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یکصـد مـایلی ایالـت    و  Chimborazoتر از یکی از ایاالت اکوادور، به نام چیمبرازو  سیصد مایلی با بیشدر  

انگیز کوه،  ي شگفت امنهجا که د ترین علفزارهاي آندز در اکوادور، آن و در میان وحشی، Cotopaxiکوتوپاکسی 
هـاي دور، آن دره   در گذشـته، در آن سـال  . ها جدا افتاده است، کشور نابینایان قـرار دارد  از دنیاي انسان

هاي وحشتناك  توانست از تنگه نواز بود و به دنیاي خارج ارتباط داشت که انسان می قدر وسیع و چشم آن
بـه خـاطر همـین زیبـایی     . جا برسد اي آن لفزارهاي جلگهیخچالی در باالي گذرگاه آندز عبور کند و به ع

اي و  یک یا چنـد خـانواده از اهـل پـرو و داراي نـژادي دورگـه      . شود است که انسان به این محل وارد می
بعـد از طغیـان   . انـد  رانی و ظلم یک حاکم شرور اسپانیایی گریخته دوملیتی را در نظر بگیرید که از هوس

روز تماماً شب بـود و آب در   زمانی که در کیوتو براي هفده شبانه ،Mindobamba بامباي آب در میندو سابقه بی
، Guayaquil رم شد و تمام ماهیان رنگارنگ در آب، حتّـی سـرحدهاي گویاکویـل   به شدت گ Yaguachiیاگواشی 

هـاي   انـش هاي اقیـانوس آرام ر  هاي پست سراشیبی در هر جا در امتداد زمین. مردند وار مانده و می غوطه
. شـد  هاي ناگهانی مـی  کرد و باعث سیالب شد و ریزش می سرعت ذوب می ها به زمین وجود داشت و برف

ي آروکا رانش کرد و با غرشی رعدآسا به پایین لغزید، و کشور نابینایان را از معرض  تمامی یک سوي قله
ي این  ا براي یکی از ساکنین اولیهام. کلی قطع کرد جا، به رسی انسان را به آن دید بشر پنهان کرد و دست

جایی تنگه، در آن سوي دیگر قرار گیرد و جبراً  گونه رقم خورده بود که در موقع جابه محل، سرنوشت این
او پس از مدتی مجبور شد که غـم از دسـت دادن زن و فرزنـد و دوسـتان و     . ها دور بماند از دنیاي انسان

مـه را بـه بـاد فراموشـی بسـپارد و در دنیـاي جدیـد دیگـري در         تمام متعلقات خود را کنار بگـذارد و ه 
داد، از  او زندگی مجددي را ناامیدانه و مأیوسانه ادامه می. هاي دره شروع به زندگی مجدد کند دست پایین
بعد از مدتی، نابینایی بر او غلبه کـرد و در  . آورد تنبیه و اجباري که سرنوشت براي او رقم زده بود این ره
اما داستانی را بر جاي گذاشت که تـا بـه امـروز در میـان اهـالی      . ها و غارها به هالکت رسید دخمهدرون 

  .کردیلیراس آندز، وجود دارد
هـاي یخچـالی    هاي خاکستري و یشمی با کـوه  هاي وسیع با سنگ از سه طرف، صخره ها، در باالدست

 ي وسـیله بـه  ، بلکـه  شـد  ا جـاري نمـی  ج آن گاه جریان کوه یخ به سوي اما هیچ. جا را احاطه کرده بود آن
هـاي بـرف عظیمـی در اطـراف دره      گـاهی تـوده   شد و فقط گـاه  سو رانده می دست به  آنهاي دور شیب
هـاي   هاي زیادي باعث ایجـاد چراگـاه   چشمهاما . آمد بارید و نه برف می در این دره نه باران می  .افتاد می
جا  در آن محل و ساکنین شد طور طبیعی آبیاري میبه ضاي دره به طوري که تمام ف، پربار شده بود سبزِ

شـدند و زاد و ولـد    گذشت که پروار مـی  به حیوانات اهلی چنان خوش می. گذراندند به خوشی روزگار می
هـم   زیادي قرار داده بود و این خوشـبختی را بـر   تأثیرها را تحت  یک چیز خوشبختی آن اما. کردند  می
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کرد و  نابینا می، شدند نوزادانی را که متولد می ،این بیماري .بی در دره شیوع پیدا کردبیماري عجی. زد می
بایسـت عـالج یـا     مـی  .شـد  ها هم دیدشان کم مـی  و آن کرد میمتأثر ها راهم  ترها و جوان تا حدي بزرگ

طرآفرینی مشکالت خ و مفرط سوز و طاعون نابینایی که باعث خستگی تریاقی بر علیه این بیماري خانمان
  .شد می وجو جستشده بود، 

ا در عـوض، بـه    . ها اطالعـی نداشـت   ها و عفونت در آن روزها، در چنین مواردي، انسان از میکروب امـ
دینـی و   دید کـه از پـی بـی    رسید که دلیل این پریشانی را در اهمالی می گناهان معتقد بود و به نظر می

  .آمده باشد جا به وجود نداشتن مکان عبادت و کشیش در آن
به معبد  زیاو ن. کردند یبرپا م يو معبد ارتگاهیز ،به محض ورود به درهقبالً که مهاجران  گونه بود و این

 يهـا  لیمقـدس بـا پتانسـ    ياو بنا. شد یدر دره بنا م ستیبا یظاهر م آرام و خوش يمعبد. داشت اجیاحت
و بـه دنبـال     ،داشـت  ازیـ ن  بیوبرق عج رقپرز يزهایو چ یمیارزشمند قد اءیهمراه با اش ینییقدرتمند آ

آن زمان بـه آن   قرار داشت که تا یمیقد ي از نقره یاش  شمش در توبره. و دعا بود شیایو ن نییآ قتیحق
بخواهد متوسل به  زهایچ یبعض يبرا  ینداشت که حت نیبر ا ياو اصرار ، دره نیدر ا. نکرده بود دایپ ازین

  .دروغ شود
 کـردن  انـداز  پـس نیازي بـراي  . جمع کرده بودندبراي چنین کاري ت و پولشان را آنها زیورآال ي همه

ها را به نیروهاي مقدس  بهتر است آنبا خود گفت  .دیدند جا در خود نمی چنین خزائن و زیورآالتی در آن
  .در ازاي کمک خواستن براي شفاي بیماري هدیه کنیم

غـر و عصـبی، بـا    السـوخته،   جوانی آفتـاب : نه استگو چشم این نشین تیره تصور ذهنی من از این کوه
هـاي زنـدگی آن سـوي دره را     هـا و سـنت   دار، و مردي که روش بار و تب دار و ظاهري وخامت کالهی لبه

، ماننـد کشـیش   گویـد کـه بـا چشـمان زیـرك      به کسانی مـی  دانست که داستانش را و نمیشناخت  نمی
توانم تصور کنم که در  گونه می شاید اکنون او را این. نگرند کاري در مقابل اعتراضی بزرگ او را می محافظه
  .به مقابله با این مشکل برود ،ناپذیر هاي لغزش داري و عالج آن بود که با دین وجوي جست

  .بود که یک بار اتفاق افتاده بود آن مواجه بود، لغزش مجدد تنگه پایانی که او با تنها ترس بی
رگ ناگوار او بعـد از چنـد   چه مانده است، م آن. روزي این مرد اطالعی ندارم داستان تیره ي اما از بقیه

  .سال است
یـک غـار   ي  اکنـون از دهانـه   ؛بار تنگه را ایجاد کـرده بـود   ، رودي که یکها از بدشانسی در دوردست

ان اش، داستان بیمارگونه اش به داستان نـژادي از مـرد   چارگی و داستان بی اي دوباره بیرون زد ي صخره
  .امروزه در بین مردم شنیده شود، ممکن است جا آن ازاي  نابینا تبدیل شد که در گوشه
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بیمـاري العـالج راه خـود را ادامـه      ،اینک فراموش شـده و دورافتـاده   ةو در میان جمعیت کم آن در
  و  تیره راچیز  ترها همه جوان. رفتند کورمال راه می و کورمال شد سو می ترها چشمانشان کم قدیمی. داد می

اما زنـدگی در آن  .  نابیناي مطلق بودند ،شدند هایی که متولد می کار به جایی رسید که بچه. دیدند تار می
نه خار یا گلی،  .داد سادگی راهش را ادامه می به ،شده در جهان هستی زده و گم مانند شبنم فوظرم ي هدر

ش الماها را کـه آرام در باالدسـت رودخانـه چـرا     اي بستر آرام پرور نه حشرات موذي، یا هر حیوان درنده
  . زد  هم نمی بر ،ردندک می

. ندرت کسی به آن توجه داشت تدریج در حال پنهان شدن بود که به قدر به قدرت دید در این دیار آن
هـا   کردنـد تـا شـاید تمـام نقـاط دره را بـه آن       سـو هـدایت مـی    سو و آن ترها را در دره به این ها جوان آن

حتی . حیات دهند ي گرفتند که در آن شرایط ادامه یاد می  مطلق، گونه بود که در نابینایی این. سانندبشنا
هاي  و آن را در اجاق طور نابینا آتش را کنترل کنندبه یاد گرفته بودند که  ،زیاد و صرف وقت ي با حوصله

  .سنگی روشن نگه دارند
تمدن اسپانیایی را که آمیخته بـا   فرهنگ وفقط کمی . سوادي بود بی اول،ها در  ابتدایی آن ي دغدغه

  .تجربه کرده بودند ،بود  پرو ي شده گم ي ها وهنرهاي قدیم و فلسفه چیزي از سنت
و چیزهاي جدید ابـداع کـرده   ها خیلی چیزها را فراموش کرده بودند  آن .ها پس از نسلی گذشت نسل

هـا پیوسـت و رنـگ     روزي از آن آمده بودند، به افسـانه تر که  شان از دنیاي بزرگ هاي گذشته سنت. بودند
پیشرفت کرده بودنـد و قـوي شـده     ،اما در خیلی از چیزهایی که به بینایی و چشم ارتباط نداشت. باخت

و  ندآن زمان داشت هنجارهايحیات با کسانی بود که افکاري با  ي شانس ماندگاري و ادامه بودند و اساساً
طور  کردند و همین بت و شنوایی به دیگران می رساندند و دیگران را ترغیب میافکارشان را از طریق صح
. شـد  هاي جدید از راه تولد و وراثت به دیگـري منتقـل مـی    این افکار و سنت. دیگران هم به کسان دیگر

. شروع بـه ازدیـاد کـرد    ،ادراك و فهم مشترك کوچکی با ي ات رفتارهاي قدیم کم شد و یک جامعهتأثیر
 ،بدون داشتن حـس بینـایی   ،آمد را با ادراکات خودشان اقتصادي که پیش می مشکالت اجتماعی و ها آن

  . دادند سامان می
زمانی رسید که فرزندي متولد شد که پانزده نسل از نیاکانش که با شمش . ها در پی هم گذشت نسل

  . فاصله داشت ،ه بودشتگاه باز نگ کمک خدایان از دره بیرون زده بود و هیچوجوي  جستاي در  نقره
و داسـتان ایـن    بپیونددبه این جامعه  ،دوباره تقدیر این سرنوشت را رقم زد که مردي از دنیاي خارج

  .استچنین مرد 
کـرد و   ها نزدیک دریا زندگی مـی  دست مردي که در پایین ؛نورد از کشور نزدیک کیوتو بود او یک کوه

  .هایی با نسخ اصلی کتاب ي و خواننده یپر از تعهد و تیزبین خیلی دنیادیده بود و
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تـا   ها به حوالی اکوادر آمده بودنـد   هایی برده بودند که براي باال رفتن از کو او را به میهمانی انگلیسی
هـا را   هـا و دره  کـوه  ي او گوشه بـه گوشـه  . جایگزین یکی از سه راهنماي سویسی شود که بیمار شده بود

یعنـی   ،هایش باعث شد کـه در پاراسـکوتوپتل   تالش ي این بار نتیجهو  و صعود زیادي داشت شناخت می
  .گم شود  جا مترهون در آندز وارد شود و به دنیاي خارج بپیوندد و در آن

  .بدین گونه است  ،داستان اتفاقی که برایش افتاد و بارهاو بارها نقل گردیده و نوشته شده است
هـاي گـروه بـراي غلبـه      او به تالش :ها بشنویم کسوت آن راوي را از زبان پیشبهتر است اشارات  ابتدا

ساختن  به دنبالدیدند که  ها آن .اشاره دارد ترین تنگه آخرین و بزرگ شیب تندکردن به صعود دشوار و 
 ،العاده واقعی چگونه با برخورداري از قدرت خارق Nunez نونیز، سنگ بزرگ در میان تخته ،گاهی در شب پناه

باره فریـاد زدنـد، سـوت زدنـد و بـراي      دو. ها فریاد زدند و هیچ جوابی نشنیدند آن .فته بودها ر از بین آن
  .نخوابیدندتا صبح حتی براي پیدا کردن او  ،شب ي بقیه

دیگر غیـرممکن بـود   . ها دیدند اثري از سقوط او را در برففقط ها  ، آنصبح دمید ي همین که سپیده
به سوي یک کوه ناشناس لغزیده بود و در  ،او به طرف شرق. آوردریی از خود دترین صدا که بتواند کوچک

بـه  کـه کمـی    بعـد از آن . داز برف برخورد کرده بو دار اي لغزنده و شیب به توده ،هاي پایین کوه دوردست
 ي رد پاهایش در برف مسـتقیم بـه لبـه   . هاي بهمن کشاند ن پاهایش را در میان برفالنگ خود آمد، لنگان

  .شد چیز محو می رسید و بعد از آن همه مخوف می ك وگودال ترسنا
، فقط توانستند درختانی را ببینند که از بریدگی عمیق شیب کوه ي گرفته هاي مه دست در پایین و دور

  . نابینایان قرار داشت ي شده جا همان جایی بود که کشور گم آن. دره سر برآورده بودند
از  توانسـتند آن را  هیچ راهـی نمـی   از نابینایان است و ي شده گمجا کشور  دانستند که آن اما آنها نمی

هایشـان   به تالش ،نزدیک بعدازظهر بود که با ناامیدي از پیدا کردن او. باریک تشخیص دهند ي باالي دره
  .ند و بازگشتندفرا خواندرا بان  دیده ،دیگري تدارك دیده شود ي پایان دادند و قبل از این که حمله

در بـاالي شـیب    ،تر لغزیده بود و در میان ابري از برف او به هزاران پا پایین ،شیب تند کوه در انتهاي
گیج و مبهوت  ،درهدر پایین  او. افتاد ،شد چه در باال دیده می تر از آن حتی خیلی لغزنده ،ها برف ي لغزنده

شـیب   طـرف  آخـر بـه   در و شـد  مشاهده نمیگونه شکستی در بدنش  اما هیچ افتاده بود، حس بی کمیو 
اي از برف و مه کـه انباشـته    حرکت ماند و در میان توده بی ن، چند دور غلتیدبعد از . لغزیده بودتر  مالیم

تصور کرد که مانند بیماري در بستر  کمی به خود آمد و. مدفون شد، شده بود و جانش را نجات داده بود
. ، محل استقرارش را بررسـی کـرد  داشتر خود سراغ نورد د یک کوهبه عنوان افتاده است و با ذکاوتی که 

تا جایی کـه   ،ها بیرون آورد ، سرش را از زیر برفتر کرد و بعد از کمی استراحتها آزاد خود را از زیر برف
و  استکه برایش چه اتفاقی افتاده  مدتی دراز کشید و متعجب از این. ها را ببیند توانست ستاره دیگر می
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تـا از   فهمید کـه چنـد  . کند امتحانبدنش را براي سالم بودن  اعضاي، شروع کرد پرت شده استبه کجا 
چاقویش دیگر در جیبش نبود . هایش کنده شده و کتش بصورت وارونه به سرش کشیده شده است دکمه

در همان حال به فکر افتاد که . بود از دست داده ،زیر چانه اش محکم کرده بودبا این که و کالهش را هم 
اي  تا بتواند دیواره بودندیخ نبسته گشت که  یهای گاهی بسازد و به دنبال سنگ باید پناه ،زنده ماندن براي

  .از دست داده است اش را هم تیشه دیدبنا کند، اما 
نظـر  بـه  . بنابراین باال را نگاه کـرد . باید سقوط کرده باشد کمی به خود آمد و به این نتیجه رسید که

  .بود و از آن باال چه پرواز ترسناکی داشته است هاي قبل  تر از شبی باالرسید نور ماه خیل می
کشیده بود نگـاه   فلک اي که مانند برجی سربه ورورفته رنگ ي مدتی دراز کشید و خیره خیره به صخره

  .کشید از موج فرو نشسته در تاریکی باال می لحظه به لحظه خود رانور ماه . کرد
که معلـوم نبـود   فریادي . را در جاي خود نگه داشت او ،انگیزش زیبایی خیال ها و تابش نورماه به برف
پرتگاهی  ي ناگهان دریافت که در لبه ،حرکت بعد از مدتی بی .اورا در برگرفت بود، حاکی از گریه یا خنده
ته هـاي شکسـ   تر تکـه سو آن. تابید هاي پر از برف می نور ماه بر روي شیب صخره. از برف قرار گرفته است

همـراه بـا   . حس شده بود هایش بی تمام اندام .کمی با خودش تقال کرد. ها بود صخره ي شده شده و ریخته
هـا   سـنگ  تر رفت تـا بـه تکـه    کمی پایین .به پایین خزید ،برفی که دورش را گرفته بود ي درد از زیر توده

اش بـه   آبی که در قمقمـه خود را روي سنگ بزرگی انداخت تا کمی بخوابد و آخرین قطرات . نزدیک شد
  .جا مانده بود نوشید، و ناگهان به خواب فرو رفت

  .تر بودند بیدار شد پرندگان که بر روي درختان پایین با صداي خواندن
آب همـان   ي به وسـیله  که  بودسقوط کرده که از باالي کوه به گودال وسیعی  به یاد آوردبلند شد و 

دیگـري از   ي ي او، دیوارهرو روبهسوتر در  کمی آن. بودجا کشانده  ه اینکه او را ب بودهایی ایجاد شده  برف
مغرب و مشرق کشیده  يسوبه هاي این دره  دیواره. در مقابلش سر به آسمان کشیده بودبلندي  ي صخره

هایی که در سمت غرب قرار داشت  کوه بود که رشتهچنان بر روي آن تابیده  شده بود و آفتاب صبحگاهی
دار دیگـري هـم در    رسید که گودال شـیب  به نظر می.  کرد روشن می راتنگه را نمایان کرده بود و بلندي 

و  را دیـد کوه متروك دیگري  ،سوتر آن. هایی که از آب برف درست شده بود با قندیل ،پایین وجود داشت
ش ا بردبـاري  .ندیـد در خـود   ، مشکل خاصی براي باال رفتن از آن شـیب اي بعد از صعود از صخرهباألخره 

  بازتر ،رغزارهاي سبزتنگه را از پایین در میان م ي این بار دماغه. راحفظ کرد، نگاهی به باالي دره انداخت
هایی افتاد که ظاهري عجیب و غریـب   اي از کلبه به دسته شنظرحاال  ،ها آن در میان ودید  یم تر و وسیع

دیـوار   ي وپا بر روي سـینه  کرد که انگار چهاردست ها طوري به جلو حرکت می بعضی وقت. و ناآشنا داشت
 ي صـداي زمزمـه  . تـر شـد   هـاي تنگـه کـم    هاي آفتاب بر روي برف بعد از مدتی برخورد اشعه. رفت راه می
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هایش  دورافتاده با خانه ي هوا در اطراف او سرد و سردتر شد، اما دره. رسید تر به گوش می پرندگان هم کم
توجه کرد،  تر ها  بیش سنگحاال به شیب تندي رسیده بود و در بین . تري داشت بیش تأللؤ کامالًبراي او 

هاي  سبز پررنـگ   ها با ساقه اي را یافت که از شکاف سرخس ناشناخته ،گر بود که مردي مشاهده جا آناز 
  .را بگیرد اش گرسنگی يجلوتواند  میو دید که  کمی از آن را چید و جوید. بیرون زده بود
خسته شده  خیلی. وارد شداقبت به خارج از گلوگاه تنگه رسید و به دشت باز آفتابی ع ،روز در اواسط

پـر  ، که از چشمه جاري بـود  ،اش را با آب قمقمه. اي نشست صخره زیردر . التش هم گرفته بودضبود و ع
بـه چشـمانش    جـا  آن .، براي مـدتی دراز کشـید   ها شود خانه ي که روانه آن را نوشید و قبل از این کرد و

هاي هموار آن مرغـزار   بیشتر زمین. آمد در حقیقت تمام سیماي دره در نظر او عجیب می .آمد عجیب می
جا را  آنبا وسواس عجیبی  تطبیع انگارشده بود و  وحشی زیباتر هاي زیباي گل دار و خیس بود، که با نم

در . منظم بود هاي خاص و با روشن دره شواهدي دید که حاکی از به بار آوردن میوه در آ. کرد آبیاري می
آمد که قطرات ریز آب  نظر یک کانال آب میبه ه که چ دره را در بر گرفته بود و آن بلنددیواري  ،باالدست

هاي الما در حال چریـدن در   ها دسته در باالي تپه. کرد شد و گیاهان مرغزار را آبیاري می از آن خارج می
جا و  هایی براي غذا دادن به الماها بود، که در این مکان ظاهراًها  آلونک. بودند  رسته هاي تازه ي علفال البه
  .جا ساخته شده بودند آن

دیـواري   ي که به وسـیله  ،پیوست و به کانال اصلی در مرکز دره  هاي نهرهاي کوچک به هم می جریان
ن براي بیننده تداعی یـک  به صورتی که نماي ظاهري آ ،شد ملحق می ،بلند در هر طرف احاطه شده بود

هاي سیاه و سفید کـه   ها با سنگ فرش تعدادي از گذرگاه و سنگکرد  متروك و دورافتاده را می ي دهکده
ها را احاطه کرده بود، به این واقعیـت تحقـق    عجیب و غریب در هر جا دور آن جداولی کوچک و منظم و

هـاي درهـم و بـرهم و تودرتـوي      بـه خانـه   شباهت هاي مرکز دهکده خیلی بی خانه. بخشید تري می بیش
  .نبود ،دیده بوداتفاقی طور به یک بار هاي روستاهاي کوهستانی که او  خانه

انگیـزي   طـور شـگفت  بـه   ها پشت سر هم در یک ردیف از هر سوي خیابان اصلی با نظم خـاص و  آن
کـوچکی بـه داخـل بـاز     درهـاي   ي به وسیله هاي متفاوت داشت و ها رنگ نماهاي آن. قرار داشتند مرتب
. اي قـرار نداشـت   ها پنجره کدام از خانه در هیچ. هایی که در دیواري حفر کرده باشند مانند سوراخ ؛شد می

قهـوه اي تیـره    رنـگ و  خرمـایی کـم   رنگ یا شاید در بعضی جاهـا  خاکستري مانند دیوارها را روکشی گچ
آمیـزي   طور نامنظم و عجیبی رنگبه رسید که  نظر میو به پوشانده بود که از دور نمایی رنگارنگ داشت 

 ي براي اولین بـار کلمـه   ،دور از مهارت و استاديبه جا بود که با دیدن این کار ناشیانه و  در این. شده بود
باید فردي  ،کس این کار را کرده است و با خودش فکر کرد که هر گر نقش بست نابینا در ذهن این کاوش

  .نابینا باشد
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  .  گذشت اي  رسید که در اطراف دره می راهه شیب تند پایین آمد وبه دیوار و آب از مکانی با
راه خود را به ، هاي مازاد و فاضالب آبشارمانند بود و آب شده جا مانند ناودانی تنگ و باریک دره در آن
ند که بـر روي  در آنجا توانست مردان و زنانی را ببی. کرد هاي باریک لرزان به ته دره پیدا می صورت رشته

. روزي هسـتند  ها درحال خواب نـیم  تصور کرد که آن. خوابیده بودند ،شده روي هم ریختههاي علف  توده
سه  کده،تر شدن به ده با کمی نزدیک. ها خوابیده بودند ، بچهر به دهکده، ونزدیکرتر از چمنزاسو کمی آن

باریـک کـه بـه طـرف دیـوار       ي تداد جادهشان داشتند و در ام هایی بر گرده مرد را مشاهده کرد که سطل
هـا و   تن داشتند، پوتین هایی از پوست الما بر ها جامه آن. رفتند هایشان می به سوي خانه ،احاطه شده بود

راه . یقه داشـت  هایش اي داشتند که در پشت و اطراف گوش هاي پارچه و کاله، کمربندهایشان چرمی بود
 داشتند میبرآرامی قدم  به ،در حال راه رفتن. ر امتداد یک خط بودد ،ها به ردیف و پشت سر هم رفتن آن

 احساسـی حـاکی از آرامـش و   . کشـیدند  خمیـازه مـی   هایی که تمام شب را نخوابیده باشند، و مانند آدم
نونیز  ،ها با دیدن آن. اعتماد بودند که گویی قابل احترام و ها پیدا بود، چنان آن ي در چهره اطمینان خاطر

بر روي صخره ایستاد و فریاد بلندي کشید که انعکاسش چنـدین   ،ري که نمایان باشد و دیده شودطوبه 
دادنـد کـه گـویی همـدیگر را      را طوري حرکت مـی  و دستانشان ،آن سه مرد ایستادند. در دره پیچید بار

ها اشـاره   سوي آننونیز آزادانه به . گرداندند می سو آن وسو  اینرا به  هایشان کردند و صورت میوجو  جست
او را ندیدند و بعد از مدتی راهشان  ،اي که کرد اشاره ي رسید با همه اما به نظر می. دست تکان داد کرد و

دوبـاره   و نونیز دوباره فریاد زد. دي زدندفقط در جواب او فریا. طرف راست ادامه دادند را به سوي کوه در
اش راه داد و بـا خـود    نابینا را به مخیله ي دوباره کلمه کار او با این. داد و بیهوده به اشاره کردن ادامه می

  ».، باید نابینا باشندها احمق«: گفت
اي رسید که از این سوي دیوار به دهکده  نهري گذشت و به دروازه بعد از فریادها و خشم زیاد، نونیز از

  .راه داشت
جـا همـان    تند و مطمئن از این کـه ایـن  حاالمطمئن شده بود که نابینا هس. ها نزدیک شد نونیز به آن

  .مید که محکومیت او رقم خورده استفه ،ها آمده است کشور نابینایان است که در افسانه
پهلـو بـه    ،بدون این که به همدیگر نگاهی داشـته باشـند   ،کاو آن سه نفر با حسی ماجراجویانه و کنج

هـاي   و او را از طریـق قـدم   ز شـده بـود  هایشـان بـه سـوي او تیـ     در حالی که گوش ؛پهلوي هم ایستادند
به هم چسبیده ایستاده بودند و  ،ها مانند کسی که ترسیده باشد آن. دادند ناآشنایش مورد قضاوت قرار می

 ي چنان گوي ترکیـده در کاسـه   هایش فرو رفته و خشکیده بود و توانست چشمانشان را ببیند که پلک او
شـد   هایشـان مـی   کی از ترس بود، به طوري که این را از صـورت اظهاراتشان حا. چشمانشان فرو رفته بود

  .خواند
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یک مرد . زند که کمی تشخیص آن سخت است مردي با زبان اسپانیایی حرف می« :ها گفت یکی از آن
  ».آید ها پایین می او دارد از صخره .جاي یک مرد یک روحبه شاید . جاست آن

هـاي   تمـام داسـتان  . داشـت  زندگی بازگشته باشد، قدم برمی اطمینان جوانی که دوباره به با ،اما نونیز
 المثـل  به ذهنش بازگشته بود و در افکـارش ایـن ضـرب    ،شده و کشور نابینایان گم ي دره ي بارهقدیمی در
مـرد   ،در کشـور نابینایـان  ... چشـم پادشـاه اسـت    یک مرد ،در کشور نابینایان«: نقش می بست اسپانیایی

  ».ستچشم پادشاه ا یک
ایـن تفـاوت کـه او     ها صحبت کرد، بـا  با آن. پرسی کرد ها احوال با آن ،انند افراد متمدن و بافرهنگم
  . توانست از چشمانش نیز استفاده کند می

    ».ها ها و صخره اهل کوه» «این اهل کجاست برادر پدرو؟«: ها از دیگري پرسید یکی از آن
توانند  ها می ها، خارج از این کشور، جایی که انسان هسوي کو آن ها می آیم؛ از باالي کوه« :نونیز گفت

قـدر پهنـاور    هاي بوگوتا، جایی که صدها هزار نفر آدم وجود دارد و جایی کـه شـهر آن   از نزدیکی .ببینند
   ».است که از دید می افتد

  ».ببینند... ببینند« :پدرو با خودش زمزمه کرد
لباسشـان از   ي نونیز مشاهده کرد که پارچه  ».مده استها بیرون آ او از دل صخره« :نابیناي دوم گفت

  .استپینه  افتاده و پر از وصله و از مد نوع قدیمیِ
 هـایش را  در حالی که هر یک دسـت ؛ ها براي گرفتن او با حرکتی ناگهانی به سوي او هجوم بردند آن
سـوي او هجـوم بـرده بـود، دور      خود را عقب کشید تا از گزند انگشتان آنان که به او. باز کرده بودکامالً 
  . بماند

در بغـل گرفـت و   کـامالً  او را  ».جـا  بیا این« :گفت ،مرد نابینا درحالی که حرکات او را دنبال می کرد
 ،ها شروع به لمس کردن او کردند و تا این کـار را تمـام نکردنـد    آن. ها شد جا بود که نونیز گرفتار آن این

  .هیچ حرفی نزدند
هـا   آن. فشرد این در حالی بود که انگشتی روي چشمش قرار داشت و می ».مواظب باش« :او فریاد زد

دوبـاره  . عجیبی بود که در او قرار داشتهاي متحرك و لرزان، چیز  فکر کرده بودند که این اعضاء، با پلک
  .هایش را لمس کردند چشم

مثـل   ،یش را لمـس کـن  ، زبـري موهـا  یک موجود عجیب کوریـا « :گفت ،نابینایی که نامش پدرو بود
   ».موهاي الماست
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 ،کـرد  نونیز را با دستان لطیف و کمی نرم و مرطوبش لمس می ي نتراشیده ي در حالی که چانه، کوریا
نونیز قدري تقال کرد تا خود  ».شاید سر عقل بیاید .اند ها که او را زاییده زبر و خشن، مانند صخره« :گفت

  ».مواظب باشید« :دوباره گفت. تر چسبیدند ها او را محکم ما آنا ،ها نجات دهد را از زیر دستان آن
   ».او یک انسان است زند، یقیناً او حرف می« :مرد نابیناي سوم گفت

  »آیا تو خارج از این دنیا بودي؟ !اوه، چه کت زبري دارد« :پدرو گفت
 ،راهـی تـا خورشـید    ا، نـیم ج ها، درست باالي آن ها و یخچال خارج از این دنیا، باالي کوه« :نونیز گفت

  ».دوازده روز سفر تا دریا ؛رود که به پایین میعظمت خارج از دنیاي بزرگ با
به اند که انسانی ممکن است  پدران ما گفته« :کوریا گفت. به او اعتماد دارند تر کمرسید که  به نظر می

   ».پوسیدگی... وسیدگیاین گرما و رطوبت و پ ي وسیلهبه  ؛وجود آیدبه نیروهاي طبیعی ي  وسیله
  » .سفیدهاي محل هدایت کنیم ریش ترها و بیایید او را پیش بزرگ« :پدرو گفت
یـک موفقیـت    پیـدا کـردن او   .هـا از هیبـتش بترسـند    فریادي بزن تـا مبـادا بچـه   اول «: کوریا گفت

  »!العاده است خارق
: او گفـت . ها هـدایت کـرد   سوي خانهبا دستانش گرفت و به  نونیز را ،زدند و پدرو ها فریاد بنابراین آن

  .ستش را عقب کشیدو د» .توانم ببینم من می«
اتفـاقی دسـتش بـه سـطل پـدرو       طـور به  ،در حالی که به عقب برگشت نونیز »!ببینم« :کوریا گفت 

  ».بله ببینم« :و گفتبرخورد کرد 
هاي نامربوط  خورد و حرف او تلوتلو هم می ».اند هاي او هنوز به کار نیفتاده حس« :نابیناي سومی گفت

  ».با دست او را هدایت کن« .زند می
  ».هر طور که بخواهید« :گفت ،خندید نونیز در حالی که می 

  .دانستند ها از بینایی چیزي نمی رسید که آن به نظر می. نابینایان مرد بینا را هدایت کردند
  ».ه بینایی چیستها یاد خواهم داد ک ، در یک موقع مناسب به آنخوب« :نونیز گفت

زدند و تعدادي از اشکال و چیزهاي عجیب را دید که در سر راه به دهکده  او شنید که مردم فریاد می
کننـده   این که برایش سرگرم بیش از ،نابینایان هاي کشور او دید که مواجه شدن با انسان. چیده شده بود

  . دهد قرار میتأثیر اش را سر می برد و بیش از حد اعصابش را تحت  حوصله ،باشد
کـاري   گچ. دید  چه تصور کرده بود می تر از آن ، دهکده را بزرگشد تر می طور که به محل نزدیک همان

زنـان و مـردان و کودکـان در    (ها و زنان و مردان  ، جمعیتی از بچهبه طور عجیب و غریبها  پوشش خانه
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به دور او جمع ) .ته و فرورفته مشاهده کردچون همه را با چشمانی بس ،نظر او خیلی شیرین و جذاب آمد
بوییدند  کردند و او را می کردند، او را با دستان لطیف و نرمشان لمس می شدند و خود را به او نزدیک می

اگرچه بعضـی از دختـران جـوان و کودکـان از او فاصـله       ؛دادند گفت گوش می اي که او می و به هر کلمه
هـا را   ي کـه آن ا بینانهتیز در حقیقت صداي او در مقابل توجه. ترسیدند چنان که گویی می گرفتند، آن می
سـه  . مردم او را حلقـه کردنـد  . ادبانه بود خشن و زبر و بی خیلی بلند و ،طور لطیفی حساس کرده بودبه 

به او چسـبیده بودنـد و بارهـا او را انسـان وحشـی مولـود       کامالً  ،با تالشی غیر قابل توصیف، راهنماي او
  .کردند ها خطاب می ها و کوه هصخر

  ».ها ي کوه بوگوتا، بوگوتا، باالي قله« :او گفت
 .، فکر او هنوز کامل نشدهبوگوتا. گوید شنیدید؟ یک مرد وحشی که کلمات وحشیانه می« :پدرو گفت

. خـورد  تلوتلو هـم مـی   .تر یاد نگرفته چند کلمه بیش .احساساتش ناقص است و زبانش تازه باز شده است
   ».بار به سطل من برخورد کرد یک

  »ابوگوتا، بوگوت«: یک پسر کوچک دستش را نیشگون گرفت و با تمسخر و خنده داد زد
 ؛آیم من از آن دنیاي بزرگ می. شما در آن واقع است ي جاست که دهکده بله، بوگوتا همان« :او گفت 

   ».بینند ها چشم دارند و می جایی که انسان
جـا   خورد، آن هم دو بار وقتـی بـه ایـن    او تلوتلو هم می« :کوریا گفت. وتا گذاشتندها بر او نام بوگ آن 
   ».او را نزد بزرگان بیاورید. معیوب است .یک بار به سطل پدرو برخورد کرد ؛آمدیم می

  .اي انداختند به داخل اتاقی تاریک و بدون هیچ روزنه ،ناگهان او را از میان گذرگاه باریکی از انسان
دادنـد و خـود را بـه     می فشار زیاديجمعیت در پشت سر او . زد آتش کمی سوسو می ،هاي اتاقدر انت
قبل از این کـه بتوانـد خـود را    . ، بستندآمد نوري را که از بیرون می يطوري که جلوبه کشیدند،  جلو می

ور که با سر بـه  ط همان .وجور کند، او را با سر بر روي پاهاي مردي انداختند که در اتاق نشسته بود جمع
با خود حس کرد که دستش به چـه جـاي نرمـی    . بازویش به صورت یک نفر برخورد کرد ،افتاد پایین می

و براي لحظه اي دید که در میان دسـتان زیـادي    گهان فریاد خشمناکی به گوشش رسیدنا. خورده است
چیـزي از آن موقعیـت    . بـود  درگرفتـه  طرفه گویا یک جنگ یک. کرد که او را احاطه کرده بودند، تقال می

  .دراز کشید پس ناچاراً. دستگیرش نشد
که گـویی   چنان. سکوتی حاکم شد ».در این تاریکی مطلق نتوانستم ببینمچون  ،من افتادم«: او گفت

اما مفهومی . بفهمند هایش را کردند حرف سعی می ،شدند ازدحام دیده نمی بر اثر ،اشخاصی که در اطراف
او چیزي نیست جز موجود تازه خلقت «: سپس صداي کوریا گفت .ها وجود نداشت اي آناز تاریکی هم بر
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هـایش فهمیـده    چیزي از حـرف  گوید که هیچ خورد و کلمات نامفهومی می موقع راه رفتن تلوتلو می .شده
  . ناقص فهمید یا شنید وهایشان را  زمزمهاش چیزهایی گفتند که او  دیگران هم درباره ».شود نمی

  » .دهم دوباره باعث دردسر نشوم ممکن است بلند شوم؟ قول می« :با کمی مکث پرسیداو 
  . برخاستن دادند ي اجازه به او هم مشورت کردند و ها با آن

و نونیز سعی کرد دنیاي بزرگی را که از آن  کردن از او کرد سؤالشروع به در تاریکی صداي پیرمردي 
هــا و بینــایی و عجـایبی ماننــد ایــن را بــه آن   آســمان و کـوه  توضــیح دهــد و ،بـه ایــن دره افتــاده بـود  

چـه را کـه او    هـا آن  آن امـا  .بفهمانـد سفیدهایی که در آن تاریکی در کشور نابینایان نشسته بودنـد   ریش
خیلی حتّی ها  آن .انخارج از انتظاراتشواقعاً چیزي  ؛کردند فهمیدند و نه باور می می چنان آن نه ،گفت می

هاي جهان محروم  اند و از تمام دیدنی این مردم نابینا بوده، براي چهارده نسل. فهمیدند ا نمیاز کلماتش ر
رنـگ   یـا بـی   ها از بین رفته بود و براي آن ،چیزهاي دیدنی وجود داشت ي هایی که براي همه نام. اند بوده

ا تغییر یافته بود و عالقه ه رنگ شده بود و به داستان بچه داستان دنیاي خارج بی. شده و تغییر کرده بود
ها بـود از بـین رفتـه     هاي لغزان باالي کوه دیوارهاي صخره ي چه در بیرون از دایره شان به آن بستگی و دل
هـا بـا    هـا را کـه آن   اي از عقایـد و سـنت   ها برخاسته بودند و پـاره  اي از میان آن مردان نابیناي نابغه .بود

به عنوان خیـاالت  که  این چیزها را ي کردند و همه میسؤال بودند شان آورده  خودشان از روزهاي بینایی
هـا را بـا توضـیحات عاقالنـه و معقـول       کنار گذاشته بودنـد و آن کردند،  و توهمات واهی تصور میبیهوده 

هـا بـراي    همراه با چشمانشان چروکیده شده بود و آن ها تمام تصورات آن. جایگزین کرده بودندخودشان 
کم  کم .وجود آورده بودندبه و نوك انگشتان بیش از حد حساسشان  ها ت جدیدي با گوشخودشان تصورا

  .بینی کرده بود چه بود که پیش فراتر از آن ،او از این مردم دریافت که انتظارات با حیرت نونیز
اصـراري   دیگـر شـد و بـیش از آن    تـر  ضـعیف  هـا  یش براي توضیح دادن بینایی بـه آن ها و بعد تالش

هاي متناقض احساسات  شگفتیسعی داشت اي که  شده درست موجود تازهاز  ی متحیرمانند نسل .دکر نمی
کـرد   را هم گوش می ها و از این به بعد دستورات آن کمی هم سرکوب شد شاید ، آرام شد و دهدشرح  را

ن که چگونه جهـان  تشریح کرد و فلسفه را و دین را، و ای و یکی از پیرترین مردان نابینا براي او زندگی را
که در ابتدا موجودات غیر  ها بوده است و این خالی در دل صخره ي در ابتدا یک حفره) ها آن ي یعنی دره(

حیوانی بدون داشتن معرفت لمس به دنیا آمده بودند و الماها و چند موجـود دیگـر کـه احسـاس کمـی      
توانسـت بشـنود و بخوانـد و     هـا مـی   ها، کـه یکـی از آن فرشـته    و در آخر فرشته، داشتند، و سپس انسان

اما بعـد   ،ابتدا گیج شد نونیز .توانست او را لمس کند کس نمی اما هیچ، صداهاي بال زدن از خود در آورد
او خطاب به نونیز ادامه داد و گفت که چگونه زمان تقسیم شده است  .پرندگان است دریافت که منظور او

و ایـن کـه چگونـه گرمـا بـراي خوابیـدن و        ،وز و شـب اسـت  که همان معادل ر ،به دو بخش گرم و سرد
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بـه   امـا  .طور که امـروز هسـت   همان ؛خوب است چقدر استراحت ساخته شده است و کار کردن در سرما
بایـد خلـق   مخصوصـاً  او گفت که نونیز  .تمام شهر نابینایان در خواب بوده اند ،ورودش میمنت فرخندگی

انحرافات  ي براي همه ،ها فهمیده بودند که نونیز آن .خرد خدمت کند شده باشد که یاد بگیرد و به عقل و
و  نهایت تالشش را براي یادگیري انجام دهـد  و داشته باشدجرأت اش باید  انگارانه اش و رفتار سهل ذهنی

کـه  (او گفـت شـب    .هایی او را تشویق کردند با زمزمه ،مردم که در درگاه خانه بودند ي همه ،به خاطر آن
او از نـونیز پرسـید آیـا     .برونـد بخوابنـد  حاال تمام شده و بهتر اسـت همـه   ) ي نابینایان همان روز بودبرا
   .درخواست کرداما قبل از آن او غذا  ،دانی خواب چیست؟ نونیز جواب داد بله می

 در ، و اجازه دادند کـه او زبر و خشن ي زده شیر الما در یک کاسه و نان نمک ,ا آوردنددها برایش غ آن
ا بخـورد و بعـد از آن چرتـی    ذغ ،ها را نیازارد هاي آن طوري که صداي غذا خوردنش گوشبه جایی تنها، 
  .ندنها دوباره کارشان را شروع ک وزد و آنب که نسیم خنک غروب کوهستان بزند تا این

هـایش    مانـدا بـه  در حالی که ؛ نشست ،جا که رها شده بود در همان، درعوض .چرت نزداصالً اما نونیز 
  .کرد ورودش را بارها و بارها در ذهنش مرور می ي نشده بینی و شرایط پیش داد استراحت می

  . .ها با تحیر و گاهی با خشم بعضی وقت ؛خندید گاهی می گاه
 را شـان  بهشـت آمـده   از حـاکم دانند کـه دارنـد پادشـاه و     ها نمی عقل این ناقص !ذهن ناقص« :او گفت
   ».باید کمی فکر کنم .باید کمی فکر کنم ؟آیند ها سر عقل می بینم که آنباید ب .کنند تمسخر می

اي  هژچیزهـاي زیبـا نگـاه ویـ     ي نونیز به همـه  .حال فکر کردن بود که خورشید غروب کرد او هنوز در
 ،تابید میسوي دره در هر طرف به ها  ها و یخچال رسید که درخششی که از طرف برف نظر میبه داشت و 
 هاي نمناك و دشت دهکدهنیافتنی  چشمانش در آن غرور دست .چیزي بود که تاکنون دیده بودزیباترین 
غروب فرو رفت و ناگهان موجی از احساسات قوي او را در برگرفت و از ته  در نور عمیقاً .گشت می آن دیار

  .قلبش خدا را شکر کرد که قدرت دیدن را به او عطا کرده بود
  ».جا بیا این ،، تو، بوگوتاکجاییآي « .در بیرون از روستا فریاد می زدرا  او صدایی شنید که او
داد کـه   بار و بـراي همیشـه نشـان مـی     بایست به این مردم یک می .ایستاد ،زد درحالی که لبخند می

  .نکنندیش اما پیدا ،کنندوجو  جستها او را  آنبهتر است . دهد بینایی براي انسان چه کارهایی انجام می
     ».تکان نخور بوگوتا«: تصدا گف
  .صدا خندید و دو قدم دزدکی از جاده کنار رفت او بی

نونیز حتی خودش هم صـداي پـایش را نشـنیده    » .این کار ممنوع است ،بوگوتا نکن لگدعلف ها را «
  .او با حیرت ایستاد .بود
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  .دویدسوي او به باریک  صاحب صدا در مسیر
  ».جا هستم من این« :گفت و او خود را به داخل جاده کشید

آیـا   ؟هـا تـو را هـدایت کـنم     نیامدي؟ آیا بایـد مثـل بچـه    مرا صداکرد چرا وقتی تو« :مرد نابینا گفت
   »روي بشنوي؟ توانی راهی را که می نمی

  ».نه بشنوم ،توانم آن را ببینم من می« :و گفت نونیز خندید
 هـاي  هـا چـه حـرف    ایـن  !گـویی ؟ ببیـنم   فهمی چه می میاصالً «: گفت بعد از مکثی کوتاه مرد نابینا

  ».بس کن و صداي پاي من را دنبال کنها را  گیاین مسخر زنی؟ یست که میا بیهوده
  ».رسد من هم می نوبت« :گفت ،درحالی که قدري آزرده بود .نونیز او را دنبال کرد 

  ».این دنیا یاد بگیري درگیري خیلی چیز دیگه هست تا  یاد می«: مرد نابینا جواب داد
   »چشم پادشاه است؟ کس به تو نگفته که در کشور نابینایان مرد یک هیچ«

  »؟نابینا یعنی چه«: پرسید سرش ایستاده بوداحتیاط باالي  دونبکه  نابینا  مرد

ناخوانـده و  اي  هـا بـه غریبـه    در بـین آن  اما پادشاه نابینایان هنـوز  .روز پنجم هم چهار روز گذشت و
  .فایده شبیه بود که هویتش معلوم نبود کل و بیبدش

هـا   بـه آن ، انتظارش را داشتچه  تر از آن خیلی مشکل بود که خودش را بیش که دیگر دریافته بوداو 
چه را که به او گفته شده  کرد، آن و در همین میان، در حالی که کودتایش را در ذهنش مرور می بفهماند

  .آموخت می و رسوم کشور نابینایان را اه راه کم کم و انجام داد ،بود
 این کننده بود و یک کار خسته ،در شبمخصوصاً  ،رفتن سو سو و آن ایناو دریافت که کارکردن و به  

  . تغییر بدهد آن راکه تصمیم گرفت  بود اولین کاري
 تند کـه  ي هسپارسایی و خوشبختی عناصر جایی که  از آن .اي داشتند و ساده یکنواختها زندگی  آن

  .کردند آن را رعایت میخوبی  به ها، این آدم، انسان فهمیده شود ي وسیلهبه باید 
ها  آن .کافی براي نیازهایشان داشتند ي ها غذا و لباس به اندازه آن .حریصانهاما نه  ؛کردند می ها کار آن

  .هایی براي استراحت داشتند روزها و فصل
هـاي   عشق وجود داشـت و بچـه   ها محبت و بین آن ختند و درسا ها موسیقی و آوازهاي زیادي می آن

  .آورد هایشان می عشق را به خانهکوچک 
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به این سو و آن سو  ،بودسرنوشت برایشان رقم زده عجیب بود که با چه اعتماد و دقتی در دنیایی که 
 صـاف و هر مسیر  .ها درست شده بود دید، براي ارضا کردن نیازهاي اساسی آن چه را که می آن. رفتند می

شکاف خاصی  ي وسیلهبه و ، داراي همان معنا بود که براي دیگران بود درهاز اهالی  براي یک نفر همواري
از خیلی وقت  ،هاي جاده یا چمنزار وخم تمام موانع و پیچ .شد ه میدهایش تشخیص دا فرش بر روي سنگ

ها در اختیارشان گذاشـته   کردن نیازهاي آن چیز را براي برآورده انگار طبیعت همه .هموار شده بود ،پیش
تـرین   توانسـتند آهسـته   هـا مـی   آن. آوري تیز و حساس شده بود طور شگفتبه  هاي دیگرشان  حس .بود

توان گفت  میجرأت حتی به . قضاوت کنند و بشنوند ،کرد سوتر می ها قدم آن اي را که یک مرد از ده اشاره
  .را بشنوندیگر همد توانستند صداي ضربان قلب که می

ها بـا تبـر و بیـل و     لمسی، و کار آن ي از دیرباز جاي بیان آن کلمه را گرفته بود و اشاره ،آهنگ کلمه
هـا   آن .العـاده بـود   خـارق واقعاً ها  حس بویایی آن. چنگک به همان راحتی بود که کار یک کشاورز در باغ

گشـتند   ها به اطراف می و آن تشخیص دهندخوبی و سادگی یک سگ  هاي افراد را به توانستند تفاوت می
 بیابند، آمدند تا غذا و پناهگاهی روستا می ي کردند و به دیواره ها زندگی می که در میان صخره تا از الماها،

که چطور  اثبات شد و فهمیدنونیز  به این همان وقت  بود که عاقبت .نان نگهداري کنندیبا راحتی و اطم
  .کردند اطمینان به اطراف حرکت می با  و وتر از ا حتی راحتها  آن

او در چنـدین مـورد   زیـرا  . شـد  میعرض تها م به آن ،بیش از این که سعی کند خود را متقاعد کنداو 
   .بفهماندها مفهوم بینایی را  سعی کرده بود به آن

  ».کنید ها را درك نمی من هست که شما آن جا نگاه کنید، چیزهایی در به این اي مردم،«: او گفت
هـایی کـه بـا     زیر و گوش هایی سربه ها با صورت آن. ها به حضورش آمدند بار یکی دو نفر از آن چندین

چـه کـه    ها بگوید آن و او نهایت تالشش را کرد تا به آن نشستند ،زیرکی به طرف او تیز شده بودتیزي و 
  .چیست ،بینند با آن میها  انسان

طـوري کـه   به  از دیگران کمتر قرمز و فرورفته بود،ش های پلک که هایش دختري بود در میان شنونده
از دیگـران   ،امید بـه تشـویق و ترغیـب داشـتند    مخصوصاً شد تصور کرد که او داشت چشمانش را که  می

ها  آناما  .ها، از آسمان و آفتاب کردن کوه ، از تماشاهاي بینایی صحبت کرد با او از زیبایی .کرد مخفی می
 .او در باورهایشـان بـود  محکومیت  حاکی ازکه کردند  آوري گوش می حیرتاعتقادي  با بیهایش  به حرف

جـایی  یعنی  ،ها سوي صخره آن گفتند که بودند و میهیچ کوهی  وجود منکرها گفتند که در حقیقت  آن
و شـبنم   شـود و  مـی  جهان ظـاهر  جاست که بام تهی و غارمانند در آن ؛آخر دنیاست ؛چرند که الماها می

  .دنریز ها فرو می بهمن
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ها گفتند  ها بود پایان یا سقفی ندارد، آن طور که تصور آن وقتی که او مصرانه مدعی بود که جهان آن
  .استو شیطانی  آمیز که افکارش شرارت
رسـید کـه ایـن     نظر میبه  .کردتوانست آسمان و ابرها و ستارگان را براي آنها تشریح  تا جایی که می

دانستند که بـه   پوچی وحشتناکی می ي مغزي بود و آن را به مثابه ن وقیحانه و حاکی از بیها برایشا حرف
هـا   متاعی از ایمـان در آن این اعتقاد  ،گرفت جاي بام صافی از چیزهایی که به آن اعتقاد داشتند قرار می

از زیـاد   قـدر  نآبود، او دیـد کـه    و ملموس طور بدیعی براي لمس کردن صافبه بود که آن بام غارمانند 
هـا   و سعی کرد تا بـه آن  دنتمامی ظاهر آن موضوع را رها کشدند که مجبور شد  هایش ناراحت می حرف

دید که  ،هفدهم نام داشتمسیر یک روز صبح پدرو را در گذرگاهی که . ارزش عملی بینایی را نشان دهد
لی دور بود که چیـزي بشـنود یـا    اما هنوز خی .آمد قرار داشت میدهکده هایی که در وسط  سوي خانهبه 

   .گفت می ها خیلی چیزها به آنداشت  بویی استشمام کند و او 
پیرمردي اظهار داشت که پـدرو هـیچ   » .جا خواهد بود چند لحظه دیگر، پدرو این« :بینی کرد او پیش 

 شد ک میطور که نزدی آن فرد همانو  ،آنتأیید در  گویی که هفدهم ندارد و سپس چنان مسیرکاري در 
هاي چـابکی بـه    همچنین با قدم ودهم رفت  ي پیچید و به تقاطع جاده هایش را شنیده باشد، انگار حرف

نونیز را مسـخره کردنـد و بعـدها وقتـی او از      ،ها وقتی که پدرو وارد نشد آن .طرف دیوار خارجی برگشت
دانـد و بعـد از آن بـا او خصـومت     کند، پدرو انکار کـرد و روي از او برگر تأیید آن را  شخصاًپدرو خواست 

  .ورزید
دار بـه سـوي    ها را وادار کرد تا به او اجازه دهند راه دوري را به باالي چمنزارهـاي شـیب   سپس او آن

او  .گـذرد شـرح دهـد    ها می چه را که میان خانه برود و براي او هر آنو نترس  دیوار با یکی از افراد متهور
رسـید بـراي ایـن مـردم معنـادار       نظر میواقعاً به اما چیزهایی که شد،  مشخصیمتوجه چند رفت و آمد 

  .هاي بدون پنجره بود داخل و یا پشت خانهفقط  ،باشد
ها هم او نه  خواستند او را امتحان کنند، که حتی از این آن می ي وسیلهبه واین تنها چیزهایی بود که 

هـا   ، و تمسـخري کـه آن  ایـن تـالش  و بعـد از شکسـت خـوردن از     توانست چیـزي ببینـد یـا بگویـد     می
دد و زاو به فکر افتاد کـه یـک بیـل بـد     .دومتوسل به زور شافتاد که  به فکر توانستند فروبنشانند، او نمی

 ،عادالنـه  ي نـدازد و در ایـن مبـارزه   اهـا را بـه خـاك بی    هـا بکوبـد و آن   ناگهان بر سر یکی یا دو نفر از آن
و  خیلی دور شد تا بیلی بدزدد حل، راهبه خاطر این  او .نشان دهد ها ها را به آن هاي بینایی و چشم مزیت

در بتوانـد   و آن ایـن بـود کـه بـراي او غیـرممکن بـود کـه       خودش کشف کـرد   ي بارهسپس چیزي را در
  .مرد نابینایی را بزند ،خونسردي



  18  کشور نابینایان
 

http://www.seapurse.ir 

ار ایستاده بودند، ها هوشی آن .آگاه بودند ،که او یک بیل دزدیده بود او مردد ماند و دید که همه از این
هایشان را به طرف او خم کرده بودند تا ببینند بعـد چـه    درحالی که سرهایشان به یک طرف بود و گوش

  .کند کار می
کسی به او  وحشت همراه با بی یاحساس نوع وقت بود که آن و ».بیل را بزار کنار« :ها گفت یکی از آن

  .شد میمطیع و رام  دیگر داشتاو .دست داد
و از روي او گذشت و به بیـرون   فتاي کو ا زور به عقب پرت کرد و به دیوار خانهب و یک نفر راسپس ا
هـاي   درحالی که رد پایی از علف .ن سو به یکی از مرغزارهایشان رفتاو از این سو و آ. فرار کرداز دهکده 
قـدري  او  .شـان نشسـت  های گذاشت، ناگهان در کنار یکی از راه شده را در پشت پاهایش به جا می لگدمال

 .آیـد  ها در شروع یک مبارزه پیش مـی  آدم ي احساس سبکی همراه با کمی سرگشتگی کرد که براي همه
 اوبا موجوداتی که در اساس از لحاظ مغزي بـا   آرامش خاطرتوان حتی با  فهمید که نمی داشت این را می
او تعـدادي از مردهـا را دیـد کـه      ،دوردستدر  .بجنگد تر ازتفکرات او قرار دارند، و پایین متفاوت هستند

در  ،اي و در یـک خـط گسـترده    آمدند ها بیرون می دست داشتند و از خیابان خانه هایی در ها و چوب بیل
صـحبت   ، درحـالی کـه بـا همـدیگر مکـرراً     آرامی نزدیک شـدند  ها به آن .آمدند چند مسیر به طرف او می

هـوا را استشـمام    ایسـتادند و  اش کـرده بودنـد مـی    محاصـره  هایی که آدمکردند و هر از گاهی تمامی  می
  .ند تا صداي پایش را بشنوندکرد و گوش می ندکرد می

خـود را کنتـرل    برایش عادي شد و اما بعد از آن دیگر .نونیز خندید ،اولین باري که این کار را کردند
   .کرد

درحـالی کـه    ،صـورت دوال و خمیـده  بـه  رغزار کج کرد و ها در م ها راهش را به طرف علف یکی از آن
ي از انسان کـه او  آرام کمربند گسترده شدنبراي پنج دقیقه او . به پیش آمد  ،کرد می استشمام را راهش

  .وار هر سو را نظاره کرد دیوانه ،سردرگمیوضعیت  با را تماشا کرد و سپس کرده بودندمحاصره را 
   .به عقب برداشت، و چند قدمی برگشت .ی رفتبیشتر به طرف دیوار پیرامون یک قدم یا .ایستاد
حرکـت   بـی در حالی کـه  ؛ ایستاده بودنداو را احاطه کرده و  دایره نیمصورت به ها  آن ي جا همه در آن

  .شنیدن بود ي هایشان آماده همه گوشو بودند 
کـرد؟   مـی هـا مبـارزه    آیـا بـا آن   .با هر دو دستش محکم به بیل چسبیده بود .حرکت ایستاد او نیز بی

آیـا   .»چشـم پادشـاه اسـت    در کشور نابینایان مـرد یـک  «با این آهنگ که  ،هایش دوید ضربانی در گوش
  ؟شد ور می ها حمله بایست به آن می
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، بودصاف آن  کاريِ به خاطر عایق ،بودن آن غیر قابل صعود .او به دیوارغیر قابل صعود و بلند برگشت
  .چکسوراخ سوراخ شده با درهاي کو و ضمناً

 نیز کسانی ها آندر پشت  و دشدن میتر  نزدیکاو هر لحظه وجوي  جستکسانی را که در و همچنین ا
  .دید می، آمدند ها داشتند می مشرف به خانه ي از جادهکه 

  کرد؟ ها حمله می بایست به آن آیا می
  »بوگوتا، بوگوتا، کجا هستی؟« :ها صدا زد یکی از آن

 هـا بـود   آنسکونت محل  یعنی جایی که ،سوي چمنزارهابه یده بود و تر چسب او بیلش را هنوز محکم
اگر به مـن دسـت   «: کرد خود قسم یاد او با. حرکتی کرد که همه متوجه او شدند نزدیک شد و مستقیماً

به من نگاه کنید، من قصـد دارم  «: او فریاد زد ».ها را خواهم زد به خدا قسم آن ها را خواهم زد، بزنند آن
  »شنوید؟ آیا می. را که خواستم در این دره انجام دهم کاري هر

  »!جا خواستم بروم قصد دارم هرکاري که خواستم بکنم و هر«
شبیه بازي مرا بگیر . ریختند کورمال بر سر او می طور کورمالبه داشتند  تر هر چه تمامها به سرعت  آن

  . گ روشنایی به خود ندیده بودندکه به جز یک نفر، رنی یها آن هم با چشم ؛نابینایان شده بود
کننـدگان یافـت و    شـکل دنبـال   سست هاللـی  ي او خودش را در دایره ».بگیریدش« :یک نفر فریاد زد

  .یابدي خود را باز نیرو و ارادهبایست  احساس کرد که ناگهان او می
ابینـا هسـتید و   ، شـما ن فهمید شما نمی« :فریاد زد ،بود محکم ي با صدایی که حاکی از تصمیم و اراده

  »!مرا تنها بگذارید. توانم ببینم من می
  »!ها بیا بیرون بیل را بزار کنار، از چمن! بوگوتا«

  .به همراه آورددر او آمد، طوفانی از خشم  دستور آخر، که با غرور شهرنشینی او عجیب می
، منـو تنهـا   نکشـمتو  خـدا، مـی   به« .زد نفس می نفسدر حالی که از هیجان  ؛»کشمتون می«: او گفت

  »!بگذارید
تـرین مـرد    به طـرف نزدیـک  . دانست به کجا باید فرار کند روشن بود که نمی .او شروع به دویدن کرد
ایسـتاد و سـپس   . کـه او را بزنـد  کـرد   که در او ایجاد شده بود او را مصمم مـی  نابینا دوید، زیرا وحشتی

طرف  دو که شکاف زیادتري داشت و درهربه سمتی رفت . ها بگریزد آن ي خواست با سرعت از صف بسته
ترین صدا را از دور تشخیص دهند، قـرار   توانستند کوچک هایی با ادراك سریع و باالي شنوایی که می آدم

فایده است و نزدیک  تقال بی اما دید .خود را به جلو پرتاب کرد ،یک از آنها هجوم برد به طرف هر .داشتند
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آرام دسـت و بـازویی را احسـاس     ي او ضربه. ها به هم بود بیل برخورد ،و صداي برخوردبود دستگیر شود 
او را بـه  سپس دید که دوبـاره  ! در میان کامالً. فریادي از درد پایین افتاد و او را درمیان گرفتند و با کرد
گویا در چرخاندند،  هایشان را در هوا می ها و چوب درحالی که بیل و مردان نابینا،کنند  مینزدیک ها  خانه

  .دویدند معناداري به این سو و آن سو می پی منظور خاص و
کشان به سوي  عربده را دید کهي قدبلندمرد  در همان موقع صداي پاهایی را در پشت سرش شنید و

  .ور شده بود او حمله
خـود  پرتـاب کـرد و بـه دور     کننـدگان  تعقیـب بـه طـرف    ،سوتر ، بیلش را به کمی آناز کوره در رفت

  .گریخت آرامی از زیر دست این و آن میبه خید و فرار می کرد، درحالی که با فریاد چر می
 با عصبانیت به جلو و عقب می دوید و حتی موقعی هم که احتیاج بـه جـا   .زده بود طرب و وحشتضم

کرد،  هر سوي خود را نظاره میو اضطراب طور که با دلواپسی  همان وداد  جاخالی می ،خالی دادن نداشت
  .و بر زمین افتاد اگهان سکندري خوردن

 ،در دیـوار پیرامـونی   ،در دوردست. ها متوجه افتادن او شدند و آنه بود روي زمین افتادچند ی تلحظا
  .سوي آن روانه شدبه با شتاب  اي وحشیانهطور به  وکوچکی مانند یک بهشت ظاهر شد  ي ناگهان دریچه

با تقال از راه  و خود را بر روي پلی لغزاند واهی نینداخت کنندگانش  هم نگ او حتی به اطراف و تعقیب
جهش از نظرها پنهان شـد و بـا    با، تجربه و ترسو بیالماي جوانی  و مانندها خزید  باریکی در میان صخره

  .کمی آرمید تا نفسی تازه کند سوز هاي بلند و سینه نفسصداي 
  . رسید انتهاي کارگونه کودتایش به  و این

 ي سـر بـرد و دربـاره   بـه  نابینایان  ي دره ي روز بدون غذا و پناهگاهی در بیرون از دیواره شبانهبراي دو 
در ذهــن  مــاًئو دا او مکــرراً ،در طــی ایـن تفکــرات  .فکــر کــرد ،ســرش آمـده بــود  چـه ناخواســته بــر  آن

 را »چشـم پادشـاه اسـت    در کشور نابینایان مرد یـک « ي المثل مضحک و نابودشده ضرب گرشوجو جست
هایی براي جنگیدن و غلبه کردن بر ایـن مـردم بـود و     کردن راه تمام تفکراتش پیدا اساساً .کرد تکرار می

دست آوردن آن هـم خیلـی   به او هیچ سالحی نداشت و . واضح بود که هیچ راه عملی دیگري میسر نبود
چیـزي را بـه خـود    چنـین  توانسـت   حتی در بوگوتا هم او را گرفته بود و او نمـی  ،آفت تمدن. سخت بود
، کرد می ها هم در مورد یکی از آن البته اگر این کار را. ه به پایین برود و یک مرد نابینا را بکشدکبقبوالند 

بایسـت   دیـر یـا زود مـی    زودي خستگی بر او غلبـه کـرد و   به. ها کرده است آن ي مانند آن بود که با همه
  !...خوابید می
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، جایی درست کند که شد پیدا کند و موقعی که شبانگاه سرد میسعی کرد در بین درختان کاج  غذا 
چگونه با اما . المایی را بگیرد ،تردستی و ، با استاديتر کماعتماد  و با هاي کاج راحت بخوابد در زیر شاخه

. مقداري از آن را هم بخوردبتواند شاید باألخره بکشد، شاید با سنگ بر سر آن زدن، و دستان خالی او را 
اعتمادشان او را زیر نظـر داشـتند و وقتـی او جلـو      اي بی ما الماها به او مشکوك بودند و با چشمان قهوها

  .کشیدند آنها خود را عقب می ،رفت می
کشور نابینایان  ي عاقبت به پایین آمد و خود را به دیواره. ترس و لرز و تشنج بر او غلبه کرد ،روز دوم

که دو  ، تا ایندر طول رودخانه خزید ،زد در حالی که فریاد می .اد کندکشاند و سعی کرد شرایطی را ایج
  .و با او صحبت کردندها را متوجه خود کرد  و او آن شهر بیرون آمدند ي مرد نابینا از دروازه

   ».ام حاال از نو ساخته شدهاما  من دیوانه بودم،« :او گفت
  ».حاال بهتر شد« :ها گفتند آن

  ».ام ام شرمنده چه انجام داده ام و از آن تر شده قلحاال عا« :او گفت 
زیرا حاال خیلی ضعیف و مریض  .شروع به گریه کرد غرض بی ،که هدفی داشته باشد اینسپس بدون 
  .بودکننده  راضی دانستند و برایشان می ها این را یکی از عالیم بهبودي او شده بود و آن

  کرد؟ فکر می »دیدن«ي  به کلمهکردند که آیا هنوز هم سؤال ها از او  آن
  ».هیچ معنایی ندارداصالً ها همه احمقانه بود، این کلمه  نه، آن« :او گفت 

: گفـت ، ریخـت  حالت عصبی اشک می بادر حالی که ها پرسیدند که در باالي سر چه وجود دارد؟  آن
خیلـی   ها، که خیلـی  صخرهیک مرد هست تا به بام باالي دنیا برسید، یعنی به بلندي  پادود ده در ده ح«

  ».منمیرتا از گرسنگی  دمن بدهیبه دیگري از من بپرسید کمی غذا سؤال که  قبل از این .صاف هستند
هـا در   آن .بودنـد  سوز و تا حدي دل پذیر هاي نابینا انعطاف این آدماما  .انتظار تنبیه هولناکی را داشت

دیدند و بعـد از ایـن کـه او را     ت نمیئستی و دناچیزي جز اثبات یک حماقت کلی و پ ،مورد این شورشی
 ترین کاري که براي هر کسی داشتند انجام بدهـد و  ترین و سنگین کردند تا سادهمأمور شالق زدند، او را 

زیـر و   شـد سـربه   که به او گفته می چه را دید هیچ راه دیگري براي زنده ماندن ندارد، آن که می او، از آن
  .داد مطیع انجام می

هـا   این باعث شـد کـه اطـاعتش از آن   . مهربانی از او پرستاري کردند ها با ند روزي مریض بود و آنچ
بزرگـی   بدبختییک  برایش ها اصرار داشتند که او در تاریکی استراحت کند و این اما آن. ر باشدت صادقانه

و زدنـد   ن او برایش حـرف مـی  آمیز ذه آمدند و از رفتار لجوجانه و شرارت نابینا نزد او می ي و فالسفه بود
، جواب ها را باور نداشت او آن وداد  ها پوشش می اي که به جهان آن اي صخره دریچه ي شکیات او را درباره
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شک کرد که آیا درحقیقت او قربانی یک تقریباً او به طوري که  ؛دادند میوشو  شستو ذهنش را  دادند می
المثـل   حاال دیگـر ضـرب   .نگاه کند تا آسمان را ببیندهم  ش رابایست باالي سر نمی حتی بود کهی توهم

  ».رنگ جماعت باش ، همخواهی نشوي رسوا«: قبلی جایش را به این داده بود
غریب بودن این مردم در نظر او از  و عجیب وکی از ساکنین کشور نابینایان شد نونیز ی ،از این به بعد

درحـالی   .شـد  چیز برایش آشنا و عادي می کم همه محالت کلیت خارج شد و به فردیت گرایش یافت و ک
  .نمود تر برایش غیر واقعی و دور از ذهن می تر و بیش ها بیش سوي کوه که دنیاي آن

همچنـین پـدرو،   . نبـود، خیلـی مهربـان بـود     عصـبی که موقعی کـه   بودارباب او مردي بنام یاکوب  
در دنیـاي نابینایـان خیلـی    او را . یـاکوب بـود  تـرین دختـر    ، و مدینا ساروتا، که کوچکیاکوب ي عموزاده

 ي همـراه بـا سـادگی و معصـومیت کودکانـه      روشن و صاف اي آوردند، زیرا او چهره کوچک به حساب می
در دیـدگاه  آلهاي زیبایی زنـانگی   صافی شفافی که از ایده ؛بخش نبود ها رضایت براي آنداشت که  خاصی

یکـی از زیبـاترین   کم برایش بـه عنـوان    کمو را جلب کرد نونیزو نظر زیبایی اابتدا  اما .یک مرد نابینا بود
کـه ممکـن     رسید به نظر میاش فرو رفته و قرمز نبود، اما  هاي بسته پلک. جلوه کرد موجود در کل خلقت

از شـکل   قبرستانی فروریخته و مژگان بلندي داشت که چشمانش را مانند .بود هر لحظه دوباره باز شوند
هاي تیز عاشقان و دلدادگان دره  قدرتمند بود، که گوشها  مانند صداي بچهو صدایش  داد ن میافتاده نشا

  .هیچ کس عاشق او نبود آوردند و خرد به حساب می ورا خیلی کوچک  او به طوري که ؛کرد را راضی نمی
 ي ت براي بقیـه بایس می او ؟توانست او را تصاحب کندزمانی رسید که نونیز به این فکر افتاد که آیا می

  .کرد ش فکري میا زندگی ي و براي بقیه ماند ش در آن دره میا روزهاي زندگی
و ناگهان متوجـه شـد کـه آن     کندکه با او صحبت هایی بود  دنبال فرصتبه و  قدري او را تماشا کرد

پهلـو در   ا پهلوبهآنه ،یک بار در موقع استراحت روزانه. دختر براي اولین بار توانسته بود او را مشاهده کند
دستش به سوي او دراز شد و این . شد پذیري شنیده می تاریکی زیر نور ستارگان نشستند و موسیقی دل

فشارداد و یـک   سپس او نیز از روي دلسوزي و محبت دستش را. را به خود داد تا آن را فشار دهدجرأت 
هاي مدینا ساروتا با نرمی  د که دست، احساس کردر تاریکی مشغول غذا خوردن بودندطور که  روز، همان
زبانـه   در او آتشـی  ي او بود و وقتی که موفق شد، در همان موقع شعلهپیدا کردن وجوي  جستزیادي در 

  .سعی کرد قدري با او صحبت کنددر آن موقع . کشید و او لطافت صورتش را زیر نور آن توانست ببیند
نور  در زیر. او به پیشش رفت ،ماه تابستانی نشسته بود ي هتابند یک روز وقتی مدینا ساروتا در زیر نور

او به پاهایش افتاد و عشق و محبتش را ابراز کرد و به او گفت که . بود آور شگفتی فام و نقرهصورتش  ،ماه
ا   ،آمیزي لطافت محبت چنان  با صداي عاشقانه و او. داشتنی بود برایش زیبا و دوست چقدر همـراه بـا   امـ
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بنابراین هـیچ جـواب   . صحبت کرد که آن دختر تا آن زمان چنین ستایشی را لمس نکرده بود ترس با او
  .ها او را خوشحال کرده بود اما روشن بود که این حرف قطعی نداد،

دره دیگر دنیاي او شده بود و دنیاي . زد با او حرف می ،توانست فرصتی پیدا کند بعد از آن هر وقت می
پریـانی   ي  رسـید ماننـد قصـه    کرد، به نظر می ایی که انسان در آفتاب زندگی مییعنی ج ،ها سوي کوه آن

دیگـر خیلـی محتاطانـه و بـا تـرس       حـاال . نجوا کند ك نابیناهاي آن دختر شده باشد که روزي در گوش
و بـه   اي بـیش نبـود   بینایی به معناي تخیالت شـاعرانه  ،براي آن دختر .زد بینایی با او حرف می ي بارهدر

بـراي   گرایانـه  خودش که گویی یک جرم افـراط  ي کننده ها و زیبایی خیره یحات او از ستارگان و کوهتوض
طـور  بـه  امـا   .فهمیـد  هـا را مـی   کـرد و فقـط نیمـی از آن    ها را باور نمی او آن. داد گوش می ،بود نابینایان
  .فهمیده استامالً کرسید  کرد که به نظر می داد و طوري وانمود می انگیزي اشتیاق نشان می شگفت

تا جایی که خواسـت او را از   ،تر شود ش بیشجرأتتر و  کم نونیزروز ترس  این عشق باعث شد که روزبه
آن را بـه   اما خود آن دختر دلهره داشـت و هـر بـار    .یاکوب و دیگر بزرگان براي ازدواج خواستگاري کند

  .را اطالع داد آن دوعشق  ،یاکوبترش به  که یکی از خواهرهاي بزرگ تا این. انداخت میتأخیر 
نه به این خاطر که ارزش براي  ؛در ابتدا مخالفت زیادي برسر ازدواج نونیز و مدیناساروتا وجود داشت

تـر از   حتی پایین ،کفایت افتاده، موجودي بی که نونیز را سفیه و عقب روآن دختر قایل شوند، بلکه از این 
        .دانستند یک انسان می أنش

دانستند و  شان می اعتباري براي همه کردند و آن را ننگ و بی سختی با آن مخالفت می اهرهایش بهخو
، داشـت  زاد مطیـع دوسـت مـی    به عنوان یک خانه نابهنجاري که داشت ي اگر چه او را با همه ،یاکوب پیر

زیرا ایـن   ،ی شدندمردان جوان همه عصبان. جام گیردنتوانست ا گفت که این کار نمی و سرش را تکان داد
توانستند به عنوان   بافت را نمی گونه مهمل می اي که آن و غریبهدانستند  تخریب نژادي مییک نوع ایده را 

   .کیش خود بپذیرند هم
سپس براي . مغلوب شدسختی  به ه بود،گفتن و زدن نونیز قدم پیش نهاد براي ناسزاکه ها  یکی از آن 

 ،هاي دیدن و بینایی را دریافت و بعد از آن که درگیري تمام شد برتري ،روكي مت در آن دره او ،اولین بار
  .دست بلند کردن به سوي او را نداشتجرأت کس  هیچ

  .دانستند ها این ازدواج را غیرممکن می اما هنوز آن
هـایش   داد و از این که صداي گریه سوزي زیادي براي آخرین دختر کوچکش نشان می یاکوب پیر دل

  . شد آزرده می ،ودبشنرا 
  ».تواند انجام دهد کار درست نمیاصالً  ،.، او توهم داردمغز است دانی عزیزم، او سبک می«
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او قوي . شود روز بهتر می  روزبه. دانم پدر، اما او از قبل بهتر شده است می« :مدینا ساروتا با گریه گفت
دارد، و پـدر، مـن   او مرا دوست . گري در جهانتر از هر مرد دی تر و مهربان قوي ؛مهربان و ، پدر عزیزاست

  ».هم او را دوست دارم
مضـطرب   ،دیـد  ناپذیر مـی  را تسلی کرد و او هایش را گوش نمی دخترش نصیحتیاکوب پیر از این که 

بنابراین رفـت و  . را به خاطر خیلی چیزها دوست داشتاضطراب او از این بود که نونیز عالوه،  بهشد و  می
جا دنبال  و روند مذاکره را در آن با دیگر بزرگان نشست ،بودتاریک و بدون پنجره ، که شورا ی بنامدر محل

بعید نیست یک روز او را صحیح  .بود بهتر شده استقبالً چه  او از آن«: خاص گفت ي کرد و در این لحظه
  ».و سالم مانند خودمان ببینیم

او درمیان این مردم . یداي به نظرش رس ، ایدهسپس بعد از آن یکی از بزرگان، که تفکر عمیقی داشت
   .به عنوان حکیم و پزشک داروساز بزرگ شناخته می شد و او تفکر فلسفی و بدیعی داشت

  .درمان نونیز از آن بیماري عجیب و غریب ناگهان در فکرش خطور کرد ي و ایده
  .یدحاضر بود، او موضوع نونیز را پیش کشدر خانه  یک روز وقتی که یاکوب 

کنم کـه   فکر می. تر شده است ام و این مورد براي من خیلی واضح من بوگوتا را معاینه کرده« :او گفت
  ».احتمال معالجه شدن او خیلی زیاد است

  ».ام این همان چیزي است که من همیشه امیدوار بوده«: یاکوب گفت
تأییـد  با زمزمـه   هایش را  در اطراف حرف ترها و بزرگ ».شده استمتأثر مغزش « :پزشک نابینا گفت

  .کردند
  »؟کرده استمتأثر آه، چه چیزي آن را «: یاکوب پیر گفت

و همـان   شـود،  آن چیزهاي عجیبی که چشم گفته می... این«: خودش گفتسؤال دکتر در جواب به 
بیمـار  هـا   ایـن در بوگوتـا   .ایجـاد کنـد  او چیزي که قرار است تورفتگی مالیم قابل قبولی در روي صورت 

ها بیش از حد برجسته هستند، او مـژه   آن. و در مورد بوگوتا این بیماري به مغزش اثر کرده است اند شده
  ».کنند و در نتیجه مغزش در وضعیت تحریک دایمی و دیوانگی است هایش حرکت می دارد و پلک

  ».بله... بله«: یاکوب پیر گفت
ي کامـل او، تمـام    بگویم، بـه خـاطر معالجـه   توانم  کنم، بدون هیچ شکی می و من، معقوالنه فکر می«
آن . کننده چه که باید انجام بدهیم، یک عمل جراحی ساده است؛ یعنی درآوردن این دو عضو تحریک آن
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آید و یـک شـهروند کـامالً قابـل      آن موقع عقلش کامالً سر جایش می. شود موقع او داراي عقل سلیم می
  ».ام خواهد شدراحت

و راهـی شـد تـا بـه      ».که به ما چنین علمی عطا کرده است گوییم را شکر میخدا «: یاکوب پیر گفت
  .بگویدکننده و امیدوارکننده را  نونیز این خبر خوشحال

هـم ریخـت و بـه    بـه  بلکـه   .کننـده نبـود   ، خوشـحال خوب ظاهر بهدریافت این خبر  اما وضع نونیز از
گیریـد، هـر کـس     خودتان مـی به که شما  از لحنی« :یاکوب پیر گفت .موجودي سرد و ناامید تبدیل شد

  ».ممکن است فکر کند مراقب دختر من نیستید
  .گردانی کند کرد تا از جراحان نابینا روي اما این مدینا ساروتا بود که نونیز را ترغیب می

  »خواهی که من موهبت بینایی خود را از دست بدهم؟ تو نمیمسلما « :نونیز گفت 
  »!نه« .گرفتاو سرش را باال 

  ».دنیاي من چشمانم هستند«
  . انداخت زیربه دخترك سرش را 

ها، نرمی و زبري  سنگ ابینهاي بین ها ، خزه چیزهاي زیبایی وجود دارند، چیزهاي زیباي قشنگی، گل
 هستی، به خاطر  هم حتی تو . ها و ستارگان ، غروبآسمان نامتناهی با ابرهاي متحرك که خز،تروي یک 

هـاي مهربانـت،    دیدن آن صورت متـین و جـذابت، لـب    .داشتن بینایی خوب است، دیدن تو هم که شده
  ...و عزیزت زیبا ي شده هاي حلقه دست

 عـوضِ  و در دارد نگـه مـی   تو چشمانی که مرا براي  ؛همان چشمان من است ،آنچه که تو صاحب آنی
ها را  و من باید آنبینم   می ها تو را آن ي وسیلهبه من  ،کنند می و لمسوجو  جستها  چه که این احمق آن

باید زیـر آن  . دیگر تو را نبینم ها با از دست دادن آن ، ومن باید تو را لمس کنم، بشنوم .براي تو نگه دارم
  ....که در زیرش تصورات شما نهفته استاي و سنگی و تاریک بیایم، آن بام مخوفی  بام صخره

  ».بکنمر نخواهید کرد که چنین کاري شما مرا وادا ؛هن
  .نکرد سؤالی، دیگر ایستاد. او ایجاد شده بود شک غیر قابل قبولی در

   »...ها اي کاش، گاهی وقت«: دخترك گفت
   .مکثی کرد

  »!بله«: او کمی با نگرانی گفت
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  ».زدي طور حرف نمی ها این اي کاش گاهی وقت«
  »طور؟ چه«
  »...ا حاالام. آن را دوست دارم. آن تصورات توست. دانم آن زیباست می«

  »حاال؟«: با کمی ضعف گفت. احساس سردي کرد
  .حرکت نشست دخترك کامالً بی

  ».کنی من باید بهتر شوم؟ شاید بهتر منظورت این است، فکر می«
درحقیقـت خشـم در سـرانجام     .احساس خشم کـرد . کرد درك میسرعت  بهداشت را چیزها خیلی او 

  .تأسفدردي همراه با  هم راي درك کم آن دختر،دردي ب طور احساس هم تاریک سرنوشت، و همین
  قویـاً چیزهـایی کـه   چگونه  ،کالمسادگی  که دختر سعی داشت درو توانست ببیند  »عزیزم«: او گفت

  .خود دورکند از را توانست بگوید نمی و را آزرده بود روحش
  .شستندها براي مدتی در سکوت ن بازوانش را به دور او حلقه کرد و او را بوسید و آن

   »آیا بنا بود موافقت کنم؟« :تعاقبت گف ،رسید با صدایی که کمی مردانه به نظر می
اگـر  «: بـا گریـه گفـت   . گریسـت  دور او انداخت، درحالی که وحشـیانه مـی  به هایش را  دخترك دست

  »!کردي ، اگر فقط این کار را میکردي موافقت می
  .شهروند نابینا ارتقا دهنـد  کی و بردگی به سطح یبایست او را از پست براي یک هفته قبل از عمل می

درحـالی کـه دیگـران بـا      و همیشـه در مواقـع گـرم روزهـاي آفتـابی،      نونیز خواب را فراموش کرده بـود 
رفـت و   هدف به اطراف می یا بی رفت و نشست و به فکر فرو می خوشبختی چرت می زدند، یا درجایی می

اما بـاز   .حتی موافقت هم کرده بود .او جوابش را داده بود. رها کند کرد تا فکرش را از بالتکلیفی سعی می
هـاي طالیـی    خورشید با شکوه و جـالل بـر روي قلـه    .بود زمان موعود فرا رسیدهو باالخره . ن نبودئمطم

که از مدینا ساروتا جدا شود و  قبل از این. نشسته بود و آخرین روز بینایی براي او در حال تمام شدن بود
  .اي را با او به سر برد چند دقیقه ،ي خوابیدن برودبرا

  ».، دیگر نخواهم دیدفردا«: او گفت
امـا   ،زننـد  ها به تـو صـدمه مـی    آن« :و گفتو با تمام قدرت دستانش را فشرد  »عزیزم«: او جواب داد

قلـب و   عزیزم، اگـر ... براي من .شوي از آن خالص می .، عزیزمشوي خیلی کم، و تو از این درد خالص می
عزیزتـرینم، بـا صـداي    . کـردم  ، من آن را به تو پرداخت میتوانست جایگزین آن شود زندگی یک زن می

  ».پرداختم میم لرزان
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براي آخرین بار به صـورت   را در میان بازوانش گرفت و او. براي خودش و او شدتأسف نونیز سرشار از 
  ».خدا حافظ«: کرد و دوباره نجوا »خدا حافظ« :با آه سردي به او گفت. شیرینش نگاه کرد

چیـزي   توانست صداي پس و پیش رفتن آرام پاهاي او را بشنود و می. و در سکوت روي از او برگرداند
  .نمود او را به گریه کردن شدید وادار صداي پاها وجود داشت کهدر آهنگ 
هاي سفید داشت و در  سجایی که علفزارهاي زیبا با نرگ ؛تصمیم داشت که به جاي خلوتی برودکامالً 

تر باز کرد و دید  فت، چشمانش را بیشر طور که می اما همان .تا زمان قربانی شدنش فرا برسد، جا بماند آن
  ...کشاند در زره طالیی، خود را به پایین سراشیبی می ي صبح مانند یک فرشته .صبح شده است
الل، او و این جهان نابینا در دره، و عشق او، رسید که قبل از این شکوه و ج نظر میبه  طور براي او این

  .بیش نبود یگناه ،گودال ي و همه
 ي ادامه داد تا از میان دیواره .، او راهش را ادامه داد و دیگر برنگشتگشتبر خالف تصمیمش براي باز

ر ها رسید و چشمانش همیشه بر روي درخشش  یخ و برف در زیر نو پیرامونی گذشت و به خارج از صخره
ها اوج گرفت به چیزهایی کـه   انتهایشان را نظاره کرد و تصورش بر روي آن او زیبایی بی .آفتاب خیره بود

  .بایست براي همیشه رهایشان کند حاال می
دنیایی که متعلق به او بود و او دیـدگاهی  ؛ او به فکر جهان بزرگ آزادي افتاد که از آن دور افتاده بود

هـاي مملـو از هیجـان،     مسافت به مسافت، با بوگوتـا، مکـانی از زیبـایی     ،اشتهاي زیاد د از آن سراشیبی
  ، کـه بـه  هاي سفید ها و خانه ها و مجسمه ها و فواره ، جایگاه کاخدر شب یدر روز، شگفتی روشن يافتخار

اد د هاي شلوغ ادامه می ها و جاده در حالی که راهش را به سوي خیابان .زیبایی در مسافت دور قرار داشت
بتواند براي یک روز  به فکر افتاد که چگونه ممکن است یک نفر ،می شد تر تر و نزدیک نزدیکلحظه  هر و

روز، از  روزبـه  .او بـه فکـر سـفر از طریـق رودخانـه افتـاد      . ها به پایین بیاید از میان این گذرگاهتر  بیشیا 
 ي ها، رودخانـه  ها و دشت روستاها، جنگلتر آرام آن سوتر، از میان شهرها و  بوگوتاي بزرگ تا دنیاي وسیع

هـاي بخـار بـزرگ     شـد و کشـتی   خروشان روزهـا بعـد از روزهـا، تـا جـایی کـه سـواحل رود تمـام مـی         
اش،  انتهـا، بـا هـزاران جزیـره     دریاي بی ؛توانست به دریا برسد گذشتند، و آن موقع می کنان می چلپ چلپ

ها پشت سر هم به این سو و آن سـوي آن جهـان    تهایش در میان مه در دوردس هزاران جزیره، و کشتی
، نـه ماننـد   آسـمان را  ؛ها، او آسمان را دیـد  جا، بدون محصور بودن در کوه کردند و در آن پهناور سفر می

انتهـایی   ، ژرفناي بـی گیري جا می بینیم، بلکه کمان آبی رنگ غیر قابل اندازه که ما در این اي روشن دایره
  ...شناور بودند که در آن ستارگان دوار

  .کرد ناپذیري موشکافی می ها را با کنجکاوي وصف بلند کوه ي چشمانش پرده
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، ممکن بود یک مانند دودکش ي تنگهو در آن  راه داد، در باالي آن آب گونه ادامه می اگر کسی اینمثالً 
 هـر لحظـه  طراف بدود و دریایی به ا ي هاي کوتاه بیرون بیاید که در آن تپه میان آن کاج از سیمابلند نفر
. وردبه تسخیر درآ را سنگالخي  و سپس؟ آن دامنه .که از باالي تنگه بگذرد تر شود تا این تر و بزرگ بزرگ

ها قرار داشـت   از آن پس شاید یک صعود ممکن است پیدا شود تا او را به باالي آن پرتگاه که در زیر برف
تر دیگري به طرف شرق ممکن است این منظور را بهتر برساند و اگر آن دودکش نتواند، پس گذرگاه دور

، و نیم ستکهربا شهایی که به درخش روي برف بر، جا در آن موقع او در باالي آن. برایش به انجام برساند
  .خواهد بود ،نیست هاي زیبا آن ویرانه ي به باالي قلهتا  دیگر راهی

  .از نظر گذرانداستوار  محکم واو نگاهی گذرا به دهکده انداخت، سپس برگشت و آن را 
  .خیلی کوچک و دورافتاده شده بود دوردستبه فکر مدیناساروتا افتاد، او در 

  .همان پایینی که روز برایش آمده بود ؛کوه برگشت ي دوباره به طرف دیواره
  . سپس خیلی با احتیاط شروع به باال رفتن کرد

کـه از دسـترس نابینایـان     در باال قـرار داشـت   طورياما  .او خیلی باال نرفته بود ،وقتی که غروب شد
  .رفت می از آن بایست باالتر می اما هنوز .او خیلی باالتر بود.و دور شده بود  محفوظ مانده

، در خیلی از جاهـایش خـون مردگـی وجـود      ندهایش پاره شده بود، اندام هایش خون آلود بود لباس
لبخنـدي در چهـره اش   آن گاه رسیده بود ،  آسایشیویی به چنانکه گ ،او دراز کشید با این حالداشت ، 

  .نمایان شد 
مایـل در پـایین قـرار    تقریبـاً  رسید که دره در یک گودالی  به نظر می ،کرد جایی که استراحت می در

چیزي شبیه به نـور   ،آن اطرافي  گرفته هاي اوج اگرچه کوه. آن با غبار و سایه تیره شده بودقبالً و داشت 
هـاي نزدیـک و در    اطرافش نـور و آتـش بـود و اجـزاي کوچـک صـخره       ي گرفته هاي اوج کوه. بودو آتش 

نـور   تأللـؤ ، ی سبز مایل به خاکستريهاي معدن مانند رگه ؛اي نمناك شده بود رس با زیبایی ماهرانه ستد
دیـک  هاي نارنجی خیلی کوچک زیبـا درسـت نز   ، گلسنگجا وجود داشت جا و آن در این زده هاي یخ برف

به ارغوانی عمیقی تبدیل  آسمان آبی. انگیز عمیقی در تنگه بود هاي شگفت سایه. شده بود پدیدارصورتش 
او پیش از این توجهی به .  کران آسمان وسعت بی ،، و در باالي سرکی درخشندهیو ارغوانی به تارمی شد 

 ي که گویی از این وضـع کـه از دره   چنان ،لبخندي زد. جا دراز کشید حرکت در آن بیکامالً . ها نداشت آن
  . گریخته بود ،کرد پادشاه آن خواهد شد نابینایان که روزي فکر می

در  ،سـتارگان  نور آرامی دراز کشیده بود ودر زیر درخشش غروب گذشت و شب فرا رسید و او هنوز به
 . از رضایت بر لبانش نقش بسته بود لبخندي حاکی کرد، ي میسردحالی که احساس 
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