شك
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3  
 يازيـ ن ميهم باشـ  با يوقت ميتو جنگل پنهون بش ميبر ميتونمي -
  . ميندار آدماكلبه و  نيبه ا

از دسـت   مياز دست مـردم فـرار كنـ    م،يرو چه كن انيقهر خداـ 
  .ميخودمون رو پنهون كن ميتونيكه نم انيخدا

 مايفـت قـد  گمي كـرده پـدرم   رييـ تغ انياز خواسته خـدا  يليخـ 
 دنـد يطلبمي يقربان ،آتش مقدسي روشن شدن دوباره  يبرا انيخدا
  .ندارن يخواسته ا نيچن گهيد حاال يول

 نيـ كرده مگه قـراره از ا فرق  انيخواسته خدا ميآخه از كجا بدونـ 
   نكنه؟ ايكنه تغيير  يبه تو بگن چ انيكاهن بزرگ اول ب يبه بعد بجا

  . ندهاز چند روز نمو شتريب ست،يمزاح ن ياالن جا كهيبسه دـ 
  .از دست ما بر نمياد يكار ـ

خندش  يصدا يچقدر ناراحتم، بزود ياگه بدون ،آه نيك كالهـ 
. يبچه بد عنـق طرفـ   هيبعد از اونم با . شهيخاموش م شهيهم يبرا

  .كنم مريضبچم رو با دست خودم  اديدلم نم
  .انيبار م يعوضش بچه ها قوـ 
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دسـت   ايب ا،ي؟ بهكنمي رو حس يشاد يول شهيم يبچه ساكت قوـ 
 نيصـورت آدمـا همـ    يتـو  زيچ نيتر بايبنظرم ز زهيچقدر ل نيبزن بب

  ؟هبر نياز ب  ييبايز نيا ديچرا با. چشاست
در  ييا كه ازش صداچش نياا يليبه نظر خ Ĥن،يم بايبه نظر تو زـ 

  .زشتنند ادينم
  ؟يكنمي فكر نطوريا ـ
. ك بـوده شون ترسـنا  افهيق نايآدما با چشم بميگفتن  هگمي مادرمـ 

 شـد يبه سن آدما اضافه م يهر چ يول بودن چشما اولش قشنگ نگيم
  . شديشون ميچشا باعث زشت

  .اينا رو براي دلخوشي درآوردنـ 
ورقلمبيدگي، چشـم ريـز    چشمو ،كج و كوله شدن پلكو بخاطرـ 

  . قشنگتر از درشتش بوده
  .باز از خودت حرف در آوردي -
وزي، كوچيـك شـدن   يكـي از داليـل چشـم سـ    ، دوننيهمه م -
   .تا زيبا تر بشيم بوده چشما
 يو به شاد يريگمي رو يرنگ عتيا روح طبچش نيبا ا !چي ميگيـ 

  .بشه نيتونه منكر اينم يشكيه. يكنمي روحت اضافه
  .كارچ ميخوامي يآخه شاد يكنمي باز همون حرفا رو تكرارـ 
ن ما زبون حـرف زد . مينخوا يكه شاد ميوونيمگه ما ح نگو نوياـ 

  .ماستو شادي مال  خندهداريم براي همين 
 ايـ دسـت بـاال ب   طونياز خـر شـ   ه،يحرفا چ نيفهمم ايمنكه نمـ 
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  .ميبش مونيپش نكن يكار نييپا
  ه؟محروم بش ييبايز دنياز دـ 
 "ييبـا يز" مرد، اصال هر چه كمتـر  خورهيم شبه چه درد ييبايزـ 

 گـه يچنـگ همد  رو از بايزاي  زيتا چ ميفتمي كمتر به جون هم مينيبب
و  دنيــبخــاطر د يميقــد يجنگــا ديشــا يدونيــاز كجــا م. مياريــدر ب

   .بودهها  ييبايخواستن ز
  . تو بگو چكار كنم رم،يبگ ميتونم تصميدونم، نمينمـ 
  .بقيه آدما، مراسم رو انجام ميديممثه ـ 
  . ميستيمثه كدوم آدما، ما كه آدم نـ 
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4  
 نيك كاله. را گرفتند خود ميشب مانده به مراسم، آندو تصم كي

از آن  شيخود ب يبه شواش  عالقه يبه فرار نبود ول ليكه مايبا وجود
نا متعـارف  ي  هيدو سامثل شب  يرگيدر ت. بود كه او را تنها بگذارد

 ديـ بطرف جنگل روانه شـدند، رفتنـد و رفتنـد تـا در عمـق آن ناپد     
  . ندگشت
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5  
ب مـادر  نزديـك ميشـد، اضـطرا   مراسم چشـم سـوزان    بههر چه 

كه شـامل   يچشم سوز ليوسا ييبه تنها او .نيكاله افزون مي گشت
   .ردبرنگ بود را به معبد  رهيت يا پارچهتشك، بالشت و 

آن  يروكه عمل چشم  كيبار تابلي يرا رو رهيت يپارچه  ،خادم
سـپس  . اشـت آن گذ يتشك و بالشت را رو ،گرفت، انداختمي انجام

 دو شــاخهاي  لــهيمز درون آن او  گشــودرا  يدرب صــندوق نقــره ا
بـه آن   يدسـتمال  .در آورد، از جنس برنج بـود  كهطول چهل سانت ب

بلنـد،   يا هيـ سه پا يرو. كرد زانيآو واريد يرو قالبٍ بهآنرا و  ديكش
مشعل  نيا. كشاند و روشن كرد تابل كيقرار داشت، آنرا نزد يمشعل

 مراسـم ال، در اين فصل از س. مخصوص داغ كردن ابزار دو شاخه بود
هنـوز   ،شـد مي شروع ي مخصوص عمل چشمشب با دعا ششساعت 
  . مانده بود يباقوقت  مين و عتدو سا
از آنكه آنها هنوز  ،معبد شدندنو وارد  يبا لباسها دوآني خانواده  

و  نـد بـه معبـد آمد  بتـدريج  مـردم نيـز   . بودند تعجب كردنـد  امدهين
مادر مضظرب شـد   ساعت ميپس از گذشت ن .نيمكت ها را پر كردند
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ـ  يوقتـ . آنان را در دل سـرزنش كـرد   ،يمالحظگ يو بخاطر ب  ينگران
هنگـام   نيـ در ا. را بدنبالشان روانه كردند چند نفر كرد، دايپ تيسرا

مخصـوص   گـاه يو سپس كاهنان وارد شدند و در جاها ميبگ ها، حك
 ريـ كه براه افتاده بود همه متوجه اتفاق غ ياز همهمه ا. قرار گرفتند

پس از . توانستند انجام دهنديجز انتظار نم يكار ليكنمول شدند مع
فرستادگان برگشتند و خبر دادند آنها نه در كلبه شان  يگذشت مدت

 يوحش واناتيچون احتمال حمله ح. ه شده اندديبودند و نه در راه د
گشـتن   يجنگل به معبد را بـرا  ريگروه مس كيرا محنمل دانستند، 
به معبد را بعهده  يمنته ريمس گريوم، گشتن دانتخاب كرد و گروه د

گشـتن   ررا مـامو  يشدند گروهـ  ديشدنشان نوم داياز پ يوقت. گرفت
. شد يخانه، احتمال فرار آنان قطع شيبا تفت. كلبه شان كردنددقيق 

 در ابتدا مشكل آنباور  نيهم يبود برا فتادهين ياتفاق نيتا بحال چن
لباس . خانه را پر كرده بود يضاف يو پاش عجوالنه ا ختير. نمودمي

 دهيـ چيشده بود دست نخورده پ هيمراسم ته يمخصوص بچه كه برا
 يحـاو  هـاي  و كـوزه ها تاسـ . شـد  دايـ پ ليوسا ريسا ريز يدر بقچه ا

و بيرون كشيده  نيزم رٍياز ز ،پروردههاي ينمكزده و خوراكهاي گوشت
هـا   نشـانه  ريسـا  افتنيـ بـا  . نـد شده بود مهيو ن يخال هاآندرون مواد 

  .كرد دايپ نيقيحدس آنها 
دسـته   شيايـ به وحشت افتاده بودند و به ن انيازخشم خدا مردم

نبـود تـا    يازيـ ن گريبود كه د يوحشت مردم بحد. پرداختند يجمع
آنهـا بـه تكـاپو     افتنيـ  يمنتظر دستور كاهنان شوند بلكه خـود بـرا  
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ن بـه  آنـا  بيداده و در تعق ليتشك يمردان دستجات مختلف. افتادند
آنهـا بـه    زيـ عال و حشـمت گر . شدند ررهسپا كيدور و نزدهاي مكان

، از دو مجـزا  هر كدام در دو گـروه  نيهم يبرا. جنگل را حدس زدند
  .جنگل شدند يراه متفاوت راه



 

  چهارم صلف



 



 

1  
 يبا وجود بچه و حمـل آذوغـه بكنـد    يجنگل يرفتن از كوهها باال
 ديبرمي درختان را يرگهادر دست، ب يخسرو با كارد. گرفتمي صورت

ادامـه دادنـد و    يرو ادهيـ شبانه روز به پ كي بايتقر. كردمي و راه را باز
 يپس از مـدت . دادن بچه چند بار از راه رفتن باز ماندند ريش يفقط برا
 يبـرا  نيهمـ  يبـرا . توان راه رفـتن را از دسـت داد   ياز خستگ نيكاله
آورد و  نييز كـولش پـا  بچـه را ا  او .را انتخـاب كردنـد   يمحل دنيخواب

در ايـن   .نـد ه بوددياز شدت سرما به هم چسب، درنگ به خواب رفتيب
توانسـتند حـدس بزننـد چـه     ينم شـدند،  داريبچه ب با سرفه ي هنگام

درست كردن آتش اصرار كرد  يبرا نيك كاله. مدت به خواب رفته اند
كـودك شـدت   هـاي   پـس آنكـه سـرفه    ليكن. او را زد يخسرو را يول

 ايـ خود فكر كرد  شيپ. به افروختن آتش گرفت مياالخره تصمگرفت ب
گذشته از . ستيابيرد  يبرا يهر كدام نشانه ا ،صداپژواك  ايدود  يبو
  . شدمي شانيواق ديگرما موجب تجد آن
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به نبود كه خسرو  يشبانه روز در جنگل، هنوز زمان كي گذراندن
قـط از شـدت   او ف. بيفتد ،كه گرفته بود يميصحت تصم و ندهيآفكر 
 دايـ كاهنان مطمـئن بـود و از آنكـه بـه كجـا راه پ      و مردم تيعصبان

  . دانستينم يزيخواهند كرد چ
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2  
خسـرو و  كه  يريبا گروهش به عمق جنگل زده بود همان مس عال

مصـمم از   يلـ يخ نـد، ديديم انگار با بو كـردن آنها  .ردندكمي زنش طي
 هنگـام  نيدر ا .دندينورديم را درها ييسرباال شدند ومي برگها رد يالبال
  .دود به مشام عال خورد يبو

   ؟ينيبمي دود،ـ 
  .ستيدور ن آره،ـ 
  .ميفاصله دار پا يصبر كن، حدود سـ 
  .شترينه ب يكمتر ول ديدرسته، شاـ 
عال الغرتر و چـابكتر   ،افزودند شانيآنها به قدمها شان،رد افتني با

 يسـرو هنـوز رو  خ. فاصـله گرفـت   اواز  نيهم يبود برا همراهشاز 
 يمنظم يتميدو ر يمتوجه صدا نيح نيدر ا. بود دهيدرازكش نيزم

جمـع   يبـرا  يدانست فرصـت . رساندمي دو پا را يشد كه حركت فرد
  ."بدو"گفت  زنشبه  ست،ين آوري
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و قبل از آنكـه   ديعال به آنها رس د،يبچه را بغل زد و دو نيك كاله
نيك . شد زياو گالو خسرو برگشت و با ابدياز پشت سر فرصت حمله 

هـر دو  . ادامـه داد  دنيو سپس متوحش به دو ستاديا يلحظه ا كاله
 يضـربه ا  يگـر يتـر از د داشـت زود  يسع كيافتادند و هر  نيبه زم
او قـرار گرفـت فشـار     يرو يوقت ،تر از عال بوددار كليخسرو ه. بزند

بـدون  . بزنـد  يوزنش موجب كاهش زور عال شد و توانسـت ضـربه ا  
. ديـ دو زنـش كند بسرعت به دنبـال   دايت وحشت كردن پآنكه فرص

  . بگوششان خورد ينازك يصدا دنديدومي همانطور كه
  طرف نيااز  ،طرف نياـ 

 دويـدن را به ادامه  زنشو  ديخنجر بدست دور خود چرخ خسرو
احسـاس   نيـك كـاله  پسر بچـه بـه    يصدا دنيشن يول. كرد قيتشو
راهشـان را  دو بطرف صـدا  و سپس هر  ستاديا ناخودآگاه .داد تيامن

 پشـت سـرش   زيـ آنهـا ن  ،ديـ دويم پسر بچه به هر طـرف . دكج كردن
 يكيبـار  هاز گذرگا .ندمي ديد ي شانگويي با حس شنواي دند،يدومي

آمدند، ناگهان پسر بچه با كنار زدن  نييپاايي  عبور كردند و از صخره
 كشاند و از آنـان خواسـت   يبدرون غاربزحمت برگها خود را  شاخ و

درون غـار همچنـان بـه راه رفـتن ادامـه دادنـد       . همان كار را بكنند
 يا ياهيتر شده بود چون تا بحال نه تنها سـ كند شانيقدمها يمنته

بـم   نيچنـ  نيـ ا زيشان نخورده بود بلكه صداها نچشم بهبدان عمق 
بود بچه را بـه او   يخون شويش يكه لباسهايبا وجود نيك كاله. نبود



  85  شورزدگان

 

از اعتماد به پسر بچـه راه   ريداشتند و نه به غ حرف زدن ينه نا .داد
كمتر شد، هر چقـدر   ياهيراه رفتن عمق س ها پس ازساعت. يگريد

 از. از تعداد خفاشهاي آويزان خفته، كاسته مـي شـد  رفتند مي به جلو
 كيـ غـار نزد  يبـه انتهـا  كـه   فهميدندد زمي از دور سو سو ييروشنا

   ؟يهست يو كت ديهنگام خسرو از پسر پرس نيدر ا. شوندمي
  .ممن تنها ـ

نكنـه فرسـتاده    ،داشـت  را به فكر وا خسرو ،لحن حرف زدن بچه
  ؟دياز كجا آمده ا: ديپرسبĤرامي  نيهم يباشد برا انيخدا

چه فـرار  نم وميد. همه رو ،من ميشناسم. نياز همونجا شماها آمدـ 
  .ميكنم شما را كمك. ميكنيد

  .است فرستاده چه كسي ار شماـ 
 راه يگراز د يگروه .من خوردين به ينآورد يخوشوقت. درمادر و پ - 

  .بهتون ميرسيدن
را از  اونيـك كـاله    .افتـاد  هيـ شد و به گر داريبچه ب نيح نيا در

  :گفت بچه دنيپسر بچه با د. بدهد ريخسرو گرفت تا ش
  ؟بايد شودسوخته چرا  اهيس يچشا نياـ 
  ؟ سياههچشماش  يكنمي فكر اه؟يس ؟يگفت يچ ـ

 ،از كجـا ميـدوني  پـس   ،يتـو كـور  ولـي   نم،يبيكنم، مينمفكر ـ 
  ؟هم هست اهيساز  ريغ يچشم
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  ؟ينيبيم يبا چ ييطالهاي صاحب قلب اي ؟ينيبميـ 
  .با چشمامـ 
  ه؟يجاش تو صورت ما خال كهييبا همون چشاـ 
  ؟يرنگ يااز چشباخبري  يچه جور ؟يتو چ .با همونا،ـ 
  ن؟يتو هست؟ چند نفر هبازم مثـ 
  .دهب جوابـ 
رو امثال ها  قصه نيگفتن نكنه امي نومكه براهايي قصه ،ها از قصهـ 

 شتريب دونميم يحدس بزنم ول تونستمياشو نمرنگ چش. هتو در آورد
  . نيكالست هيشب

 ي، چه برسه به تو كه بهكدوم هيشب دونميچشم دارم نمكه من ـ 
  ؟يچشم
 بـان يزدرسته كه چشما . ينيبمي از ما بهتر يفكر نكن چشم دارـ 

  .شدند شفدا ييزايچ هي ييبايز نيداشتن ا يبرا يول
  ؟ چي مي گيـ 
   ؟ينيبياتو گرفته مگه نمحس ريرشد سا يجلو تبايچشم زـ 
  .دينيبيكه نم دييشما نيا نم،يبمي خوبم نميبيبمـ 
كه پسرم هم مثـه تـو    ميفرار كرد نيا يباشه، باشه، اصال ما براـ 
 نـا يتو كه چشم بجان من،  ،نميبب .اشو از دست نده مثه تو باشهچش
  ؟يكنمي چه نجايا يدار

و  مـادر . ستا است و با برادرش دو قلوتنها اسمش  بچه گفت پسر
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 پنهـان  گـران يقـل كـه او باشـد را از د    كيـ  تولدشـان، پدرش پس از 
 بـزرگ  نسـايري غـار بـدور از چشـم     نيـ او را در اها كنند و تا مـدت مي
 انيـ م آنها رازشـان را بـا او در   شودمي بزرگ يبعد از آنكه كم. كنندمي
او را بـه   يوقتـ . دميكننـ آماده بردن به نزد خودشـان   ااو ر ند ورگذامي

آنان وفق بدهـد و نـه    يدند نه پسر توانست خودش را با زندگبرروستا 
از  گـران يپـدر و مـادرش از آنكـه د   . ينـد توانسـتند بـا او كنـار بيا    آنها

مبـادا  ز تـرس آنكـه   ا روزي. وجودش با خبـر شـوند وحشـت داشـتند    
. را نشنود شيصدا يخواستند زبانش را ببرند تا كسمي ،رودرازشان لو ب

در اطـراف   شـتر يرفـت و ب مياش  از آن به بعد كمتر به روسـتا و خانـه  
 يكار او خـال  نيا. كردمي درختان، مردم روستا را تماشا يجنگل از باال

  . شدميها بار داشت شكار آدم نياز خطر نبود، چند
  .كجاست خورهيكه به چشم م يين روشنااوـ 
، جلـو  برم نياز ا شتريم بدارجرئت ن بداره،يگذرگاه ش هيغار  تهـ 
  .تابحال
   ؟با ما ميايي يحاال چـ 
، چشـمام رو دوسـت   ببريد با خودتان، از تنهـايي خسـته ام  مرا ـ 
  .دارم

در  يشـتر يب ديـ خـورد ام مي به چشمانشان يشتريچقدر نور ب هر
تـرسِ از   دنديغار رس يبه انتها يوقت كهيبطور. شدمي زنده شانيدلها
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هر سـه   هياز دور سا. داد ييخود را به احساس رها يشدن، جا رياس
شـد كـه بـه دور دسـت چشـم      مي دهيـ در دهانه غار د يا صخره يرو

   .دوخته بودند
***  


