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دایره کاملی است زندان و کف سنگینش  ساز و به شکل نیم بلند و سنگ 

. افزاید همین بر هیمنه پهن و صالبتش می. اندکی باالتر از قطر آن قرار دارد

در  .دهد کند که با همه بلندي به طاقی سقف قد نمی دیواري دو نیمش می

گر  ي شکنجه»پدرو دو آلواردو«، که »کهولم«کاهن » تسیناکن«سویی منم، 

هاي  به آتشش کشید؛ و در دیگر سو ببري که زمان و مکان اسارتش را با گام

دار درازي باال تا پایین در دیوار اصلی  پنجره میله. سنجد نرم و یکنواخت می

  .گشاید منفذي می

  

رود و زندانبانی  اي در سقف کنار می چهاي نیست، دری در نیمروز که سایه

گیرد و سبوي آب و تکه گوشتی را به سر  اي آهنی را به کار می فرتوت قرقره

تابد و ببر را  در این دم، نور به طاقی می. فرستد پایین بندد و می طنابی می

هرچند . ام از شمار بیرون است هایی که در تاریکی دفن شده سال. توان دید می

توانستم در این زندان گام زنم، اکنون جز انتظار کاري  ار جوانی میبه روزگ

با گارد بلند . اند ندارم؛ انتظار مرگ، انتظار فرجامی که خدایان بر من مقدر کرده

توان  ام، اما اکنون، مگر با سحر، نمی سنگ چخماقیم سینه قربانیان را شکافته

  . از خاك برخاست

  

 



هاي رشید پیاده شدند  مردانی که از اسبشب پیش از به آتش کشیدن هرم 

پیش رویم . با فلز گداخته داغم کردند تا مکان دفینه را از زبانم بیرون بکشند

تندیس را به زمین درافکندند، اما خدا ترکم نگفت و من زیر شکنجه لب 

شرحه کردند؛ و  تنم را شرحه. دست و پایم را شکستند. آنها مرا زدند. نگشودم

کاري . زندان که از آن هرگز مرا رهایی نیست، به هوش آمدم پس آنگاه در

هایم  کردم که زمان بگذرد، پس بر آن شدم که در این تاریکی دانسته باید می

چه شب ها را با یادآوري ترتیب و شمار مارهاي سنگی یا . را به یاد آورم

یم مالک ها فایق آمدم و بر دارای چنین بر سال. ام هاي داروگیاه سر کرده شکل

آید؛ دریا روندگان  ها حس کردم خاطره روشنی به یادم می شبی از شب. شدم

ساعتی بعد . کنند از نزدیک شدن به دریا جوششی در خون خویش احساس می

  .مانست که در حضور خدایم این خاطره اندکی از ابهام به درآمد؛ به این می

  

یر و رو شدن هر آنچه خداوند با نظر داشتن به در رسیدن روز رستاخیز و ز

هایی را چنان  چنین واژه. هایی دفع شر کرده است هست در ازل با سحر واژه

. ها برسد آنکه دستخوش تصادم شود به دست واپسین نسل در نوشت که بی

تردید ، اما راز  بی. کسی نه از مکان نگارشش خبر دارد و نه از چگونگی آن

اندیشیدم در پایان دورانی  همواره می .است و گزیده مردي باید تا راز بگشاید

هستیم و سرنوشت من در مقام آخرین کاهن چنانست که خدا گشودن رمز راز 

. داشت در زندان و به حبس بودن از این امید بازم نمی. را به من خواهد سپرد

دیده و فقط در درکش قصور کرده » کهولم«شاید آن نسخه را هزاران بار در 



 . بودم

هاي  در پهنه خاك شکل. چنین فکري عجیب در وادي حیرتم بردبازتاب 

یکی از آنها باید . دارند هاي جاودانی هستند که فساد بر نمی باستانی و شکل

کوه شاید کلمه خدا باشد؛ چنین است رود یا . آن راز باشد که من در پی آنم

و رودها  فرسایند ها می ها کوه اما از پس قرن. هاي فلکی امپراتوري یا صورت

شوند و  ها نابود و دیگرگون می گسترند و امپراتوري بستر به جاي دیگر می

کوه . پذیرد کند تغییر می هر آنچه دوام می. کنند هاي فلکی بزك نو می صورت

. پی چیزي پر دوام و گزندناپذیر بودم. و ستاره فرد است و فرد دستخوش زوال

شاید . کردم رندگان و انسان فکر میها، پ هاي پیاپی دانه گیاهان، علف به نسل

. دانستم ام حک شده بود، شاید در پی خود بودم و نمی ها بر چهره آن سحر واژه

در این وادي حیرت سرگشته بودم که ناگهان به یاد آوردم که ببر نیز یکی از 

. صبح ازل را مجسم کردم. سپس روحم از احترام سرشار شد. صفات خداست

ایم پیام را بر پوست درخشان ببرها نوشته است، ببرهایی در نظر آوردم که خد

گذارند تا  گزینند و زاد و رود می ها جفت می که در غارها و نیزارها و خشکی

این زنجیره ببرها، این هزارتوي آتشین ببرها . واپسین مرد بتواند پیام را دریابد

تا طرحی را بقا تارانند  ها را می آفرینند و گله را که در چمنزارها هراس می

در سلول دیگر ببري بود؛ در این حضور، اثبات گمان . بخشند در نظر آوردم

  . خود و راز دلخواه را دریافتم

  

در هر . هایش شدم هاي سال گرم تماشاي ترکیب و ترتیب خط و خال سال

 



هاي سیاه  تابید، باري در ذهن توانستم لکه روز تاریک دمی روشنایی بر من می

برخی خال بود و بعضی نوارهاي مورب که به سوي . زرد بنشانم را بر پوست

اي  شاید معنایشان صدا یا واژه یگانه. هاي مکرر رفت و برخی حلقه پاها می

. اي بود نخواهم گفت که چه کار فرساینده. بسیاري حاشیه سرخ داشت. بود

عماي اندك م اندك. بارها در زیر طاقی فریاد برآوردم که رمزخوانی محال است

از . کرد ام می مجردي که در سر داشتم کمتر از معماي عام نگاشته خدا رنجه

دیدم که در  سازد؟ می اي می پرسیدم ذهن مطلق چه طرفه جمله خود می

. نیست که کل جهان در آن نگنجد» قضیه منطقی«هاي آدمیزاد هیچ  زبان

ها و جاندارانی  اند، گوزن گفتن ببر سخن گفتن از ببرهایی است که ببر را زاده

اند، زمینی است  ها در آن چریده هایی است که گوزن اند، چراگاه است که خورده

. هایی را پدید آورده و آسمانی است که به زمین نور بارانده که چنان چراگاه

پایان را بیان خواهد کرد، آن  دریافتم که در زبان خدا هر واژه این زنجیره بی

  .لفاف و نه نرمانرم، بلکه در دمی هم به صورتی آشکار، نه در

  

اندیشیدم که خدا  می. نمود گاه اعتقاد به این اسم اعظم کودکانه و کفرآمیز می

اي برایش  هیچ واژه. گنجد گوید که همه کاینات در آن می اي می فقط کلمه

هاي بلندپروازانه و  این واژه. کوچکتر از جهان یا کمتر از همه زمان نیست

هایی یا تصاویري از آن کالمی  همه و کل کاینات فقط سایه حقیر بشر، چون

تواند آن را شامل شود برابري  است که با تمام زبان و هر آنچه زبان می

 . کند می



روزي یا شبی ـ میان شب و روزم چه تفاوت؟ ـ خواب دیدم که دانه ریگی بر 

بار دیگر آرام به خواب رفتم و خواب دیدم که بیدارم و دو دانه . کف زندان است

. دیگر بار خوابم برد و در خواب دیدم که دانه ریگ به سه رسید. ریگ آنجاست

دایره  ت و من در آن نیمها بسیار شد تا سلول را انباش این چنین شمار ریگ

با تالش بسیار از خواب . بینم پی بردم که خواب می. ریگزار رو به مرگ بودم

کسی . کرد ام می هاي بیشمار خفه فایده، چون ریگ اما برخاستنی بی. برخاستم

اي  اي، بلکه به خواب پیشین درغلتیده تو از خواب به بیداري در نیامده: مرا گفت

انجامی گام  در راه بی. ها خواب، یا همان شمار ریگ دانهتا جاودان خواب در 

خود را از دست . اي اي و پیش از آنکه به راستی از خواب برخیزي مرده نهاده

اي در  نه، ریگ دانه: کرد، اما فریاد برآوردم ها دهانم را پر می ریگ. شده دیدم

در . پرتوي بیدارم کرد. خواب نخواهدم کشت و خواب در خواب محال است

هاي زندانبان، قرقره،  صورت و دست. تاریکی فراز سرم دایره نوري پدیدار شد

کند و در  آدمی نرم نرمک با سرنوشتش خو می. طناب، گوشت و سبو را دیدم

خواه یا کاهن  بیش از آنکه گشاینده راز یا کین. زند درازمدت تقدیرش را رقم می

جام چنان به زندان ستبرم بازگشتم فر از هزارتوهاي بی. خدا باشم، زندانی بودم

تابید و  اي که پرتو از آن می اش، ببرش، روزنه نموري. که گفتی خانه من است

  . تن فرسوده و دردبارم و تاریکی و سنگ را ستودم

  

. سپس چیزي شد که نه توان از یاد بردنش دارم و نه زبان به توضیح گشودنش

). دانم تفاوت این دو واژه چیست نمی(وحدت با الوهیت و با جهان در رسید 



اند و بعضی  شود؛ برخی خدا را در روشنا دیده رمزهاي جذبه هیچگاه تکرار نمی

ام که  من چرخ بس بزرگی دیده. اي از گل سرخ اي در حلقه بر لبه تیغ و دسته

. نه پیش چشمم بود و نه پس از آن و نه در دو سویم، بلکه یکباره در همه جا

چرخی بود . نهایت بود شد، بی هایش دیده می ش و گرچه لبهچرخی از آب و آت

اي از  بر ساخته از آینده و حال و گذشته، کالفی در کالفی، که من رشته

علت و . اي دیگر گر رشته شکنجه» پدرو دو آلواردوي«هایش بودم و  رشته

 معلول جمع بود و بسنده بود نگاهی به این چرخ بیندازم تا همه چیز را بیکرانه

جهان را دیدم و ! تر از تصور یا احساس است آه، شادي دریافتن چه عظیم. بیابم

  . هاي پنهان جهان را طرح

  

هایی را دیدم که از آب سر  کوه. منابعی را که در کتاب قنسول نقل شده دیدم

هاي چوبی را دیدم، سبوهایی را دیدم که به آن  گردند، نخستین آدم بر می

. دریدند هاشان را می هایی را دیدم که صورت سگ .بردند ها یورش می آدم

انتهایی که سعادت  مراحل بی. صورت را دیدم که پس پشت خدایانند خدایان بی

همچنین نوشته بر . دهند دیدم و همه چیز را فهمیدم اي را شکل می یگانه

  . پوست ببر را دریافتم

  

) نمایند که اتفاقی می هایی یا کلمه(هایی است از چهارده کلمه اتفاقی  سحر واژه

کافی است آن را بر زبان برانم . و فقط باید به صداي بلند بگویمشان تا اثر کند

تا این زندان سنگی بپاشد، روز به شبم راه یابد، جوان و جاودانی شوم، ببر 



ها بنشانم، هرم دیگربار  را بکشد، کارد مقدس را در سینه اسپانیایی» آلوارادو«

چهار هجا و چهارده واژه کافی است که من، . برپا شودبنا و امپراتوري 

. بر آن حکمروا بود» مونته سوما«هایی شوم که  تسیناکن، فرمانرواي سرزمین

» تسیناکن«ها را بر زبان نخواهم راند، زیرا دیگر  دانم که هرگز این واژه اما می

  .به گور شودبگذار رازي که بر پوست ببر نوشته شده با من . آورم را به یاد نمی

  

هاي آتشین جهان  آن کس که نیم نگاهی به جهان انداخته، آن کس که طرح

هاي حقیرش بیندیشد، حتی اگر  ها و رنج تواند به یک تن و شادي را دیده، نمی

این تن زمانی خویش بوده، اما اکنون خود در . آن تن خویشتن خویش باشد

د پرواي سرنوشت تنی دیگر یا اگر اکنون هیچ است، دیگر چرا بای. میانه نیست

به این دلیل . گویم ملتی دیگر را داشته باشد؟ به این دلیل آن سحر واژه را نمی

 . گذارم روزها از یادم ببرند و در تاریکی بگسترند می

 


