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 قرنطینه 

ظی بودند که از سر انبودند تنها الفحال خواب فریاد می کشید و چیزهای می گفت که برای میری قابل فهم در  شوهر میری

چراغی را روشن کرد تا بداند چه چیز موسی را رنج می دهد ،دید که زبان که میری وقتی درنهایت .نوامیدی ادا می شدند

،صدای آتش افروزی شیطانی در بوی تخم مرغ گندیده از نفسش به مشام میری می رسید .موسی سوخته و سیاه شده بود 

میری دستش را روی سینه موسی گذاشت ،سینه اش مثل نان تازه پخته ، نرم ،دم کرده و داغ .گوش می رسیدسرفه موسی به 

.عجب  خبر خوبی .می سوختداشت موسی زنده زنده .بود   

درحالی که موسی رو به پایین خوابیده نشسته بود  خیمه شانرزانو داخل اچهمیری تا آنجا که توان داشت وظیفه شناس بود ، 

سعی داشت با  او. گرفته بودشکم میری قرار برآمدگیسرش روبه روی وقرارداشت  میریروی پاهای ورم کرده  شگردنو بود

و این نوع درمان موسی میری در پنجمین ماه حاملگی بود . را اغوا کرده و از بدن موسی خارج کند  تبآوازو دود مقدس 

و  پیشانی شوهرش را با پارچه ای مرطوب و پلکها. آن می دانست  تاحدی برایش دشوار بود با این وجود خودش را مستحق

تب اما .تمام طول شب را برایش آواز مقدس خوانده بود .نگه می داشت و مگسها را دور .لبش را با آب عسل پاک می کرد

ستراق سمع کند و گوش شنوا نداشت ،یا شاید هم شنوایی آن به حدی زیاد بود که می توانست درونی ترین دعای میری را ا

.مرگ موسی میری را نجات می داد . پی ببرد که مرگ موسی آن چنان هم غیرقابل تحمل نخواهد بود   

اما با ناتوانی به زندگی چنگ در صبح آن روز موسی مانند تکه چرمی کرخ و خشک شده بود ،اگر چه تا دم آخر نفرین شده بود 

درحالی که زیرلب خود را  ،سفیدان کاروان داخل چادرشدند تا پیشانیش را ببوسندخانواده موسی ،دیگرافرادو ریش . زده بود 

وقتی که بوی تند بدن . نده بودسالم بود با حوصله بیشتر به درمان او اقدام نکرد موسی سرزنش  میکردند که چرا زمانی که

تکان دادند ،چشمانشان را تر کردند و  موسی به مشامشان رسید و تندی آنرا چشیدند و سیاهی دهانش را دیدند ،سرشان را

موسی داشت بهای سنگینی را . اموال موسی نصیبشان می شد را محاسبه می کردند  مخفیانهاز فروش  که سودهای مازادی

شیطانی به داخل دهنش رفته بود و زیر ستون دنده .می پرداخت ،عموهایش گفته بودند که او لخت و روبه پایین بخوابد 

شیاطین مانند دیگران بودند آنها هم باید در سرمای سوزان بیابان به دنبال جای گرم باشند یا در آن .ش زده بود را آتهایش 

دوام دو روز دیگر دوام نمی آورد ، اگر یز یکااو بیشتر .  حاال بدن موسی برای تب شیطان بیتوته ای شده بود .سرما تلف شوند 

  . دیگران او راترد می کردند هم  و حتی در اینصورت. می آورد معجزه بود 
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کاروان از صحرای جریکو که دهد باجازه کنار موسی باقی بماند وست که اموسی  قبالدرهمه می گفتند که این وظیفه میری 

می توانست منتظر بماند تا  این کاروان نه  .وقتی که تب درآن باشد محال بود کاروان حرکت . به سوی بازارهای شمال برود

خود موسی هم . این کار دیوانگی بود .باشد او بمیرد  و نه می توانست منتظر چهل روز مراسم سوگواری بعد از مرگ  موسی

موافق رفتن کاروان بود ،خدابدور کند ، داد وستد موسی تاجربود و اگر هوشیار بود .این چنین اتالف وقتی را قبول نمی کرد 

کاالها از بین می رفتند اگر تاجران عجله نمی کردند . برای حاملگی ،تعطیل شود نبایستی برای چهل روز مراسم سوگواری یا 

باید به آنها علوفه و آب داده می شد ،و در این بیابان آبشخوری نبود و به سختی می .دوام نمی آوردند هم شترها ،عالوه برآن 

عموها گفتند اشتباه نکنید ، میری باید اینجا بماند ،بود  نهایت بدبختی برای آنها نه ، ماندن درآنجا . شد به بارندگی امیدوار بود 

.و تا لحظه آخر به دعا خواندن ادامه دهد و خودش موسی را دفن کند   

اگر مراقب باشد .و تا بازگشت کاروان مراقب قبر موسی باشد کناربگذارد جمع کند وشوهرش سنگها را  تاوباید برای درگذش

بعالوه او می توانست  در مشکها برای هفته ای یا بیشتر آب وجود داشت.پیش نخواهد آمد و مشکلی برایش  درامان خواهد بود

 وهمچنینمقداری گوش نمک زده شده ،  حبوباتهمچنین مقداری انجیر ،زیتون و.آب انباری برای تهیه آب پیدا کند 

 ،مقدار کمی از پنبه های مختلف ،یک چاقو ،  خانوادگیی چادر ،مقداری از داراییک جود داشت ،بعالوه م دیگر ه خوردنیهای 

نها برای میری شش بزغاله ،بعالوه آهمقطار داشت ، تعدادی میری  همچنین. عطر و مقدار کمی طال وجود داشت مقداری 

میری روبه موسی کرد و با تکان داد سرش ،جا گذاشته بودند یک االغ کند که به قدری کند بود که به درد کاروان نمی خورد 

.هستند لنگ  هردوی االغها  : گفت   

به نظر نمی رسید درحالی که تب در چادروجود داشت شرایط مناسبی برای خندیدن هیچ کسی به شرایط میری نمی خندید ، 

آنها میگفتند که در هر . مه بود با این وجود جاگذاشتن موسی در حالی که نیمه جان بود چشم انداز خوش آیند برای ه.باشد 

و رنجش را تنها برای یکی دو روز تحمل خواهد کرد وبعد ؟و بعد ،وقتی که میری وظیفه اش را در قبال  شرایطی موسی درد

میری .که شاید  میری بتواند  به آنجا پناه ببرد   کردشوهرش انجام داد ،تصورشان این بود که در دره اقامتگاهی پیدا خواهد 

یا میری .ها خریداری پیدا کند،آنها به میری اخطار کرده بودند که طال ممکن است بدشانسی بیاوردرای طالکن است بمم

فرصتی پیدا کند که به اقامت و زایمان خود مکانی را خریداری نماید ،تا اینکه کاروان با استفاده از بزغاله ها برای ممکن است 

که به نیابتش تجارت کرده  او از سود تجارت کاالهای همسرش و در نهایت ،.،برگرددهمانداگر زنده  ای که و بچه  برای او

لباسهای بافتنی مورد عالقه موسی و لباسهای زیورآالت مسی آورده شده از ادوم ،گلوله های پشمی پر ازکیسه های از بودند ،

ید که آیا آنها تصور میکنند که او هم آنها پرسو از لبخندی زد و سرش را تکان داد .شده بود رنگارنگ او بهره مند پشمی 

آنها گفتند ،نه نه ، چرا او نمی توانست به درست کاری آنها باوربیشتری داشته باشد ؟البته سودهای از فروش . است  کند االغی

ی شد تا شوهر دیگری اما میری باید به اندازه کافی ثروتمند م.حاصل می شد ولی آنها نمی خواستند که مقدار آن را بیان کنند 

از مشتهایش  وکه دروغ نمی گوید مسن تر کم جثه تر ،شوهری .را پیدا کند ،به نظر آنها، به هر حال شوهری بهتر از موسی 

کسی که زیاد مشروی نخورد ،و احتماال بعد از .استفاده نکند یا کسی که زیاد فریا نزند ، زیاد گریه نکند و زیاد نخددهمیشه 
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کسی که وقت مردن به . شتر ها و چادر همسایه ها سنگ نزد و فضله بزغاله ها را به طرف ماه پرتاب نکند مست کردن به 

.این بدی متعفن نشود   

آنها وعده دادند که تا بهار آتی درکمتر از یک سال ، برخواهند گشت ، ولی میری می دانست که بهاری وجود نخواهد داشت 

آنها اطمینان خاطر دادند که زمستان آنها به پایان . دون در نظر گرفتن اینکه کجا می روند که آنها تا آن زمان برگردند ،و ب

دراز را برای نجات دادن بیوه و بچه مردی برگردند که این همه دردساز بوده چرا آنها باید این همه راه دور و.ید نخواهد رس

آنها نمی خواستند سودهای را که عایدشان شده  حقیقت تجارت ،این امر خیلی روشن بود ،وغیر قابل پیش بینی بوده ؟ بعالوه ،

.نه ،میری ارزش این سفر را نداشت . بود و اموالی که یک سال در اختیارشان بوده را از دست بدهند   

ه اززیر بلندی تپه های کدرحالی که آنها سفرشان را در امتداد آب به زمین تف کرد میری .پس میری به آنها اجازه داد تا بروند

تف کردن برای تجار خوش شانسی می آورد . ،و از آنجا عزیمتشان را آغاز کردند کردند می  پاییشان فرو میرخت آغاز

مالت معموالً با تف کردن بر روی سکه یا روی کف دست وبعضی وقتها روی کاالها تجاری که قرار بود معاوضه شوند امع.

است ،بنابراین اگر کسی از آنها به خود جرات تف کردن در تجارت خیلی بهتر از عطسه  : آنها می گفتند .صورت می گرفت 

اما . مری برای سفر آنها انداخته بود را دریافت کنند تفی را که برکت می داد و به میری نگاهی می انداخت آنها می توانستند 

شانس  ناخواسته  شاید  آنها.نها آرزوهای خوب نخواهد کردآنها باید می دانستند که او برای آ.کسی این جرات را به خود نداد 

اینکه  یتف او دعای بود برا.نها را برای عجله و بزدلیشان خوار می شمارد آنه ،میری  .ش را از او گرفته بودندیتغییر زندگ

نشان را پرندگان از حدقه چالق شوند و یا اینکه بارشان را در اردن از دست بدهند ویا گلویشان را راهزنان پاره کنند،چشما

و بعدعلی رغم تنهایی  و .بعددلتنگ و مرعوب شد .وقتیکه عموها و حیواناتشان رفتند ،احساس شعف می کرد . بیرون بیاورند

نه هنوز ،زنان کمتر به .او نمی خواست خودش را با واقعیتهای زندگی نگران کند .نزدیک بودن مرگ شوهرش ، کامالً آرام شد 

در آن لحظه فقط می توانست به آزادی حاصل از بیوه شدن و مادر شدن که با مرگ موسی نصیبش .ی پرداختند این امور م

. می شد توجه کند   

،میری سایه بان بیرونی چادر را باز کرد تا هم هوای داخل چادر تازه شود تا هم چشم اندازی برای نشانه ای وسط روز بود

داشت که کاروانی که ازته قلبش برایش بدبختی آرزو کرده بود ، بخاطر او برگردد؟و یا ساده آیا انتظار .جنبنده ای داشته باشد 

فضای داخلی چادراز این قرار بود د داخل تپه ها بودند واهمه داشت ؟تر از این،از پلنگ ،گرگ و مارهایی  که در النه های خو

،درحالی که دستهایش ازسردلسوزی برروی  ه بودهرش نشستچهارزانو درزیر تششع آفتاب در کنار بدن پیچیده شدهء شو،میری 

 ،فقط صدای نفس کشیدنش می آمد ، ساکن وبی حرکت بود  میزد،نبض موسی ضعیف .قوزک پاهای  موسی قرار داشت 

.بدنش سرد شده بود ش نمانده بود ودیگر رمقی برای فریاد زدن  

دوخت ، و سعی داشت که به خاطر بیاورد که چه کارهای  (یهودیه  )جریکو میری نگاهش را به دور دست سیاهی صحرای

او دیشب وظیفه اش . وضعیت قرار دادنش چطور باشددارویی ، برای موسی الزم است انجام دهد ، چه دعاهای ،چه گیاه های 
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جسم شوهرش .اما در این کار ناکام بود.درون موسی را اغوا کرده به بیرون بکشد  اطینرا انجام داده بود و سعی داشت شی

حاال میری برای .مکانی پروپیچ و خم بود که پر از غارها و حفره های بود که شیاطین زیادی می توانستند در آنجا خانه کنند 

ین مرد طلب آمرزش کند ؟ با روغن ،مرهم ، و موسی چه می توانست بکند؟بخدا دعا کند ،اسماءش را بشمارد و از او برای ا

د همانند همسری بی نظیر و صبور ؟سنگ بزرگ را پیدا کند و بر سر موسی بکوبد ؟نه ، به جنگ با بیماری موسی بروبوسه 

رف شوهر او بی هوش و در ش.این حقیقت که هیچ کدام از اینها دردی از او را درمان نمی کرد مایه تسلی و آرامش او می شد 

وسوسه ای به او میگفت ،بگذار شیطان کارش را انجام مردن بود ،و او باید حل این مشکل را به خود موسی واگذار می کرد ، 

. بدهد   

بچه اش قوی و پرزور بود .بیشتر از یک لحظه نتوانسته بود بنشیند .به هر حال این شب زنده داری او را از پای درآورده بود 

هن تر شد واو را نان مدوام در شکم میری تکان داده بود که در پنج ماه گذشته استخوانهای لگنش پ؛دستها و پاهایش را چ

از چادر خارج شود یا بر روی سنگی  فکر کرد برای چاره این درد باید .کپل و رانش به شدت درد می کرد .زمین گیر کرده بود

ن موسی برگردد اما نمی توانست بر درد غلبه کند و بلند شود برود و بعد از ظهر برای نعش بی جا اگر می خواست که.د طبغل

هیچ .رها کردن مردی تنها در حال مرگ اوج بزدلی بود ولی درآنجا کسی نبود که برای این کار سد راهش شود  اگرچه .

وهای میری را او نمی توانست م.موسی نمی توانست با انگشتانش یا پاشنه پایش مانع میری شود .ی آنجا نبود شخص هوشیار

میری پارچه نمانکی را درون دهان موسی گذاشت ،شاید برای اینکه مانع خروج شیطان درون کالبد .بکشد و او را متوقف کند

بعد پشتش را به .موسی شود ؟االغ مریض را ناچندان محکم بست ،یکی از بزهای نر را بین بزهای ماده محکم به زمین بست 

و از بین سطح هموار تیغستان به طرف شیار پایین تپه ها برای پیدا کردن زمین پرآبی ا کرد ،دندانه های تاجی شکل صخره ه

.و چاله مناسب برای قبر شوهرش ،را ه افتاد   

وارد می مشقتی که نه تنها برای قلبش بلکه بیشتر برای انگشتانش .او می دانست ، دفن کردن موسی خیلی سخت خواهد بود 

او می بایست از خود مراقبت بیشتری را در هنگام بلند کردن سنگهای سنگین و یا .موسی بزرگ بودجسه به خاطر اینکه .شد

که بی  -در کف دره گلهای نرم خشک شده ای وجود داشتند که هر کسی مخصوصا کودکی .چاک زدن زمین بعمل می آورد 

اما هر چه .می توانست به راحتی با لگد زدن گودالی ایجاد کند  –شک ار کنار فرصت چاله کنی به آسانی نخواهد گذشت 

و الیه های گلی بیشتری برروی جسد قرار بگیرد ، جسد موسی از شر سیل و فرسوده شدن در امان . عمق خاک بیشتر باشد

. در زیر این الیه های گلی سنگ ها قرار داشتند .خواهد بود   

مدتی زیادی از زمانی که مکانی مناسب برای این .زی در دره ء نمکی داشته باشد قبری بود که چشم اندا جستجوی میری در

کار پیدا کرده بود نمی گذشت ،مکانی محصور در بین صخره های کوتاه قهوه ای ،که پوشیده از حفره های زیادی بود ،چشمه 

دنیا از آنجا بزرگتر و وسیع تر دیده   . بود که در اثر بوته های کوتاهی سرخ رنگی  که اطرافش را گرفته بود محو شده ای بود 
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می شد ، فکر می کرد که این مکان ،جای مناسبی برای مسافری چون موسی است که در زمان حیاتش سفرهایش بی وقفه 

.ادامه داشته است چرا که بزودی موسی پی خواهد برد که مرگ هم  بهمان اندازه بزرگ و وسیع است   

دریای متالطمی از جایی که میری ایستاده بوده .بود و دم کرده صاف ،گرم  یهوایوه شدن بود ،آن روز ،روز خوبی برای ب

و  بودحداکثر دو روز پیاده روی وفاصله که به صخره های شورآبه و نمکی ختم می شد ( یهودیه)پایین تر دشت جریکو 

در نهایت سطح صاف آسمان که شکاف و  به چشم می خورد( شهری در نزدیکی بحرالمیت)بلندیهای ساختمانهای موآب

اگر چه )را ترسیم کرده بودند بهشتی این مناظر . و نهرهای بهاری که از نیل به طرف دانوب کشیده شده بودند  ،برداشته بود

.( میری فکر نمی کرد بهشتی درآنجا وجود داشته باشد   

خودش احساس بزرگی و .ده بود این کار دشواری بود چه جایی از اینجا بهتر برای رجعت به ابدیت ؟ اما برای میری که زن

تا کنون ازدواجش با فردی جوانتر وسخت گیر تر از خودش  ،بچه ای چند ماهی که در شکم داشت ، .وسعت را تجربه می کرد 

بی حداقل ،االن فکر می کرد نسبت به جسد . بود در زیر سنگها  غیرمنعطف و بیهوده بود ،دیگی جوشان ،تکه نان خشکی

می خواست او را با احترام عمیقی تا .جان شوهرش وظیفه شناس تر و مشتاق تر اززمانی بود که موسی  در قید حیات بود 

که در هنگام رجعت به ابدیت ، صورت موسی رو به منظره شهر موآب و حدی که ممکن بود دفن کند ،او هرگز اجازه نمی داد 

را رو به  پایین دفن (  حداقل تا آن لحظه )ت مردی را که هیچ وارثی نداشتمیری می خواست برطبق سن.ماورای آن باشد 

.د نباشزمین تا با زمین آمیزش کرده و پسران و دختران موسی  خاک . کند  

.انگشتانش را بر روی زمین گذاشت ، تعدادی از سنگهای بیشمار را کنار زد و سعی کرد قبری را حفر کند   

پس .ا پاهای خود را از ترس تماس با آن خیلی محکم  بر می داشتندحتی مارمولکه.شوره زار میزبان تنبل ومخربی بود  بیابان

و .چرا باید این بیابان شوره زار برای انسانهای مسافری یعنی ،زنی باردار و جسم تقریباً بی روح مردی به زحمت بیاندازد 

ای فراتر از  بیت المقدس رها شده باشند و کسی هم برای کمک و دستگیری از آنها اهمیتی ندهد  که آنها در دورترین تپه ه

رخ نمی داد که چنیین بیابانی خود را صرف این امر حداقل بطور معمول وجود نداشته باشد ،مگر  خود این سرزمین ؟

اجازه عبور کوتاهی به لطفشان ،های تدرختچه ها ،در من.بیابان در بی رحمیش تبعیضی قائل نمی شد.مهمانوازی آنها کند 

این بیابان مسافرانش را . مهمانانشان می دانند تا پنجه پاهایشان به سنگها برخورد کند یا بازو و پاهایشان به خارها گیر کند 

بان یا آنها باید شب را با شرایط سخت مسافرخانه چون این بیا.ژنده پوش راهی جریکو می کرد،یا حیواناتشان را چالق می کرد

. سر کنند ،مسافرخانه ای که به مارها و عقربها این اجازه را می داد که در زیر پوشش بسترهایشان به دنبال پناهگاهی بگردند   

آیا او .و مهمانوازیش را نصار او می کرد .این بیابان از میری برای ورد به تپه های مرگش استقبال می کرد با این وجود 

ترسی داشته باشد  اینی کرد و دیگری الزم نبود  از شب ،گرسنگی یا حیوانات وحشی بیشتر ازبایستی کار خود را تمام م

از را ، عقربها  را برای میری کمی راحت تر می کرد زندگی می بایستی بیابان با استفاده از مهارتهای کوچکی که داشت .
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و اگر می توانست ، بارانی را بر .خوابش آشفته نشدپوستش از گزش خارها در امان ماند و ، ه شدندخوابش دور نگه داشتبستر

همان  –می توانست یکی باشد . مانع از افتادن یا حرکت بزهایش به داخل اسباب و بنه اش می شد و چادرش نازل می کرد 

می توانست آن یکی باشد ،همانی که با <یکه شنل بلند قهوه ای می پوشد ،همانی که نفسش همزاد نفسهای میری است 

یک بوته یا نسیم شمالی که در کنار میری خش خش می کرد اشتباه گرفته می شود ، شاید استخوانهای شانه اش باشد ویا 

هرکه بود توسط میری افسون شده بود ،ارگ .اینکه همانی باشد که مگسهای شن را از لبها و چشمان میری درو نگه می دارد 

زمین مهربانیش را نصار .سنگ خود را به پنجه پا زده بود . قلبی داشته باشد  این امر ممکن بود و اگر زمین اجازه داشت که

،طوری که قبر شوهرش عمیق تر بیرون بکشد  از زمین  به میری این امکان را داد که به سهولت تمام سنگها را.بشر می کرد 

،اگرچه زانوهایش کمی بریدگی و کبودی تنها ناخنش شکست .و عمیق می شد بدون اینکه او خسته شود وتقالی زیادی بکند

.حتی درد کفل و رانش با این کار کمی کمتر شد.برداشت   

این همان آمیختگی بود  که برایش دعا می کرد .یا حداقل چیزی فراتر از شادی است ، است شادی میری فکر کرد که این 

اما امید هم وجود مری ، خون و تنهایی ، شده ناخنهای شکسته.شادی بود عیندر سختی و بد شانسی بدون شک ،این همان .

داشت ، مرگ موسی ، که با آرامی خوابیده بود بدون اینکه انگشتانش ورم کنند ، و دیگر مجبور نبود به دنبال آدامها و 

 تا روسریش را برای رها کردن موی سرش و باز کردن گره های سرش ، ازشترهاراهی باشد ، میری بود بدون شرم و درنگ ،

. و چیزی ما بین او و آسمان نبود سر بیرون بکشد   

بعد درکنار قبر شوهرش به پشت .ه بودند به حال خود رها شدگیسوان در هم تنیده اش .پایین افتاده بود ،روسریش در حقیقت 

به زمین دراز کشید ،سرعریانش را بر روی سنگی گذاشت در حالی که چشمانش باز بود ، آسمان تن پوش راحتی برایش شده 

بارداریش سبب این شرایط شده بود؛ کامال خسته بود  .کامالً خسته ولی شکست ناپذیر بود او.تقریباً خواب رفته بود بود ، 

چه پیروزی . رحمش دلیر و قوی  بود ( فرزند درون)جهت حفر کردن زمین و مرگ موسی ، شکست ناپذیر بود بجهت اینکه ب

؟ یبزرگتر از این می توانست وجود داشته باشد ، پرورش قلب کوچک  

د تا کبود شود  مشتهایش را به آن بکوبکه در صورتی . ست ا یمحکم سطح ه او گفته شده بود که آسمان وقتی کودک بود ب

توسط امتزاج آفتاب   یا شب تیره می شد یا ابرهابود مگر اینکه توسط تا حدودی دوار بود ،آبی آسمان این ود می تواند پرواز کن

اما حاال میری دستهایش را در هوای متالطم باالی قبر بلند کرده بود و از اینکه این .می شد  و سفید و خاکستریصورتی 

حاال می توانست بواسطهء نرم بودنش درآن پرواز کند ،همانند عبور از پارچه سنگین .است متعجب بود  نرم (آسمان )سطح

شدن در بین نرمه های گوشت بدن ،اگر می خواست می توانست جای را در بهشت بگیرد،یا آن پشمی چادرش ،همانند مچاله 

. مکان را در زمین درهمان جایی که آرامش خواهد داشت پیدا کند   

آرامش نداشته بود ،آن شب بهاری اولین ماه نو می تابید ،مسافرانی که از جانب شهر ها و روستاها می برای  مدتهای مدیدی 

آمدند در در حال عبور از مونتار، کومران و مرسبا بودند ،مسافرانی که هفته های متعددی را به داد و ستد در بیابان مشغول بوده 
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روزه در وبرای چهل روز ،قرنطینه منزوی زندگی می کردند ،ضرب المثلی در این خصوص می گوید ؛ آنها مانند خفاشهای. اند 

 آیا خفاشهای منزوی می توانستند به عبادت امر شوند ؟مسلماً آنها آنقدر دیندار بودند.روشنایی روز ، انزوا و عبادت ، در غارها 

ر حالی که ساعتها به باال نگاه می کردند ،و به پاهایشان آویزان شده که چشمانشان رااز نگاه کردن به آسمان نگاه دارند ، د

ایمان  نایرنج مب. بودسقف آنها کف زمین بود ، بالهای انگشت دار آنها شبیه به لباسهای اسقفهای اعظم بهم تا خورده .بودند 

. المثل در ذهن ها مانده است و خفاشهای منزوی هیچ گونه خودبینی نداشتند ،شاید به همین خاطرآن ضرب .آنها بود   

بود ، و این ستایش بیشتر از جانب اش مشهور غار نزدیک قبر موسی بود ،علی رغم دور افتادگیش ، به خاطر مهمانوازی 

افرادی بود که به دنبال جایی دنج و خشک می گشتند ، مخصوصاً در هنگامی که رنج می بردند و سطحی نرم پیدا می کردند 

در کف و اثر آن بر روی در داخل غار ، بقایای خاکستر آتش . مورد ستایش پلنگهای وحشی قرار گرفته بود هم ر بیشت البتهو، 

و معرف روزهای باقیمانده از با زغال در بستهای ده تایی کشیده بودند بازدیدکنندگان غار های که طخ دیواره های غار، چوب

.قرنطینه شان بود ، به چشم می خورد   

در پرتگاه فروریخته ای سرراست در  و میری غار دیگری هم وجود داشت ، که کمتر مورد شتایش قرار گرفته بود در بیابان

وحشی ،  فقط بزهای وحشی و دیوانه ها می توانستند به آنجا بروند در آنجا فقط بزهای کهپایین خیمه میری قرار داشت ،

ر آن وقت از سال به نظر می رسید که تعداد دیوانه ها به فراوانی تعداد دیوانه ها ،و خفاشها ،شب دشواری  را می گذراندند ،د

ها اولین ماه نو بهار این مردها را فرا می خواند ،بخاطر اینکه بیشتر دیوانه : این فصل فصل دیوانه بود .بزهای وحشی باشد 

،جن گیری کرده اطین بوده و آنها را دیوانه که مورد تسخیر شیتا آن ناحیه را آنها فرصت و زمانی پیدا می کردند .مرد بودند 

این اشخاص به اندازه کافی دیوانه می .مانند دیوانگی در اثر غم شدید ، یا خجالت یا در اثر عشق یا امراض و اشباح .کنند 

لب شدند که فکر کنند که هر کاری را که انجام می دهند بدون در نظر گرفتن  بیهودگی و پیش پا فتادگی آن ، برای ج

سروسامان نیای آنها را دبه اندازه کافی دیوانه بودند تا تصور کنند که چهل روز رنج و محنت . آنها بوده است  یرضایت خدا

 . می دهد 

. د بیت المقدس را فرا گرفته بود و سبب مرگ و میر زیادی شده بو( شیطانی )تمامی غار نشینها دیوانه نبودند ، در آن بهار تب 

کسانی که می ، در تپه ها بودنداغلب مسافران برای تسلی خاطر .افظ رها کرده بود موسی تنها کسی نبود که دهانش را بی مح

نماز )روز عشای ربانی  خواستند در یادبود  مادری و فرزندی در خلوت تعمق کنند ، و برای آنها چهل روز کافی نبود مگر چهل

داشتن برای  نجا گروهی نه یا ده نفره از این اشخاص وجود داشت ، که همگی آنها یهودی بودند ،کسانی که در آ( .میت

صورت می ) Almong)طبیعی در باالی مسیر داد و ستدی که در پایین غاردر جنوب آلمونگ هناک در غارهایواقامتی اند

در کنار . امی محرومیتهای آنها ناچیز به نظر می رسید درآنجا تم،بودند  راهبگرفت حاضر به پرداخت متوازعانه ای به 

در آنجا معتکفان غار نشین می  ،دوردست نبود در که خیلی  تندای که در آنجا بود بازارچه های محلی وجود داشته مسرچش

حرومیت به اندازه تنبیه م. گرم بودند هم توانستند روزه خود را باز کنند و غسل دینی خود را انجام دهند ،غارها تا حدودی 
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نگی شدید ؟چرا یخ زدن در شب؟ چرا پنهان شدن؟ این اعمال چه کمکی به مرده چرا گرس. که آنها تصور می کردند  کافی بود

 ؟  ندها می کردند ،آیا باعث بازگشت مرده ها از آن دنیا می شد

خود ،گی آنها مردان متعصب یهودی  بودند وجود داشت که همکه پیرو دستورات اشعیا بودند گروه دیگری بیست و چهار نفری 

کسانی که پیوسته در دره دریای مرگ بودند و به دنبال " راه اصلی خدای ما بود آماده می کردند را برای حضور در بیابانی که 

 فعالیت میالد از پس دوم قرن تا میالد از پیش دوم قرن از که یهودى عرفانی ى فرقه نامEssene) اسیندهکده های 

خدایا )که متظاهرانه حفر شده اند در انتظار پایان دنیا به سر ببرند آنها می بایستی چهل روز را در غارهای .می گشتند (  داشت

شریک  بودند  تنها همنشینشان که درختان نخلو مایملک و عبادات خود را با ...( دنیا در این چهل روز به اتمام نرسد و یک

درحالی که موسی و تب شیطانیش  داشتنددرهء میری با چشمان نیمه باز خوابیده بود اقامت آن در  اما تعدادی از آنها. شدندمی

جایی دورافتاده تر برای .بر سر ساعتهای باقی مانده از زندگیش چانه زنی می کردند ،آنها دردره در جستجوی چیزی بودند 

در حال تجربه  ،نجا پنج تن از آنها پراکنده بودند آ در.و ادعیه های دسته جمعی شان ( عشای ربانی)انجام فریضه نماز میت 

سه مرد ، یک . که صبح زود کاروان عموهای موسی از آن عبور کرده بودند حرکت می کردند ت خلصه در امتداد جاده ای حاال

بدون عصا و پنجمین نفر پا برهنه . زن و پنجمین نفر که به قدری از آنها دور بو که زن یا مرد بودنش قابل تشخیص نبود 

پیکرش را رقیق و  آرام داشت که گرمای شدیدپیکری رنج کشیده ،.بود بدون کیسه لباس و بدون غذا  ، ،بدون مشک آب

به داخل استخری از هوا رها کرده باشد وبواسطه حرکت سنگ این استخر هوا مواج و اینکه کسی سنگی  نحیف کرده بود مثل

 .رقیق شده باشد 

: غاز کرده بودند به ترتیب از این قرار بود مشکالت چهار نفر اول که سفرشان را از صبح همان روز از یک اقاتگاه در دره آ

سایل زوار بودند ولی دست کم سعی داشتند واگرچه آنها با حفظ فاصله مراقب اسباب و .دیوانگی ، دیوانگی ، سرطان ، نازایی 

راری ، جذامیها ف ی که در کوهها بودند ،ارتشیانچونکه راه زنان. ر نکند و صدای همدیگر را داشته باشند همدیگر را از نظر دو

طوفان شن و سنگریزه ،تهدید تبانی سخره ها ،باد شدید و گرما باعث شده بود این مکان ،حیوانات وحشی ،  ( جن ها)،شیاطین

چهار دست و پا و به .  وجود افرادی برای کمک به همدیگر باعث آرامش خاطر می شد . خطرناک و غیرقابل پیش بینی شود 

رفتند در حالی که فقط چند صد گام از هم فاصله داشتند ،پستی ها و بلندیهیا را یکی پس از  ختی از سخره ها باال میس

دیگری پشت سر گذاشتند تا به خارستانی مسطحی  که در باالی پرتگاهی واقع شده بود رسیدند ،چادر در انتهای خارستان 

از سر و رویشان می بارید ، با این وجود از راه خستگی .تردیدشان بیشتر شده بود و آهسته تر پیش می رفتند.قرار داشت 

ست ؟به دنبال نشانه ای در اطراف مسیر ،نشانه های که مطمئن نبودند ، شک داشتند که آیا این قرنطینه ،کاری عاقالنه ا

یی نشانه ها آنها را به طرف زمن مرتفعی راهنما. توسط زواری سالها پیش برای پیدا کردن غارهای حکاکی شده بودند 

در .قبل از اینکه به چادر و مهمان رها شده علیلش برسند ، مجبور بودند از راه صعب العبور در پرتگاهی بگذرند  .میکردند 

امتدار بستر جریان رودخانه ای که در دره ای کوچک قرار داشت می گذشتند ، و هیچکدام از آنها نمی توانستند قبل از در 

فرصت قرار داشت ، ( موسی)بوته های خشخاش و قبرن به غارهای گرم و خشکی که پشت پیش گرفتن راه پرتگاه برای رسید
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اولین زاهد موقتی .مری بیدار شده بود ، از سروصدای آنها از جا پریده بود. نوشتن بر روی گل نرم بستر آبراه را از دست بدهند 

باال رفت تا جایی را برای خوابیدن پیدا کند ، مری نمی چهار دست و پا و با تقالی زیاد از بین سنگهای لغزان شیب تند انجا 

می توانست صدای .توانست ببیند که چه کسای مزاحمش شده ، و متوجه صدای پای شد که از روی سنگ ریزه ها سر خورد 

 .پاهای دیگری را بشنود که از پایین داشتند به او نزدیک می شدند 

این پاهای متزلزل چه کسانی .تا آن مدت کسی مزاحم او نشده بود .تیغ نداشت  جوجه تیغی کهمثل  مری خود را مچاله کرد ،

قبری به فاصلهء یک دست دراز کردن  ، آنجا دهن  .می توانست باشد ؟آروز می کرد اگر ممکن بود ،  در دل زمین ناپدید شود 

اما سروصدای .مارش به داخل قبر سر خوردند چندتا سنگ ه.مجبور بود خود را بغلطاند  .باز کرده بود و او را فرا می خواند 

به هر حال هیچ بیابانی نمی شد تا ابد .ر جفت از پاهای که باال می آمدند سروصدای بیشتری ایجاد میکردنداچه.ایجاد نشد

زمین را  مورچه ها مهندس می .ترکهای خواص خودش را داشت بیابان ناهماهنگیها و .ساکن و بی سرو صدا باقی بماند 

کبوترها از شاخه ای به شاخه دیگر می پریدند، و سنگها ،مارمولکها سنگها ریزه ها را با دمهایشان جابه جا می کردند ،افتند شک

از .بلندیها به پایین هل بدهندمثل اینکه بازوهای پرتوان آنها را از باالی به پایین می افتادند ، درسرجایشان سست می شدند و 

 . در قبر موسی قرار گرفته بود ،از این رو نه صدایش شنیده می شد و نه دیده می شد  این رو میری برای لحظاتی

در خوابش جایی برای شوهرش وجود .اظطراب و لذت :اختالل همیشگی .البته ، میری داشت دربارهء پسرش رویای می دید 

که در خارستان خار می زد ، و ه بود ، داشت از خواب بیدار می شد ، جوجه تیغی شدنداشت ،اما در لحظه های هوشیاری که 

با این وجود خود را قانع کرد که این موسی نبوده است که او ساکن مرتعش و لرزان در قبر شوهرش شده بود ، تبدیل به اولین 

پس چی کس دیگری می توانست باشد ؟ قبالً برای دفعه های متعدد خواب میری برهم خورده . را ازخواب بیدار کرده است 

نکه موسی به کس و تنها بدون ای. لغزیدن سنگها شده بودندپاهای خشک شده و بی خون اوبودند که باعث پس این .ود ب

پیدا کردن میری کار ساده . حاال آمده بود تا زنش را پیدا کند.سرنوشتش بدتر از مرگ بود . ،مرده بود واسطه ای داشت باشد 

نجا در آ. از وسط خارستان می گذشت و از بین دره می گذشت و از صخره هم باال می رفت کوره راهی باریک .ای بود 

روسری مسخرهء میری از سرش  . کشیده بودند بیرون شان را چنگال موسیای وجود داشت که برای سنگهاز کشتارگاهی 

قبر آنجا بود ،و میری در .برافراشته بود افتاده بود و به خاری گیری کرده بود و مانند پرچمی شده بوده که میری برای موسی 

چطور موسی میری . حیف که پرغصه ای که در گودال مردی چاق قرار داشت کرده بود تا به سختی پنهان شود ، زن نآنجا قوز

او .یودموسی برای او معمای ناشناخته نی داد میری تنبیه نشده رها شود ؟ موسی اجازه م عالوه براین آیا را از دست می داد ؟ 

آیا .  می کرد کار میری را تمام  وه ها بوسیلهء زمین و کاو آیا . بارها از مشتهایش و پاهایشان بر علیه میری استفاده کرده بود

 . و در آن صورت  دنیا پایان می پذیرفت .این همان چیزی بود که پیامبر گفته بود !زنده توسط مرده دفن خواهد شد 

جرات پیدا کرد تا در گوشه از در آخر . موسی با جسمش میری را خفنه نکرده بود .خبری از کوه ها نبوداما دقایقی گذشت ، 

البته او نه افرادی را که می دید می شناخت و نه از آنها . موشی دزدکی خارج از سوراخ خو نگاهی بیاندازد کند و مثل  قبر قوز 
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 ،منظور .)یا حتی سه نگهبان اصلی مرگ بودند و نه مرده ای مثل موسی بود که آنها اشخاصی زنده  حداقل این. می ترسید 

 . میری درمعرض چیز خطرناکی نبود انها فقط غریبه های بودند ( پدر ،پسر ،روح القدوس

مثل بچه .میری احساس می کرد نشان دادن خودش کار خیلی احمقانه ای است وخیلی هم از این کار ترس و واهمه داشت 

تنها کار ساده ای که می توانست انجام دهد این .در هنگام ورود بزرگترها در حصیر گیر افتاده است ده بود که کوچکی ش ای

هم با رسیدن غروب آفتاب موسی بی شک .شاید غروب آفتاب . می شد تا از آنجا فرار کند بایستی منتظر فرصتی بود که می 

ف خیمه اش ربه بیرون بخزد و به طدر امان بود و هم هوا برای موسی خنک می شد و او می توانست بدون اینکه دیده شود 

ودر صبح روز بعد . دقیقاً این تنها کاری بود که می توانست انجام دهد .و درآنجا برای میری موسی گریه و زاری کند .برگردد

در آنجا سنگهای وجود .و او را دفن کندار دهد ،البته بدون کمک این کارممکن نبود، توانست بر پشت االغ موسی را قری م

که این سنگها می توانست مرغی که بر روی تخمهای بی ثمر نشسته بود ، درست در جایی که میری قوز کرده بود ، داشت ،

اگر بیوهء .دستش به آن نخوره باشد بر در بین این سنگها سنگی نبود که میری در حین حفر کزدن ق.بستری برای موسی باشد

و بلد بود که قبر شوهرش را صمیمانه تری از این حفر کند ؟و می توانست چنین کار مباهات آمیزی را انجام دهد ،  دیگری بود

 . چه قدر می توانست در این مورد وظیفه شناس باشد 

وقتی که بریا آیین  سنگها را بررسی کرد ، و ناگهان برای لحظه ای ، میری بایستی کار کوچک دیگری انجام می داد ،اما

و سعی .دید که مشغول انتخاب غارهایشان بودند راتازه وارداها ،سرش را باال برد و از سطح زمین تدفینش مصصم تر می شد 

آنها مثل کالغهای . البته  به حدی دور که امنیت شبانه هم داشته باشند داشتند تا حد امکان غارهایشان از هم دور باشد ، 

میری آنها .و نه متخاصم پذیر بودند  معاشرهمسایگانی نه .(rook) رووککالغهای سیاه مثل بودند نه raven))رون سیاه 

خرابیهای را که آنها با پا حفره های و .یکی یکی مشغول برپای منزل برای خودشان بودند  سرتاسر بعد ازظهر ، را می دید که

و زیر سنگها را نگاه می کردند تا مبدا ماری یا عقربی وجود داشته حیوانات و دیگر مهمانان به بار آورده بودن صاف می کردند 

و رد وهم حیوانات را دور نگه دارد ،یرهای گذاشتند تا هم جلوی ورد شدید باد را بگدی غاورها را جمع کردند و در ورخاباشد ، 

بعد در جلوی منازل جدیدشان نشستند ،و از بین دره بیرون .استخوانهای اطراف را تا آنجا که امکان داشته به دور پرت کردند 

 .یعنی آغاز قرنطینه ش ظاهر شد نقوس ماه وجام درخشاو منتظر غروب بودند ، ودرنهایت را نگاه می کردند 

ذخیره می کردند ، تعجبی هم نداشت که همه چیز را بوده و حتاط با آن رفتارهای عجیب آنها که شبیه به پرندگان مالبته 

ی ه فوقالعاده ای نشان مروز آینده باشد خیلی توج 04انها بر روی زمینی که قرار بود میزبان آنها در .میری آنها را تماشا کند 

پس چطور نمی توانستند متوجه قبرو ساکنش  که .حتی یک سوسک هم به راحتی و بدون توجه انها از آنجا رد نمی شد .دادند

و حتی و دهان هردویشان باز مانده بود ،نشوند؟ اما هیچ کدام از انها طوری رفتار نمی کرد که چیز عجیبی ،در دیدرس آنها بود 

درآنجا چمپاتمه زده  تمام بعدازظهر را اینکه آنجا زنی است که برای خودش چاله ای کنده ویعنی غیر منتظره ای وجود دارد ،

معنایی اگر حضور این زن می توانست برای آنها خطرناک یا ناراحت کننده باشد ،چه . آن فصل ،فصل دیوانه ها بود .است 
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 و هراسهای با این جور ناراحتیهاته ،آنها آمده بودند تا از اینها گذشنها بخاطر آن آمده بودند ، آ؟این همان چیزی بود که داشت

 .و با آنها سرکنندمواجه شوند 

و آنها را صدا راست کند ، سنگها و خاک بایستد کمرش را روی  بر رویبلند شود ، ه وآرزو می کرد تا جرات داشت میری

که هدف آنها چیست ،در میری می خواست از آنها بپرسد .،او نیازمند همیاری وکمک بود رووک سیاه بود یک کالغ  میری.بزند

میری می خواست چه دیر و چه زود از آنها بخواهد ، به اوکمک کنند تا شوهرش را بلند کرده و بر غارها به دنبال چه هستند ،

بگویید که همه او را رها کرده اند ، بیوه شده است ، و به آنها .وبرای مراسم تدفین بدنش را بیاورند پشت االغ بگذارند 

ش بر روی مثانه اش فشار می آورد ، مبچه داخل شک.وبه سختی تحت فشار ادرار است ......بارداراست ،هیچ جای را ندارد  

و هیچ م بود چهار هایشان درهم و عاری از تبس .ورد آنها مطمئن نبود امامیری در م.درد میکنندکمرش و رانهایش به شدت 

او میترسید از اینکه انها از و بپرسند ،پس شوهرت کجاست ؟ و بعد ،چرا در کنار . نوع گفتگویا رابطه ای بین آنها دیده نمی شد 

 ادرار کردن در آنجا هم بی.و نه ادرارکند.از مخفیگاهش بیرون بیاید  نه این جسد نشسته ای ؟از این رو مری جرات نکرد 

بنابراین خودش را .می شد خیس کردن قبر شوهر بطور مسلماً باعث نگون بختی .ذهبی بود و هم خطرناک هرمتی به شعائر م

وجدانش مانند زخم تحملش داشت تمام می شد ، از نظر عصبی در بین سنگها مچاله کرد ،مثانه اش به فشار زیادی می آورد ،

 .ود شده بود ،و منتظر غروب آفتاب بود کامالً خاک آلچز چز می کرد و آزارش می داد ،موهای پریشانش 

 

برای چهار که انتخابی تزئینی و زیبا را  گرفته بودند محل رویش خشخاشها قرار در باالی  وجود داشتند که رآنجا یازده تا غارد

دیده می شدند غارها به راحتی .اتاقهای کافی برای نفر پنجمی که می خواست به آنها ملحق شود . آورده بود دبوجومهمان 

مسی بوجود آورده بودند  های و منظومه از ستاره های سیاه در برابر صخرهورودیهای که سایه های سیاه آنها را پوشانده بودند .

رهای او آو( نوعی گیاه)ای اسفناجیان ه بوتهخره دوغار قرار داشت که به راحتی قابل آمد و شد بودند وتا حدودی با صپای در .

سه . قرار گرفته بودند سراشیبی  سطحباالتر ازآنها قرار داشتند ،که بر روی شده بودند وچهار غار بعدی پوشیده  فروریخته شده

ی هم وجود به نظر می رسیدند گویی اینکه نمی خواستند پذیرای کسی باشند ،و سه غار بعدی دیگرغار بعدی ساکت تر 

 ء،دو غار دورتری قرار گرفته بودند که در نیمهحدود صد قدم به سمت چپ و بعد. داشتند که از اینها هم دور افتاده تر بودند 

 .در شکاف صخره قرار داشتند ،و خاکی پر از سنگ داشتند و نامشخص راهی باریک 

آیا این کلمات معنایی .چون از همه آنها عجیب تر بودند اولین غارنشینان که به جاهای خود رسیدند باعث وحشت میری شدند 

و صورتی کشیده و یکی از آنها مردی بود غیر کلیمی ،با موهای بلوند ،.شاید ،ولی در خارج از آنجا .؟عجیب نبودن  هم داشت

،یک مردی رومی یا شاید هم یونانی بود ونظر کردهء شیطان ،دیگری .ری فکر کرد آن مرد واقعاً زیبا است یباریک ،م

درازی خیلی  (نوعی لباس)یک نیام.شت یا یونانی بودنش وجود ندااز رومی  اثریولی در طرز لباس پوشیدنش هیچ .مسافر

پوستش از شدت آفتاب .نحیفش ،نحیف تر نشان داده شود  باعث شده بود صورتلباسش به پوشیده بود ،که کاله بافته شده 
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های سنگین ود که  برای حمل بارشبیه به شالق چرمی قوی ببدنش ، داشتقوی  بدنی ولی . خشک شده بود خوردن زیاد 

عصای از نی بوریا ،ردا ، ،زیر اندازی مشکی آب بزرگی از پوست بز. بود هم دارای تجهزات سنگین و کاملی  .طراحی شده بود 

به طوری که به دورآن درهم پیچیده شده بودند ،  شاخهای قوچ در وسط آن که از استخوان دراز بزرگی درست شده بود که 

او غار وسطی را . بر روی زمین دوبرابر خم می شد و عصا وزش بر روی آن می افتاد  یسنگینبه وسط عصا تکیه می زد وقتی 

 .انتخاب کرد که از همه کوچکتر و گرمتر بود 

دومین نفر هم یکی از غارهای وسطی را انتخاب کرد ،غار او حدود بیست قدم از غار آن مرد رومی یا یونانی فاصله داشت 

خود باعث محافظت این داشت که  دکه در سراشیبی با ژرفای کم وجوسمت راست قرار داشت ،  ،غاری که در دورترین قسمت

کاله نمدی ،او یک یهودی مسنی بود . می شد آفتاب بعد ازظهر  دربرابر همچنین واز او دربرابر نگاه خیره همسایگانش 

و به نظر می خجالتی نشان می داد ، ف و بیشتر از سن و سالش نحیکوچکی بر سر داشت ، چشم و پوستی زرد رنگ داشت ، 

 . و کم حوصله باشد نزدیک بین ، خسته ، رسید که 

،بوته های  خارها و مشغول می کرد در بین سنگها و سنگریزه ها  که حکایت از عصبانیت داشت  یوارسی کردنخود را با 

به هیچ کس .حمل می کرد با خود و تخته سنگهای کوچکی را برای سالمتیش ی کرد ،جمع مبرای آتش شاخه ها را 

بلکه .برخالف انتظار نه دعایی بود و نه افسونی را می خواند با مارمولکها ؟با خودش؟.،مخصوصاً با صدای بلند حرف نمی زد 

 .و پیدا می کرد نقطه نظراتی بودند در خصوص هر آنچه که می دید 

 ......دوست قدیمی .یم کردهزندگی خواهان ما مثل شاه ...که جای شکر دارد مقدار مناسبی هیزم 

قوی بنیه بود و ظاهراً به پیاده روی و پاک  ،البته بلند سومین نفر ،به طور حیرت انگیزی یه زن یهودی همسن خود میری بود ،

او نمی  .داخل غارها را تحمل کند  تواست دست زدن به استخوانها و الشه های مردار میناو.کردن غارها عادت نداشت 

تخاب کرده بود ،همینطور که ناو پناهگاهش را بد ا.جاروب درخور و مناسبی را از بوته های جمع شده درست کند توانست ، 

که در سطح پایین سراشیبی صخره وجود داشتند ،اولین غاری بود که پیدا کرده بود ،به یکی از دو غاری را انتخاب کرده بود 

بودند باعث  شبدتر اینکه ، بوته های که در جلوی غار.به سختی می شد از آن محافظت کرد حتی قابل آمد و شد  بود ولی را

ن نواحی بارانی نمی بارد به نظر می رسید که درآ.التر بود از خود حفره غار کمی با شورودی غار.تجمع حشرات می شدند 

 .رار می گرفت کامالً در آب باران قولی اگر می بارید او 

بندی شده و ریش و موی سری که حنا ، با دستبندهای نقره ای بودروستایی اهل بادو واقع در بیابانهای جنوب چهارمین نفر؟ 

،مقداری نقره در برابر یک .ا چنین افرادی داد و ستد می کردند کاروانها اغلب ب.از بقیه آشنا تر به نظر می رسید  بود ،او بیشتر

 .برای عبور بی چون چرا از داخل سرزمینشان دار عطر در برابر یک قماش پارچه ،یک تغار رختشوی خرمایی ،مقجین بز ، 
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غارها و یکی از دو غاری که در فاصله دور از بقیه .او بیرون از غارش ایستاده بود . می گفتند ، بچه هایشان را هم می فروشند 

به منتها الیه خود رسیده پپوست سرش که و گره زده بود  کشیدهبه حدی موهایش را  . شکاف تاریک صخره وجود داشت در

 .او به میری خیره شده بود بود ، 

ابنکه درنهاین میری مجبور بود خود را به روسرس افتادهش برساند ، و با آن موهایش را بپوشاند و با داخل قبر دوبار بخزد ، 

روستایان اهل بادو تنها در هنگام مرگ به .تخاب کند غیر قابل توضیح بود چرا ای چنین مردی باید به جای خیمه ،غاری را ان

 . به این راحتی تسلیم مرگ نمی شود که  مردی ریزاندام و تسلیم ناپذیر بود ،به نظر میرسید و این مرد ، داخل غارها می رفتند،

 .اما نفر پنجم را ندید .ا می کرد راحت بشوند تا تاریکی هوا آنها را تماشه خودش و مثانه اش آنکمیری قبل از 

سنش بیشتر از یک نوجوان نبود یعنی ،د که خیلی جوانتر از آن چیزی بود که از دور به نظر می رسید ،نفر پنجم ، مردی بو

اما وقتی که او به راههای نرم تر و سازگارتر .سالخورده می کند حداقل با پاهای پیاده بر روی سنگها راه رفتن هر انسانی را .

مغلوب خود کند و از مسیر خودش باال راتا سخره ها سرزمین ها می رسید ،مثل یک مسافر فصلی با شانه هایش راه نمی رفت 

راه می رفت ، پنجه های پایش بزرگتر شده بود ، و به بیرون زده بودند ، و با احتیاط به پایین می د ،بلکه مانند گربه از کفل رو

تنها یک درس آموخته بود که پاههایش قبالً زخمی شده و کوفته شده او از خارها .قبل از اینکه پاهایش به زمین برسد رفت 

 ومثل یوزپلند به دفعات. داشت  ی کشیده ، و گامهای کوتاه مانند یوزپلنگا، گردن کشیده ، دستهپاهای کشیده :بنابراین . اند 

از گوگرد که از گرمای  دورترکه می ایستاد، جاییدر هرت بلکه برای باال کشیدن هوا حرازیادی مکث می کرد ، نه برای است

از خارها تغذیه می کرد ،  جایی که بزی کوهی .ته بودند باال می آمد ،جایی که کاروانی یا شترهای ازآنجه گذش داخل دره

 .جایی که کسی در بیابان وحشی در پیش رویش در حال جان کندن بود 

هوا ار برای ا به شکل دایره در می آورد ، ومی چرخاند ، لبهایش راو دهانش را از این طرف به آن طرف .او دهانش باز بود 

دیگر نمی توانست بوی  کهکوفته شده بود آنچان توسط گرما و تشنگی او  یبویا در حقیقت حس.بوی خواصی می بویید 

در اثر گرمای شدید و لبهایش ترک برداشته بود ، پاها و پشتش .او آفتاب سوخته و ضعیف شده بود .گوگرد را تشخیص دهد 

به این خاطر بود که نمی می کرد ، تقالیی زیاد به سختی درد می کردند ، اگر به دفعات زیاد برای باال کشیدن هوا مکث 

کرد ، او امیدوار بود بتواند مسدود بودن سوراخهای بینیش را این موضوع او را نگران می توانست هیچ بویی را حس کند ، 

 .و همچنین سردردش را هم بهبود ببخشد برطرف کند ، 

یک جلیلی بودکه به چنین .در شمال بود  و قابل کشتهای خنک تر  او مسافری بود که عیسی خوانده می شد ، اهل دره

کیسه  زبود ، و صبح آن رو مهمانی پولی برای شبانهااو شبها را در کاه و بوریا به سر می برد ، . محرومیتهای خو نگرفته بود 

 راحتیقرنطینه او بدون .که در جایی خوابش گذاشته بود را سندلهایش را و چوبدستیش مشک آبش را ، اش را بر می داشت ، 

اومرد جوانی بود که  امیدو اطمینانش در خدا قرار .لباس ،بدون خوراک و آب بایستی انجام می شد  سوسهءبدون وو  و آسایش 
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به همین خاطر بود که .این هدف سرتا پای وجودش را گرفته بود بایستی یا با خدا روبه رو می شد و یا می مرد ،  .داده بود 

یا به هد تا برایش آب و غذا فراهم کند تا به خدا این امکان را بدی واسطه با خدایش حرف بزند ، تا مستقیماً و ب.آمده بود 

 .کار برای هر سه نفر آنها آزمایش بود این .شیطان این اجازه را بدهد تا کارهایش را انجام دهد 

و از خدا بخواهم ، خدا به ااو می گفت ، اگر .داول باید جایی را پیدا میکرد که او و خدا بتوانند در خلوت با همدیگر مالقات کنن

او قبالً در کنار پنجره کارگاه پدرش ایستاده بود که .را به او خواهد گفت   تمامی جزئیات راهو.خواهد گفت که به کجا باید بروم

می چوب  هر وقت که چکش به .می خورد اسم او صدا زده می شد  هر وقت که چکش به چوب.خدا اسمش را صدا زده بود 

ر دریای مرگ و پبه و می گذشت ه یاز دریای خروشان جلیلاو .از نگاه درونیش می پیمود خورد او گامی جلوتر در امتداد راهش 

 .از بلندیهای بیابانها و غارها باال می رفت د ، بعد یمی رسجنوب  از نمک در

داشت تا او شهامت پیدا کند تا در مورد سفرش با خانواده اش گفتگو کند ، کیسه اش  روز ضربات چکش به چوب ادامه(9)نه 

اما بمحض اینکه پا در بیابانها گذاشت ، .می گفت تپه ها صدایش می کنند. راه بیافتد، و  بارو بنه اش راببندد را محکم کند

و او ! جمجه اش بی رحمانه اصابت کرد  بر رویضربه دیگر چکش ند ، پاهایش زخم برداشت ، سوراخهای بینش کیپ شد

 .دیگر نمی توانست شواهد بیشتری از خدا پیدا کند 

بره ها، گرمترین شبهای بهاری که به ندرت های زردآلو ،  جلیلیه در آن زمان از سال  پر از خدا بود ، محصوالت تازه ، شکوفه

که ن خشک شده ، با،با خودش گفت ، زن نگاهی انداخت بی پایا ی شخص خوشبینی بود ، به سرزمینعیس.اتفاق می افتادند 

تیرگیها و زردیهای که منتظر سبزی و خرمی هستند ، خلقت دره ها ی در انتظار رودها ، :از شدت پیاده روی ضعیف شده است 

پیدا کردن خدا در چه جایی بهتری از اینجا برای .ت که خلقت دنیا کامل نشده است ساینجا جایی ا.در اینجا ناتمام مانده است 

اشها منزلی برپا ر نفر دیگر که در آن بعد از ظهر  از او پیشی گرفته بودند و برای خودشان در بین خشخابرخالف چهحین کار؟

می براحتی نها آزاهدان بوسیله و حکاکی شده بودند بر روی صخره ها کرده بودند ، عیسی به دنبال عالمت های راهنمای که 

او به دنبال زمینی سخت تر .از خودش در گلهای نرم اثری برجای بگذارد او قصد نداشت نرفت ، ا پیدا کنند ، توانستند غارها ر

 برای سپری کردن چهل روزش، بود را یمتقی تر و زاهدانه تر او منزلگاه های دیوانگان و خفاشها را که جایگاههای.می گشت 

و بهانه نداشته باشد تا حتی برای لحظه ای هم که شده اولیه اش باشد ،  تا درآنجا به شدت نیازمند احتیاجات.ترجیح می داد

 .داردبر لم روحانی و خدااعچشم از 

،قرار داشتند  حتی که در آنجا بود  یکه پایین تر از شتر راه لغزنده ای مسیر  درغارهای را دیده بود که در سراشیبی تندی واو 

و در معرض  هم نبود جار راحتی او یکی از این غارها را که به سختی قابل دسترسی بود و .هم بوند دور تر از دسترس بزها 

او چشمش را به دورافتاده ترین و بلند ترین غارها انداخت ، حفره ای شبیه به .را انتخاب کرد  نورتند خورشید و باد و سرما بود ،

زیر انداز دعا سنگ پرشیب وجود نداشت ، که به سختی بزرگتر از یک  برای آن غار حیاطی بیشتر از یک تخته.سوراخ کلید 

اما عیسی قبل از اینکه به پایین حرکت کند ! بهترین جا برای نشمینگاه عقاب ، و البته برای فرشته ها هم .می شد ( جا نمازی)
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هوا هنوز گرگ و میش بود شد ،کمی آب بنورنج کشیدنش شروع شود امتحان و قبل ازاینکه حق داشت کامالًاو  مکثی کرد،

پس او .خدا قبل از روز اول نمی بایست بیاید .ماه نحیف بیرون نیامده بود تا نشانهء شروع روزهء او باشد حالل ،بعالوه هنوز 

واین کار نشانه ای از ضعف نبود بویژه اینکه او داشت برای دورهء .نوشیدن آب گناه محسوب نمی شد .می توانست آب بنوشد 

 .شستشو بدن ،و کمی استراحت عیبی نداشت چیزهای مثل ،غذایی ساده ، .آماده می شد طینه قرن

به سمت . آن دره به احتزاز درآمده بود در باالی  مثل بال خفاش در سزمین مسطحمیری را دید که پوست بزی او زمینه خیمه 

ستی در یبزها بودند ، اگر بزها در آنجا بودند پس بااما درآنجا .کسی دیده نمی شد  بودبازکه  آن پیش رفت ، در داخل خیمه

،  فاصله داشتحدود پنجاه قدم به خیمه او آنجا در حالی که خرافسارشده ای .هم پیدا می شدهمچنین شیر و گوشت آنجا آب 

ورتر احوالپرسی کسی در بیابان باید کمی د باز قبل از ورد به خیمه،همانطور که رسم بود عیسی ایستاد.دش را اعالم کرد وور

او نمی تواست برای غذا و . وارد می شد و اجازه ورود گرفته می شد و بعد از دعوت به داخل آن خیمه  ،خود را معرفی  کرده

اینکه شب را در پناه چوپان به سر کند به او پرداخته بود  ایاندکی پولی که با خود داشت را دیشب بر.نوشیدنی بهای را بپردازد

 . در بیایان هر مسافری می توانست بطور مجانی لبی تر کند و صورتی بشوید رینه وجود داشت که اما سنتی دی.

این رویداد عجیبی بود .اما هیچ کسی نیامد .نام و مشخصات خود را با صدای بلند گفت زد ، هم اوصرفه کرد ، دستهایش را به 

به طوری که  داخل عیسی یک دو قدم به سوی خیمه رفت ، . و هنوز هم سایه بان خیمه برپا بود،هیچ کسی در چادر نبود ، 

ته قالیچه و پادری تعدادی دیگ ، مقداری .نشانه های یک زندگی معمولی در آنجا بود .خیمه را راحت تر می توانست ببیند

سایه آویزان  بقایای آتش ، مشکهای آب که در.کیسه های حبوبات.داشت تمام می شد که توسط مورچه ها نان و خرما مانده 

اما تا انجا که می توانست بفهمد هیچ کس .چند ردیف کفش .بقچه های پتوها که بر روی رختخواب قرار داشتند .شده بودند 

عیسی اطراف را نگاه کرد تا نشانه ای از کسی پیدا کند که در حال نزدیک شدن باشد ،اما هیچ اثری از کسی نبود .آنجا نبود 

ک شدن هوا یتا قبل از تارمشتاق شده بود ، با خودش گفت ، .صبراو بی پایان که نبود .اما پاسخی نشنید او دوباره فریاد زد ،.

در لحظه ای که به صخره می از این می ترسید که . شده بود عیسی همچنین هراسان .درا شروع کن اشو روزه  دبرسبه غار

 .و ناگهان به خانه برگردد.رسید تحملش را از دست بدهد 

درب ، او چند قدم به سوی سایه بان خیمه جلوتر رفت ، و کوچکترین و نزدیکترین مشک آب را برداشت این که دزدی نبود ، 

نه آنها را بکشد و نه اینکه قصد چنین با دستهایش مورچه ها را کنار زد ، .زائده های نان و خرما را برداشت و .چوبی آنرا کشید 

تکه .و مزاحم نمی شدند .و به دنبال کار خودشان می رفتندود که انها بر روی خاک می افتادند حداقل این ب.کار را هم نداشت 

 او هر خاری که. ش و در کف پایش بود را بیرون کشید را برداشت و با کمک آن تکه سنگهای بین پنجه پایهای از حصیر و 

شاید اگر .بدنش درد می کرد .سرش بهتر نشده بود .ند پاهایش کبود شده وزخمی بود.را بیرون می کشید  کندپیدا می توانست 

شد روی آن  اگر چهارزانو داخل خیمه می نشست ، میاز گزند آفتاب درامان می شد ، داخل خیمه می شد اشکالی نداشت ،

بود ،او دوباره آب ، نان و خرمای که در دست گرفته بنشیند ، و آخرین غذای خودش را با آرمش بخورد ، پتوها مثل صندلی 
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در حالی که منتظر بود به تاریکی چادر .چشمانش در تاریکی چادر سیاه شد .آفتاب دیگر به او نمی خورد .چند گام جلوتر رفت 

اوگفت .آب فریاد می کشیدند  ایدز زیر پاهایش برصفیر گلوی را شنید ،مثل این بود که بغچهه های پتو خو بگیرد صدای 

 .می رسید ،چه کسی آنجا خوابیده است ؟  شصدای صفیر گلو به گوشدوباره آنجا چه کسی است ؟ :

موسی به اندازه کافی هوشیار . قبل از این که قربانی خود را بکشد یک دوره کوتاه هوشیاری رابه قربانی خود می دهد تب 

بیه اسفنجی سرش ش.تازه شد و دوباره درد که تمامی بدنش را گرفته بود برایش .را بشنود  "خوابییده"شده بود که فقط کلمه 

خونی و هر لوله مجاری داخلی بدنش را حس کند ،تک تک استخوانهایش رگ او می توانست هر .،شبیه به یک قارچ شده بود 

ردرلحظه ای که .بدنش توسط نورآفتا برشته و بیابانی شده بود .و رشته های عصبیش را که از شدت درد مشخص می شدند 

چهره ای یهودی ، صورتی کشیده ، جوان و شبیه به .حال توانست صورت عیسی را هم ببیند در همان توانست صدا را بشنود 

البته به خاطر اینکه این مرد از آبانجا خورده بود وآنجا د رحالی .چهره ای روستایی ،چهره یک دزد. یک چهره جلیلیه .زنان 

این را وظیفه .موسی به حد کافی خوب بود حتماً او را می زد  اگر حال.در دستش قرار داشت  آنها  ایستاده بود که  مشک آب

البته این کار هم باعث .خود می دانست که روشن سازد که یک دزد آنهم دزد آب مستحق دماقی ورم کرده و خونی است 

نفسی نداشت تا اما .اسم میری را فریاد بزند او سعی کرد .اما او نمی توانست دستش را مشت کند .خرسندی موسی هم می شد

 .با آن صدای از خود تولید نماید 

رخست آب بدهید ، تا با آن این تکه به من "و یونانی گفت ( ییکآراما)مرد جلیلیه ای با لحنی مسالمت آمیز و لهجه ای آرامی 

او در .ی نه است که سکوتی که در پی درخواستش آمده به معن دکر او احساس."نانهای خشک را نرم کنم و لبانم را تر نمایم 

پسر عمو آب را از  "او گفت .و در کنارش نشست.بخاطر ناسزاهای که می گفت پیدا کرد جای موسی را تاریکی خیمه زانو زد ، 

 "من مضایقه نکن 

به نیت از تو چهل روز آرمش در قرنطینه را نصییبت می کنم ، قول می دهم اجازه بده جرعه ای از آن بنوشم و "و ادامه داد 

 "فقط در حد رفع تشنگی ،

آیا تو ناخوش هستی؟من خودم ".و پلکهایش را به شست دستش مالید انگشتانش را بر روی پیشنی موسی قرار داد ،  کاو نو

او دستاش را بر روی سینه موسی قرار داد و طوری فشار داد تا نفس شیطانی حضور خود را آشکار کند و  "هم حال خوبی ندارم 

پارچه ای را که میری  "ی ریم"کلمه را شکل دهد که قبالً به دهان موسی آمده بود ،ضایی خیمه را پرکند بوی تب شیطانی ف

زبانش .بلند شد تقریباً برای جلوگیری از خروج تب شیطانی در دهانش گذاشته بود با توان اسمش که به زبان موسی آمده بود 

،البته بیشتر وزنش بر روی سینه موسی قرار نداشت و سینه سیاه شده بود ، دوبار مرد جلیلی وزنش را بر روی دستش قرار داد 

البته دیگر .حتی عیسی هم می توانست بوی آنرا حس کند.خاکستر گرم سنه ای آتشین .گوگرد تپه ها .موسی را دوباره فشار داد 

 .فریاد میری شنیده نمی شد 
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مقدار کمی از آب را داخل دستش ریخت و گرد خستگی . "،در حد رفع تشنگیفقط یک جرعه ،فقط یک جرعه":عیسی گفت 

اما از این خوشحال بود که از دست آفتاب لحظه ای درامان مانده بی اندازه خنک شد ، .سفرش را از روی چهره اش پاک کرد 

نرمی نان و خرما .کا باعث شد سردردش تا حدی تسکین یابد خود کشید  سرفرق موهایش را تر کرد و با دست خیس بر .است 

 .را با آب احیاء نمود 

ه فکر و ب.کمی بیشتر آب نوشید .هنرمندانه و بلندش به سختی لمس کرد ن انگشتهای آلبهایش را با شروع به خوردن کرد ، 

،به تازگی از درد رها شده بود ، و او احساس نشاط و طراوت کرد .چکاند و لبانش رفت ،چند قطره آب بر روی گونه موسی 

دستش را با آب خیس کرد و آنرا بر .در سرجایش در روی دهان موسی قرار دادآنرا پارچه را تر کرد ودوباره .قدرتمند شده بود 

 این یک "ود را بیاب ای که در اینجایی ،دوباره سالمتی خپس ":عیسی گفت تکان می داد ،دعای خیرروی صورت موسی 

نبود یا کسی کا کار هیچ شاهد .کرد  یهم نم یاو چه کار می توانست انجام دهد ؟ فرق چندان. معمول برای مریضها بود تهنیت 

بود بنابراین او هنوز نادیده .هنوز که حالل ماه نازک فرا نرسیده بود تا اولین نشانهء اولین شب میعادگاه او و خدا باشد .او را ببیند 

او بایستی این مرد بیمار را به حال خودش .،چاره ای دیگری هم نیست او با خودش گفت .نیود . واعمالش حساب نمی شدند 

 .نمی رسید و آغاز قرنطینه را از دست می داد در غیر اینصورت او هیچ وقت به غار .رها می کرد تا بمیرد 

او لنگ لنگان بیرون رفت ، جوانی مسن .را نمی دادند  اجازهایش به او این او مبایستی به سرعت از آنجا برود ، مگر اینکه پاه

اما شاید از خودخواهی خود شرمنده و خجل شده بود ؟.کشید به پایین مشک آب را رها کرد و سایه بان خیمه را در هنگام رفتن ،

و بی محابا مثل بچه ها .هم خوابش برده بود  و درآخر.چشمانش بسته بودند.او شاهد هیچ چیز نبود .موسی شاهد این ماجرا نبود 

 .به خواب رفته بود 

آنرا به بیرون تف کرد ،دستانش را به اطراف .شل سنگین شده بود  غده ای روی دهانش مانند موسی دوباره بیدار شد ، پارچه 

به فافی که دورش پیچیده بود رها کند ، سعی کرد تا بلند شود ، این کار برای مردی با جثهء او نه حلاز کشید تا خودش را 

ا دست و باول می بایستی وزن بدنش را بر روی یکی از آرنجهایش می انداخت ، . و نه کار راحتی بود  می شدسرعت انجام 

 ......دیگرش فشار می داد،و بعد بر روی زانوهایش قرار می گرفت 

از که در حالی دیده شود باری  تاسفچنین وضع  درموسی دوست نداشت .شترها خوش ترکیب تر و مایع زحمت کمتری هستند 

او را مرتب . ا او بلند می شد و بازوهایش را میکشید تمچ دستهاقبالً مطابق معمول میری آنجا بود تا .می شود بسترش بلند 

نمی توانست سرش را از .اما حاال او نمی توانست حتی وزن خودش را جابجا کند.میکرد ،و لباسهایش رابرایش نگه می داشت 

که  و بیماری را  و نه می توانست بوی ناخوشی.ی توانست بطور کامل بیادبیاورد که کی بوده نه مروی زیرانداز خیمه بلند کند ، 

احساس سرما کرد ، و در این حس هیچ .بوی مومیایی میداد . ،عسل و بخور به مشامش می رسید را تشخیص دهد ز ادویه ها ا

احساس خوابیده بود؟چرا چرا او کبود و ناتوان شده بود؟چرا او هنوز در داخل پتو .همینطور گیج و مبهوت شده بود .شکی نداشت 

سعی کرد که سرش را بلند کند و اطرافش را ببیند ،همسرش ز همه مهتر اینکه خیلی ملیح و خیلی آرامی می کرد ؟و ا
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کلمات "میری؟آیا داری می آیی؟".پاسخی داده نشد  "میری ،میری".او بی درنگ آب می خواست کجاست؟دستانش را بهم زد 

آب دهانش تلخ و تیز شده .اشت رشیدی دتقریباً مثل نی وبریده بریده بودند ،در حالی که در حالت عادی صدای نافض  خشک و

 .گلویش مانند بیابان خشک شده بود .بود و لبهایش ترک برداشت بود 

مهم نبود که چه کسی .یا کسی دیگری شد که آب در نزدیکش باشد و منتظر صدای از جانب میری دوباره دستهایش را بهم زد 

و بایستی صدای پسر عموهایش .اما هیچ اثری از کسی نبود .به سرعت گذشت مدت زیادی از برهم زدن دستهایش باشد ، 

فقط توانست صدای بزها .منزلگاه تجاریشان را قدم زدن افراد در معمول ،سروصدای ،و صدای شترها را را می شنید عموهایش 

تا بر روی زیرنداز چادر رازدرد بود ،در نهایت به اندازه کافی توا یافت ، اگرچه پ.خس خس خیمه پوستیش را را بشنود،و صدای 

حداقل بخش از .آنچه را که می دید می توانست تشخیص دهد .خود را بغلتاند و از زیر دامنه سنگین پایین خیمه بیرون را ببیند 

یشان  اینجا برای خیمه جای نامناسبی بود ،که در هوای گرگ میش هم گرفتار شده بودند، آنها بایستی شب گذشته خیمه.آن را 

هباک  احمقهای چون آنجا جای خیمه.قرار داشت ( جریکو)خارستانی در بیایان که در فاصله زیادی از اریحا .را برپا می کردند 

بوته های خورده .و مدفوع شترها آنجا بود جای دوار خاکستر سیاه آتش آنها .وجود داشت خیمه عالیل همچنین جای رهام و 

کسی که سزاوربود بخاطر .با عنایت الهی مایع حیات در دسترس بود .حین خوردن هم آنجا بود  توسط بزها درشده و کنده شده 

موسی آنرا بر روی . آنها در کنار سایه بان خیمه مشک آب را انداخته بودند .بی توجهیش یک سیلی به گوش او نواخته شود 

صورتش ریخت ،آنقدر توان نداشت که مراقب استفاده و به مهابا آب را بروی موهایش و سر مشک را برداشت .زمین کشید 

اما بعد . دهانش باعث ترش شدن آب می شد .او باید ابتداء با آب دهانش را می شست و آنرا تف می کرد.مناسب از آب باشد

را دنبال کند  ود آبی را که راه انداخته بو موج مسیر جریان او تقریباً می توانست .آب کار خودش را کرد ، او را سرزنده ساخت 

واضح در نهایت آب به سرش نفوذ کرد ،نفسش و بینایش . سیالبی که مسیرش از بین دهان و حلقش به شکمش ختم می شد .

که با یک زندگی پر از داد وستد ازدواج کرده بود، کسی که مردی حدوداً بیست و شش ساله :او احیاء شده بود .شدند 

از روی سختی و معامله را مثل یک روحانی ، بنشیند مرتب وچهار زانو  رفه های تجاری خودمحوریش باعث می شد در کنار غ

را با نقره این موسی بود که می توانست فانوسهای .  و همچنین با وقارچانه بزند برهم بزند یا در مورد آن قضاوت کند سنگدلی 

،پاپیروس در برابر نمک ، بالباسهای رومی تاخت بزند های زرنشان معاوضه کند ، یا انجیر را با شراب ، تندیسهای کوچک را

تحسین ،مورد  دیگران این موسی بود ،مورد حسادت.هیچ کاالی تجاری نبود که در دستان موسی باد کند و معاوضه نشود 

 .دیگران و ثروتمند

گونه ،اللی شاهانه با موهای آبی ،د اوبرای کاالهاو قیمتها  جادوگر بود.بی شک او مورد تحسین دیگران بود ، اما فقط در بازار 

اما در .و مکار بود داشت  فوقالعاده ای بی لکه بود ،سلیقهء و ظرافت ( نوعی لباس)های دارای چتر زلف و نازپروده داشت ،نیامش

اش  مشتش و بوسه.در آغو شگرفتنش نوعی کوبیدن بود .معاشرات روزانه در خندیدن و در آغوش گرفتن قبیح و بی نزاکت بود 

همسرش میری ، ق است و هم متنفر از آن ، به نظر می رسید که به دام انداختن زندگیش هم عاش.خیلی فرقی با هم نداشت 

دورمرد در یک .او در عین حال هم ارباب و هم بردهء آنها بود.و افسارهای بی پایان کاروان  توقفهابازار ،خودش ،مشروبش ، 



 
 قرنطینه ، اثر جیم کریس  ، ترجمه علی دوستی 

کشهای مکش وکج خلیقیهای ریاست طلبانه اش خود را با بچه بوده است نمی توانسته  وقتیچهره ، متضاد هم ، میگفتند ، 

دوبرابر !دو شکم ! دو قلب داشته !جای تعجبی نداشته که حتی در دوران کودکیش آدم بزرگی بوده .هایش وقف دهد گریه کردن

  !داشتههم و دو مزاج !استخوان داشته 

را  شکوچکترخوداز تمسخر و شکست می ترسید،اوبایستی یاد میگرفت تا حاال موسی هم مرد بالغی شده بود و هم تاجر بود ، 

هر کسی به راحتی می توانست .زندگی برای این چنین ضعفهای بیش از حد دشوار بود .یعنی همزاد آشکبارش را منکوب کند 

پس موسی .او را گول بزند تهر کسی می توانس. ر معامله و تجارت تبدیل کند به سود خودش دبا همزاد سازی این تمایل را 

مثل هیچ  ،کسی کهرا نشان می داد سخت ترش  بخش عمده ای از کودکیش را ، و به دنیا خودِاشت ، خود را مخفی نگه می د

در کاروان  چنین با شکوه شخصیپسر عموهای چرا .اشتهاء مشت ، ،سلطان تجارت ، ضربه می زد وچانه می زد کس دیگری 

این امر باعث حیرت موسی شده بود وباعث شده بود که او به شدت ؟بیشتر از او می ترسیدند تا این که او را دوست داشته باشند 

اما د رخالل نوشیدنیهای .موسی خودش را ترغیب و تشویق می کرد آنها به او حسادت می کردند به همین سادگی ،.تند خو شو 

و ساده تر اینکه ، آنها از تو متنفرند موسی ،تو هم تنفرشان را به آنها یر هنگام شبانه ، قضاوت او خشن تر می شد ،تلخ و د

 .بازگردان 

مثل برده های معبد بر روی شکم خود می خزید ، موسی .همزاد کوچک تر توسط آب احیاء شده بود هرچند برای لحظه ای ، 

فریادهای بازار، خرناسهای شترها ، و .و به میری و عموهایش فکر می کرد رد غبار بود ،ریش وموی سرش هنوز خیس و پر از گ

از این رو که تقریباً مرده بود ، .اوتقریباً متوجه شده بود که تمامی آنها را ازدست داده است .اشت تا حدود دلبستگی که به آنها د

و دوستی پیدا دوباره بیرون از خیمه را نگاه کرد ، تا اثری از آشنایی .ه بود تحمل ناپذیر شد برایش  و از این رو خسارتهای آنها

شاید او بعد از همه آنها مرده باشد ،و این هم .دود ،فریادی ،اما هیچ اثری از این چنین چیزهای در آنجا نبود  اثری از .کند 

 .جهنم استکه در آنجا قارا گرفته است 

اگرچه ،نمی .صدای تپنده .چهره ای در جستجوبرای شکار کردنش بود .تمرکز می کرد چه اتفاقی افتاده است؟ موسی بایستی 

حرکت آمده و چطور کارون از از تپه ها بیرون می توانست آخرین مسافرتش را بیاد آورد ، .توانست آن صدا را تشخیص بدهد 

نخ تابیده را با کهآن شبان می خواست د ، که به طرف جنوب می رفت به تاخیر افتاده بوتوسط یک شبان بادویی کاروان چطور 

یکی گفته بود که موسی از .ر زدن در چانه زنیش استفاده کرد و بی حوصلگیش برای زو او از جثه.اجناس مسی معاوضه کند 

می توانست برپای منزلگاه .بیابان هم کسب سود میکند ،وموسی از شنیدن این حرف خیلی احساس غرور کرده بود شن و ماسه 

وقتی که می خواست بخوابد هم شب قبل از آنروز درآتش های آنجا را ، سردی شبانه انجا را ، او و بعد غذا را ، ا به یاد بیاورد ،ر

شب قبلش بود ؟یا شب دهم یا دوازدهم؟به میری گفته بود تا شانه هایش را آیا .احساس گرما و هم احساس سرما کرده بود 

تقریباً استفراع کرده بود و به پشت خوابیده بود چونکه سینه اش درد .پتو به بیرون فرستاده بود  ماساژ دهد ، میری رابرای آوردن

 .کامالً  مشخص بود .که بعداز آن تب کرده بود ! پس آن موقعه بود .اسهال هم گرفته بود .می کرد و می لرزید 
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اساس شواهد که در بیرون وجود داشت خانواده و همراهنش این بود که بر اما چیزی که در حال حاضر بیرحمانه آشکار شده بود 

او بررس یکرد ....رها شدن در بیابان با .و این خیلی بیرحمانه بود .تا خودش به تنهایی با تب مبارزه کند او را رها کرده بودند ،

هیچ لباسی ، هیچ کدام از ، کمی مدفوع شتر .لنگی که بی استفاده بود ، و پنج ،شش تا بز خری .که چه چیزی را دیده است 

روبه رشد  احساس ملیح و آرامش با وجود احساس .میری هم نبود گلولهه ای پشمی ،هیچ یک از ظروف تزئینی مسی و حتی 

 .همزاد کوچکتر رفته بود .ترس و خشم از بین می رفت 

از رانده اند ،ذرانی که روزی را دربیابان گچهره اش مانند سایر مساف.آفتاب به زیبایی در آسمان پایین آماده بود در آن لحظه 

و کاروان خیلی دور رفته است تا بتوان آن را .که آن لحظه غروب دیروقت استموسی می دانست .قرمز شده بود تقالء  فرط

او حتی نمی تازه ،چطور می توانست کاروان را تعقیب کند ؟برآن خر لنگ سوار می شد ؟ بر بزی سوار می شد؟. ردتعقیب ک

سرش از ااو روی روی زمین دراز کشیده بود طوری که شانه هایش داخل خیمه بود و .وانست بدن خودش را از زمین بلند کند ت

در دره خرمی که در طرف  و رسید به آنها تعقیب کردن کاروانیان  ها و،و در سر رویای سواری شدن به بزخیمه بیرون زده بود 

لباسهای ،ظرفهای مسی ، پارچه ،کاالهایش را از پشت شترهای کاروان پایین می آورداو می بایستی .می پروراندشمال ، 

لباسهای پشمی نارنجی و بود که با پوشیدن لباسهای پشمی بوجود می آمد ، مخصوصاً شهوانی او عاشق حس ) یشپشم

وهایش از خجالت چهرهء خود را در آن لحظه عموهایش و پسر عم.(اینها رنگهای بودند که فاحشه ها می پوشیدند .غوانیش را

آیا او باید به خاطر اینکه او را تنها به دست مارها و یوزپلنگها سپردند ،آنها را ببخشد ؟آیا او باید به آنها به . پنهان می کردند 

او باید با  . و یا آنها را سنگ باران کند.دزدیشان در تجارت به آنها تبریک بگوید؟بایستی بر روی آنها عطسه کند  خاطر مهارت

آنها می دانستند موسی می تواند چقدر خطرناک باشد .گرزی به دست در بین آنها می استاد و سر همگی آنها را می شکست 

سپس به جای می رفت که زنها در آنجا بودند ، برای یک بار هم که .آنها قبالً دیده اند که موسی چطور گرزش را می چرخاند.

آرام "و دیگر کسی جرات نداشت که دستش را جلو بیاورد و بگوید حمله کردن به زنش وجود داشت ، شده بود حاال دلیلی برای

او این حق را .او می توانست زنش را برای همیشه ترد کند در دفاع از زنش آنها چه داشتند که بگویند؟. "باش موسی ،ولش کن 

ها بفرستد،و همه صدای یا می توانست او را به خیمه های آن.طالق داده و بیرون کندآن کار می توانست او را  ربخاط.داشت 

را ( لباس)و نیامشگریه های متفاوتی را بشنوند وقتی که موسی به او تودهنی بزند .گریه و زاری او را در تمام شب بشنوند

چنان با درد با او سکس  وو موی سرش را در دست بگیرد رانهایش را باال بیاندازد .بربیاورد و با شالق چرمی بر پشتش بزند 

و موسی .مشتها؟همه یشان مثل سابق برای موسی بودند بوسه ها ،  .درد،اشک ،ترس برایش بوجود آید  (سه گانه)کند تا تثلیث

 .او را همانجا طالق می داد 

ی کرد مورد می کرد ، احساس ماحساس ترس ،اگر می خواست حقیقت را بشنود ،تمام رشته هایش پنبه شده بود ، اما موسی 

نه تنها بخاطر او می لرزید ،.او به چشمانش کمی آب ریخت ،اما در چشمانش اشک هم بود .سوء استفاده قرارا گرفته است 

باروبنه چه جور تاجری بود؟او حاال .اصالً امید بخش نبود به آینده ، شچشم اندازرک و پوست کنده ، .خنکی هوای داخل خیمه 
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ولی در .حالت روانیش مثل قاتلها شده بود .مثل پوست گردوه بی استفاده پرت شده بود .بودلوح  یک خر ساده.مسخره داشتای 

 .آنجا کسی برای کشتن نبود،به جزء خودش

 تواندیچرخد ،زانویش را جمع کرد ، و متوجه شد که مبه پهلو دوباره سعی کرد ،ب.اگر چه ، خشمش باعث می شد تا قوی تر شود 

با کمک عمود خیمه پتوی بر روی شانه اش قرار داشت ، .تا آنجا می توانست داخل خیمه را زیر و رو کرد.بلند شود  لرزان لرزان 

،رختخواب،لوازم پخت لیچه هااق.اثاثیه منزلش.بزها، اما نه بهترین بزها.باقیمانده برایش را بررسی کرد  وسایلبلند شد ،موجودی 

باقی .قمقمه ای پر از شراب خرما.کیکهای انجیر.میوههای خشک .گوشت نمک سود شده .تدوکیسه بافته شده پر از حبوبا.و پز 

که مال خودش بود از نخهای رنگی تابید های نمونه میله کالف پشم نارنجی،و کمی هم پشم ارغوانی،مانده یک قرقره 

با عجله به طرف زینش .سوزاندن برای (خارگوش)مقداری ازگیاهان معطر .دستگاه بافندگی زنش ،لباسهایش ،لبسهای زنش ،

و اندوخته ناچیزی .آنها را معامله کرده بود هفت بطری پر از عطرکه در ابتدای همین سال و خنجر زینتیش را پیدا کرد ، رفت ،

اگر چه به حال رها شده بود ولی به سختی می .در داخل پارچه ای بربری پیچیده شده بودند سکه ها ، جواهرات که از طال،

 .با خود را با تجارت زنده می کرد .کامالً مفلس شده بود توان گفت که 

بیرون از خرد می کرد ،از آن استفاده کرد تا بتواند قدم بزند ، به و حبوباتش را که میری باآن گردو گرفت دسته هاون بلندی را

کم غروب افسارش به زمین بسته شده بود را االغ را که در نور  در حالی که مشک آب به شانه اش آویزان بود ،خیمه رفت ،

 برای احتیاط،.پنجه های پایش به خاطرتحمل  وزن بدنش که بروی دسته هاون افتاده بود سفید شده بودند.پشت سر گذاشت 

برای بوسیدن و مشت زدن هیچ اثری از هیچ کس .هیچ اثری از هیچ کس در پشت سرش نبود.به طور کامالً رویش را برگداند 

 .نبود 

بود و به زمین بسته توسط زنش افسار شده که به هر حال از خود موسی هم مسن تر بود ،  پیریبودفرتوت و خر مادهء االغ ،آن 

و به علت کشیدگیهای موجود بیچاره طنابی که به دور پای عقبیش بسته شده بود .او گره مهربان میری را شناخت . شده بود 

ث شده بود االغ درد زیادی را بر روی عضله تاثیر گذاشته بود که باعتاول آنچنان .طناب جای آن زخم شده و تاول زده بود 

توورم شده بودند ، شاید به خاطر وضع تنفسش خراب بود ، سورخهای بینیش به نظر می رسید که م.تحمل کند و لنگ شود 

او متوجه تاول نبود بلکه بینی االغ را نشانه گرفته  گاهنموسی به جلو خم شد و با دقت بیشتری نگاه کرد ، .تاول بودم گردش سَ

ود ،و به عقب برگشته بلب بوزینه ی االغ شبیه به لب باال.و اثرات آن هست چرک بود ، موسی می خواست بیبند که آیا اثری از 

به همین شکل ،موسی هم می خواست تا .میری می خواست که االغ را دور نگه دارد .مشام انسان می رسید از آن بوی بدی به 

سراجه می توانست به انسان هم .بود سراجه مسری سورخهای بینی زخم شده عالئم مرض  .فاصله اش را با االغ حفظ کند 

موسی .نبودگاز گرفتن خر ماده نسبت می دادند ،  همردم  که انتقال مرض را تنها بو برخالف گفته عده ای از .منتقل شود 

اگر آچه را دیده بود زخمهای چرکین .مطمئن نبود که آیا آنچه را دیده است زخمهای چرکین بودند یا نه تنها خلط بوده است 

از طرف عمومها و پسرعموهای مهربانش ؟موسی که  ارثیهپس فایده این االغ ماده چه خواهد بود ، .باشند بزودی االغ می میرد 
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،مگر اینکه می خواست خطر ابتالء به او حتی نمی توانست پوست آنرا برای چرم استفاده کند ،نمی توانست گوشت بخورد 

 .مرض تب االغ را بپذیرد 

خرها ، اکنون معلوم بود .بود  شاید این همان مرضی بود که موسی بدان مبتال شده.این افکار باعث شد که موسی عقب بایستد

و به زیر موسی دستش را بلند کرد.خانه یشان را جای دیگر هم برپاکنند  می خواهند هستند که مشتاقانهکه پر از ارواح خبیس 

 بهبررسی کند، اما در زیر چانه موسی ،پاییتر از ریشش ،نقل است در اثر مرض ایجاد می شود را تا آماسی را که  برد چانه اش 

انگشت کوچکش را داخل .هر حال جای شل و سنگینی بود ، و به سختی می شد گفت که آیاآنجا آماسی هست یا نه 

آیا او مرض سراجه گرفته است ؟او تنها از یک چیز مطمئن بود ،هم .سورخهای بینش کرد ، آنجا تمیز نبود البته دردناک هم نبود

هر دوی آنها از نظر کاروانیان ، بی ارزش . توسط دوستانش در کاروان ترد شده و رها شده بودند و هم خرش به یک اندازه او 

و شروع کرد او را رم دادن تا از کنارخیمه و موسی گره طناب االغ را شل کرد .،در نظر گرفته شده بودند مرده همچنین آلوده و ،

سرایت مرضش خطری بهتر بود او در جای بمیرد که .سی شده بود مریضی االغ باعث خشم و عصبانیت مو.از کنار بزها برود 

لگدهای موسی به االغ برای آنکه از آنجا برود .یعنی اینکه موسی باید کاری می کرد که االغ از آنجا دور شود .نداشته باشد 

حواس االغ هم در اثر مرض  مثل این بود که .موسی نداشت  توجه کردن بهاالغ ماده تمایلی برای .هیچ تاثیری در او نداشت 

خود را تا آنجا که موسی االغ ماده می دانست که .موسی در آن شرایط به هیچ وجه قوی تر از االغ نبود .مختل شده باشد 

این .این االغ موجودی است که برای استفاده کردن باید زده شود عالوه بر .مقاومت کند می تواند در برابرش  بزحمت بندازد او

در جای که چوب سوار به آنجا گونه االغ ضربه کف دست به .که قسمتی از قرار داد کار اواست شرایط کاری االغ است ، تقریباً

زدن االغ به عنوان موجودی معصوم به اندازه .و عرر کردن برابر است با حرکت به این و طرف و آنطرف به سمت جلو می خورد 

بر  کهاما این االغ مادهء پیر.تولید گرد خاک می شود ضربه صمیمانه کف دست به پشت االغ باعث .مفهوم دارد  زیراندازهازدن 

وقتی مووسی به ساق پایش .،ناخوشیش باعث شده بود که دوبرابرمعمول لجوج شود اساس طبیعتش نیمه لبخندی بر لب داشت 

او مقداری .ی رسید مثل یک کره اسب چموش است او به نظر م.لگد زد ، اواز جای خود هیچ حرکتی نرکد و فقط عرعر کرد

وجود داشت ،پاهایش چیزی غیر عادی و خنده دار در مورد این .و مشغول نشخوار شد انداخت  به زمینفضله کرد ،و سرش را 

کت قسمت پشتش سیاه ، دراز و کشیده بود طوری که به نظر می رسید نصببت به سر استخوانیش خیلی ظریف تر بودند ، 

داشت که برای زدن مگسها از  فرسودهی دم. ه بدنش وصله شده است مثل لباسی که خیاطی شده است تی را پوشیده که بزمخ

این االغ تمیز سرش را در بین چهار پایشمانند سگها پایین انداخته بود ،.و گوشهای آفتابه ای شکل دشت  .آن استفاده می کرد 

با رنگ صورتی که در اطراف بدنش با رنگ  که نورغروب آفتاب سبب شده بود  ،وحتیبه نظر می رسید تر و باوقار تر 

 . پیدا کرده بود البته با اغراق بیش از حد زیبا به نظر برسد هماهنگی خواصی خاکستری 

در آن دنیای خشک متشکل از به نظر می رسید که بدنش تنها چیزی است که .موسی دسته هاون را با هردو دستش بلند کرد 

در آن روز هم خیلی دیر وقت بود و هم هوا گرگ و جمع آوری گله ها که به کوچ رفته اند برای .ار و سنگ حرکت می کند خ

بازهای وجود داشتند که در باالی خارستان در آسمان چرخ می .کامالً بدون نظرات رها نشده بود با این وجود او .میش شده بود 
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را به سختی می توانستند االغی نان فاصله ای سوسک جنبنده ای را زیر نظر داشته باشند ، پرندگانی که می توانستند از چ.زدند 

 .زنده ای به ندرت یافت می شد  دآنهم در چنین ناحیه ای که موجواز دست بدهند ،فقط مشغول نشخوار کردن است که 

آنها به آرامی در آسمان .را تقسیم کنند  بایستی دو چشم االغسه باز .الشه می بایست باشد و جنگی می بایست شکل بگیرد 

سپس تغییر مکان داده و .وی محدوده باریکی پرواز می کردند ر بود برمشخص  شان بالزدنهایتعداد چرخ می زدند در حالی که 

بود تپه ای قرار داشت می چرخیدند ، و هرگز چشم از خارستان و جذابیت کوچکی که در آنجا  بر روی صخره ای که در کنارهء

دیده می شد در حال بلند شدن بود که  یمرگ گرمایی،کوچکتر و کم رنگ تر از سایه خودشان بود ، اینجا هر چد که .برنداشتند 

به هیچ مردی ، االغی ،دو دست که باال برده شده اند ، بزهای که :موزیانه ،مقاومت ناپذیر و سوقصد کارش را شروع کرده بود ، 

بازوان موسی دست بگذارد یا سینه اش را تا بر روی تند و بی رحم خیمه ،بدون اینکه کسی آنجا باشد  زاویه.وجه متوجه نبودند 

 .هاون دوباره به زمین بیافتند دسته شیطانی و نحس بیرون برود قبل از اینکه هوای طوری فشار دهد که 

او با لگد .صدایش دوباره کشیده و رسا شده بود گلویش پاک شده بود ، ."بلند شو ":موسی شانس دیگری به االغ داد ،او گفت 

با برای آزمایش نتیجه کار ، او .هیچ اتفاق نیافتاد.تاول ملتهب االغ زد او با پاشنه پایش ضربه ای بر روی .به پهلوی االغ زد 

را می دید که اما در اینجا موسی همتایش . "بلند شو":دوباره گفت .قسمت پایین پشت االغ ضربه ای زد هاون به  ءدسته

تحمل  ی رااو می توانست نهیب زدنهای موس.و در حال شکست دادن موسی است .بیماری او از بیماری موسی شدید تر است 

هر چه می خواهی با من بکن .او چشمانش را بست و حتی گوشهایش را پایین انداخت.اما توان و ارادهء ایستادن را نداشت .کند 

 .تو اصالً دید ه نمی شوی .

مجبور بود پول در .وتمام شده می دید تاجری که همیشه معامله اش را کامل .خود را بگیرد  موسی نمی توانست جلویالبته ،

االغی که .به جز شتهرها البته .آنها گذشته را خوب به یاد دارند.یش هستندمشتریهاها مثل می دانست که االغ . دست چانه بزند 

االغ کیسه آخور االغ در برابر افسار و نهیب زدن مقاومت میکند ، .آن را را قبول خواهد کرد  خودش راهی را انتخاب کند همیشه

موسی با خودش گفت که چاره ای ندارد مگر اینکه االغ را وادر کند .خود را تکان می دهد وبرای خوراک بهتر عر عر می کند 

تا اینکه االغ به به چه منظور؟. از خیمه نقل مکان پیدا کند وبه این وسیله باعث شود که االغ به فاصله امنی که غذا بخورد 

پس این کار آخرین .بمیرد فرمان می دهد مکانی که موسی حرکت کند و از آنجا دور شود و دررفته رفته دنبال نشخوار کردن 

همچنین االغ .و کتابی دارد هر چیزی حساب .موسی فکر کرد ، او باید بهای نافرمانیش را بپردازد .درس زندگی االغ خواهد بود 

 .بهای ترد شدن او .باید بهای آلوده کردن موسی را بپردازد 

اندکی  با حاال سه دلیل خوب برای زدن االغ .موسی دستهء هاون را برای بار دوم بلند کرد ،اما این بار هدفش آزمایش نبود 

هترین نحوه بیکباره به خشم مانند بلغم و ادرار است .می کرد  خشم خود را ارضا بایدموسی .در مجازاتش وجود داشت تخفیف 

او .موسی برای انجام کارش دلگرم شد  سشاهدی هم که وجود ندارد ،پ خجالت آور است  فکر کرد ،با خودش .خالی می شود 

ببینید ، می گفت می بایستی او .،میری و عموهای موسی باشد اشتههمیشه دوست داشت که برای انجام کارهایش شاهدی د
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در اینجا می توان به بهترین نحو ممکن از دستهء هاون استفاده کرد ، .وقتی موسی آشفته و ناراحت است  چه کاری میکند 

 .االغ را طالق داد  همانجا و بدون معطلی 

دستهء هاون  سنگینی .از دست داد را  جاپایشوقتی موسی دسته هاون را چرخاند .خیلی هم خوب بود که شاهدی وجود ندارد 

و موسی تقریباً بر روی االغ تعادل خود موسی هم نامطمئن بود .پشت شانه موسی چرخ بخورد باعث شد دستهء هاون 

در و از دستهء هاون مثل یک تبر استفاده کندو آنرا محکم .باید دوباره شروع می کرد .خونش دوباره هم به جوش آمد .افتاد

خنداه دار و لطیف عدوات آنها .بالغ اغلب در هنگام خشونت دست و پا  چلفتی می شوندمردان .وسط مالط سر االغ پایین بیاور

مردان الغر ، با لبهای کم خون و .چانه های زیادی داشته باشند آنها همچنین به نفس نفس می افتند ، و باید .می شود 

هیچ چیزخنده دارو لطیفی در مورد نحوه استفادهء .اما جنون موسی خنده دار نبود .رسند کمرهای باریک خطرناک تر به نظر می 

لفتی بودن موسی باعث شده بود از دست خودش هم عصبانی شود و این درواقع،دست و پا چ.دستهء هاون وجود نداشتاو از 

صدها بار بزهای را سالخی  او.امالً طبیعی بود این امر ک.کشتن اصالً او را ناراحت نمی کرد .باعث شده بود قدرتش بیشتر شود

یک .اما این کار چیزی بیشتر از سالخی بود .مواجه شده بود و با مارها هم .سر پرندگان را بارها ازتنش جدا کرده بود .کرده بود 

 .تصفیه حساب بود 

تا به لگدهای موسی اندازه کافی رمق داشت به .جمجه االغ نازک بود ،االغ هم پیر شده بود .با دو ضربه کار االغ را تمام کرد

زمانی دیگر تسلیم شد که بیهوش .اما رمق کافی نداشت تا تالفی کند و او هم لگدی به موسی بزند .دندان سماجت نشان دهد 

ت مقداری از حاال او میخواس.وقتی موسی کار االغ را تمام کار از ادامه کارش دست بر نداشت.بود و چاره دیگری هم نداشت 

به اندازهء ده ضربه بیشتر  طول کشید تا .و مقداری خون تالشش را ببیند ، مقداری پوست پاره شده ، تعدادی پارگی  نتایج

همه آنها توسط یال کشدار و کوتاهش محافظت می .را بشکند مهره گردنش در بین دو گوشش وازستون فقرات تا گردن االغ 

رگ وپی راه با مآنطرف بدن االغ را هطوری که بتواند ن را در هنگام پایین آمدن بچرخاند موسی می بایست دستهءهاو.شدند

 .اش درهم بشکند بین استخوان گونه و شانهء 

در زیر هاونی غالت فراوانی  بود که پوستش شروع به نرم شدن کرد مانند این.الغ از خاک پاک شد به تدریج پوست کت مانند ا

ریخته می هنگامی که خون برروی پوست االغ .اما خون به آرامی ریخته می شد.و خرد شود نرم شده  که در دست میری بوده 

به راحتی ریخته نمی شد ،بلکه فواران می وخون سراسر نان را بگیرد تمامی سطح پوست االغ را پوشاند  وبی کهرهمانند مششد 

سفت شده و سیاه می شدند ،مثل قطرات خون پرت می شدند و یال االغ پخش می شد ، به داخل حلقش کرد ، بر روی موهای 

 .پایین بیافتند  اینکهو نه  پرت کنندکه خود را به بیرون این بود که خود قطرات خون اینقدر توان داشتند 

 توسط شکستگیها وخونی که از مغز االغ بیرون می آمد  جویبه دیدن  در آن هنگام شروع کردو ، استراحت کردسپس موسی 

پی هایش ،ابتدا پی های گوش و حلق ، بعد پی های پهلو و در نهایت پی های پاهای .و کبودیها و برآمدیگها سد شده بود 

را احساس ای سرمای غیر منتظره بیشتر از االغ هیچ چیز  گویی اینکهچنان می لرزیدند ش و پی های طرهء دمش خورد شده ا
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گردنش در .کوبیده شده ، شکاف برداشته و له شده بود سرش همانند میوه ای .ای زدموسی یکبار دیگر به او ضربه  .نکرده بود 

موسی .سر االغ شل شده بود این بود که حداقل : موسی در انجام دادن کارش موفق شده بود .قسمت کتفش شکسته شده بود 

آیا این نشاط بود .و قلبش هم به تندی می زد هرچند که شانه اش هم درد گرفته بود ، را نداشت ، چرخش  تحمل آخریندیگر 

آنها از لثه هایش بیرون زده و خرد شدند .دندانهای جلوی االغ را به داخل دهانش کوبید با ضربه ای موسی ؟ وحشیگیریا 

 .همانند هسته های زردآلو

دستش را روی .ه استراحت کندمجبور بود دوبار .تقالی زیاد موسی باعث از نفس افتادن مردی شد که تب ضعیفش کرده بود 

به شدت جریان پیدا کرده و باعث و زانوهایش  ندستاخون در جریان .کپل االغ گذاشت و خودش را به زمین نزدیک کرد 

شتری را انجام دهد چونکه خون االغ ید مراقبت بیمی دانست که با .کمی آب ریخت و خودش را شست .لرزش آنها می شد 

فته است و همچنین موجودی موسی یک نظر ساده ای داشت و آن این بود که مرض سراجه از بین راما .هنوز هم مسری بود 

دستش .مرگ می تواند شفا بدهد .شود  ضهاهمه مرمرگ می توانست باعث درهم شکستن .که در زیر ضربات دسته هاون بود

ب روی دستش را بر روی سر حیوان با تکان ومابقی آ.شست بر روی حیوان دستش را با آب  را با موهای یال االغ خشک کرد،

حتی احساس می کرد سرزنده موسی احساس می کرد آرامتر شده است ، .انگشتانش پخش کرد ،یک جور دعای خیر بود دادن 

که خودش به شگفته زده شده بود . پس باید کسی دیگری از زبان او سخن می گفت .شده است ،اما او اصالً آدم لوده ای نبود

! نبود  شانسی برای آن،هر چند که "باشپس ،دوبار سالم ":گفت موسی  گفته استتهنیت معمول را برای مرض و مرگش  االغ

. 

همیشه هم .برای چنین تکرارهای معنای خواصی وجود داشت .؟تکرار این عبارت باعث میشد بلرزد "پس ، دوباره سالم باش"

این سخنان .در دنیا است ( پیوسته  )حلقهالگوی این همان .پس داده می شودهر چیزی که اندوخته می شود دوباره . هاشتوجود د

. او به شدت تعمق کرد چه کسی او را تسخیر کرده بود؟آن صدای تپنده چی کسی بود؟چه کسی بود ؟دوبار سالم باش؟

موسی می .یک دزدچهره .چهره ای که در هنگامی که تب داشت دیده بود.االن تصویری نصف و نیمه بیادش می آمد،بله،

یک جرعه ،یک ":چشمانش را کسی با شست دستانش لمس کرد و دست کشد  ظه ای را بخاطر بیاورد که پلکهایحلتوانست 

ولی لهجه اش از ،همزاد کوچکترش . بود لطیفصدای میری که نبود ، اما صدای مردی بود اما ."وبعد من خواهم رفت .جرعه

بیرون زدن جوانه از دل دار و بی صدا را شل تلفظ می کرد مانند لیه ،که حروف صدا صدای فردی اهل جلی.مزارع شمال بود 

دندانهای االغ خارج می شد شبیه به دندان که به سرعت از لثه ها ،بیرون می ریخت  هادانه بود ،که هسته هایش را مانند زردآلو

 .یک صدای شفا دهنده ،که متعلق به خیمه بود "یک جرعه ،یک جرعه".

در جستجوی کسی بود که در خارستان حرکت می . هیچ سایهء غیر منتظره ای در آنجا نبود .موسی به داخل خیمه نگاه کرد 

باید حساب وکتابش را .دازدبایستی تمام قرضهایش را بپر .دیدن دوبارهء آن مرد هم امیدوار بود و هم خوف داشت  در .کرد 
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سرخ ه های سیاه برگردند و از دشتهای ا هم مجبور بودند راهی زیادی را به رشته کوآنها ب.البته اگر منطقی باشد .تصفیه کند

 .سالم باش.دوباره سالم باش .مرگ  فراتر بروند 

( به این ور آن ور برخورد کند)د رتاریکی سکندری بخورد میری مجبور بایستی .پس وقتی می ری میرسید چطور او را پیدا کند 

مدت زیادی طول .هیچ کس در خیمه نبود ، وحشت آور بود .تا دقیقاً ببیند چه باالهایی اتفاق افتاده است تا فانوسی را پیدا کند 

و بوی تعفن الشه خیلی بد بود ، و سگهای خارستان دور خیمه را گرفته بودند ، .نکشید تا بتواند شوهرش و االغ را پیدا کند

هردوی آنها با خون تیره خشک شده سیاه شده بودند  .قرار گرفته بودسرشوهرش بر روی پای االغ آرام .گرسنه گوشت بودند 

زبانش .او خرناس می کشید .سینه موسی باال می آمد .اما چنین شانسی وجود نداشت .اول فکر کرد که هر دوی آنها مرده اند .

تبعیض .رین بود ، یک معجزه یک نف.صورتی شده بود ، لبهایش جان گرفته بودند ، و دیگر اثری از سیاهی تب وجود نداشت 

 .مرد را نه  کندمرگ باید االغ را انتخاب .در مرگ خیلی زیاد 

به دستان کثیفش ،به زانوهای خونینش ،به به میری نگاه کرد ، .دیگر تب نداشت. موسی از نور فانوس از خواب بیدار شد

اما خشم موسی بر روی االغ .اشاره کرد  به ماحصل کار خونینشو مثل همیشه . "ها ،پس برگشتی"گفت .چشمان گریانش

توانسته بود خود را کنترل کند؟عجیب چطور .این طور به نظر می رسید.برای دیدن زنش رها شده  بود االن .خالی شده بود 

 احساس یک دستان میری را با بیرحمی کشید ،.زاری کندنمی دانست که آیا باید جشن بگیرد یا .ترین روز بود ،موسی خسته بود 

،آنچه را که که میری تمام وقایعی را که اتفاق افتاده است را برایش بازگو کند  شد و اینها باعثنی تادیبانه ،در آغوش گرفت

 .برای موسی داشتندآنهاای که  عموهایش برایش تجویز کرده بودند ،و نقشه

می توانست بگوید ؟اینکه از او فرار کرده است میری چه ."؟،به موهایت نگاهی بیندازیپس تو کجا بود"در آخر موسی پرسید 

شده شوکه .میری نمی توانست حرفی بزند و تمام غروب را به آسودگ در آن سپری کرده بود ؟ .اینکه برایش قبر کنده است ؟

 .ست با گریه و زاری و ناراحتی گفت که فکر کرده که او د رحال مرگ ادر آخر .آزادیش خیلی کوتا بود .بود و می لرزید 

هیچ امیدی به کمک اما .خوب تو اشتباه کردی ،روحی آمد و مرا برگرداند ":با لحنی که میری را محکوم می کرد گفت موسی 

من چهره او را ".رها کرد و دستش را روی دامن میری انداخت با این وجود دست میری را که محکم گرفته بود "تو نداشتم

 ."دیدم

 "چه چهره ای"

،من برا یت من سعی کردم تا تب را اغواء کنم "میری گفت ."؟اما یادم نمی آید که چهرهء تو باشد ،چهرهء تبچهره ای یکی "

که او صدای آواز  ماندتا به او بفهموسی چانه سنگینش را به میری تکیه داد ".....تمام شب را آواز خواندم ،این حقیقت دارد،من 

دستش ...)تا برایت مرحم درست کنم ،اما ریشه های درمانی را پیدا کنم تم تا برایت من از صخره باال رف...".او را نشنیده است 
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زمین سفت بود و پر .من زمین را کندم ولی چیزی پیدا نکردم ...."( را باز کرد تا به موسی ناخن های شکسته اش را نشان دهد 

 ."...از سنگ 

خدا این روح را لعنت کند که تو را ،او با خودش گفت . میری تند و نامفهوم حرف می زد ولی به خودش گوش نمی داد

دست موسی هنوز داشت میری را فشار می .از شدت فشاری وحشیانه ای دست موسی درد می کرد مچ دستش هنوز .برگرداند

بود و مثل همیشه زخمت و خشن موسی هنوز هم متزلزل .قب می کشید انگشتان او ع ازداد میری داشت می لرزید و خود را 

اما خیلی خوش شانس بود چونکه لبهایش دیگر .برگرداندن میری به روی پشت کامالً موفق نشده بود ،نه هنوز ، حداقل در .

حداقل آن غروب .این کار سود تجارت آن روز میری بود .لبانش را برروی صورت میری فشار داد .خشک و دردناک نبودند

برای او سخت و اما حاال آسما ن .آسمان قبالً برای او آرام بود.بلند کرد  متالطم هوای میری دستانش را در .،غروب امید بود 

 .همچون صفحه ای کوبنده شده بود

با آن هفت ساکنش ،بزهایش شبهای صحرایی خارستان تنزل پیدا کرده بود ، صحرای میری به یکی از سکنه های شبهای 

میری دیگر بیوه نبود ،دیگر آزاد نبود .اش در زیر نازکترین هالل ماه  بهاری انه غیرمنصاف،غارهایش ، خیمه اش ،مهمان نوازی 

 .هدر رفته ناخواسته ،محافظ قبر ،کدبانوی بوسه های خوش آمدگویی 

. ه بود کف پاهایشان زخم برداشت. کوفته شده بود و درد می کرد بدنشان .غارهای دره خوب نخوابیده بودند تازه وارد به چهار

ل آنها زاما منا. آنها آماده بودند مانند سگها به سرعت به خواب بروند سفر آنها را تنبیه کرده بود و .یشان سفت شده بود ساقها

و آغاز بهار را با صدای وزش بادی که میزبانشان بود برای ماه نو جشن گرفته بود بوته زار آنها . برای خوابیدن خیلی سرد بود 

یا در ابتداء وزش باد سریع و سنگین بود و با آرامی در حد فاصل بین سخره . یادآور می شد کهنه ،سرد و نامهربان را برایشان 

نهادر باد به سرعت گذشت و بر خالف انتظار در آواخر شب یعنی درست زمانی که آ.برآمدگی آنجا و چینها و دندانه ها می وزید 

و کرده بود شب تبدیل  معلق سردی در مایع گرمای روزدره را بهمه رقیقی .باد شروع به تاخت و تاز کرد فکر خواب رفتن بودند 

بیرون می برد با خود باد به داخل غارها می آمد و اندک هوای گرم را .باعث شده بود که باد سنگین تر شده و درهم تنیده شود 

 . می بخشید  و به خواب هرکسی پایان

به جزء اینکه سرما را دور .در مورد رطوبت و بی خوابی برای این چهار مسافر در همه غارها وجود داشت یگانگی بنابراین حداقل 

محکم به زمین بکوبند؟ویا پاهایشان را  ؟یا کفیا زانوهایشان را بغل بگیرند ؟توانستند انجام دهند  یچه کاری م کنند،

سی و نه شب دیگر را به این ،و متحیر شوند از اینکه بخت یارشان باشد یا شاید حماقت داشته باشند تا دردستهایشان فوت کنند 

شانس  ظاهراً.که آتش نمی گرفتند پیرمرد شاخه هاو اما ریشه ها .صورت دوام بیاورند ؟البته ،آتش می توانست کمکشان باشد 

شانسش همانند استخوانهایش فرتوت شده بود . از دست رفته بود برایش آتش بوسیله سنگ چخماق و چوب سفید هم  داشتن

 .در سرما با سختی و بدون آتش افروخته سر کنندشب را اوویاران نامرعیش مجبور بودند بنابراین .
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نوری بیشتر از نور مبهم ستاره در شب که اشکال بزرگ  باکسانی بودند که شب را .همه آنها به خوبی با تاریکی آشنای داشتند 

اما بودند که برای داشتن فانوس فریاد نکشیده بودند ؟  ؟کسانیو مهیبی رادر اتاقهایشان بوجود می آورد سر کرده بودند

بر خالف ه ر ستاربا وجود اینکه رطوبت هوا مانع نور می شد ولی روشنایی نوخوشبختانه در تاریکی نورستاره ای وجود داشت ،و 

نور داخل .داخل غارنه خم می شد و منحرف می گشت ستاره در راهش برای رسیدن به  رنو.جریان باد درهم تنیده نمی شد 

نمی توانستند اجنه . دستی را که جلوی صورتشان قرار داشت را ببینند آنها حتی نمی توانستند .غارها کامل و واضح نبود 

رای گذراندن زمان ،و بهترین راه ممکن ب.اما می توانستند صدای آنها را به خوبی بشنوند .را ببینندشیاطین و اسکلتهای رقصان 

 ؟شکل  آنهم با متمرکز شدن بر روی چیزی بدتر از سرما،صداهایی بدوننادیده گرفتن مشکل سرما ،

و اگر باز صدای صرفه به .باشد که صدای کفتارها می تصور می کردند بقیه  نمانک صرفه می کرد ،اگر کسی در گوشه ای 

در آن صورت صدای او برای بقیه مبدل .آن شخص برای آرامش با خود نجوا می کرد کفتارها ازترس  بخاطرگوش می رسید ،

صدای عطسه .صدای خمیازه ای تبدیل به صدای خفه شده ای برای کمک می شد . به صدای دسیسه کردن دزدان می شد 

سوسکهای غار وقتی بال می زدند و صدای بال زدنشان در غار منعکس میشد ،آنها قتلها و .ای ،صدای بلند شبحی بود 

 .را مکراراً می گفتندتجاوزهایشان 

شاید به این خاطر بود که بوسیلهء چند تا بوته در جلوی غار از گزند باد در امان بود زن همانند آن سه تن دیگر بی خواب نبود،

او دوین همسر .ازدواج  کرده بود بود ، بیت المقدس  حاشیه،زمین داری از ساویا در نه سال به تانیل برای مدت.نام او مارتا بود.

 .شاید خیلی از اوقات در این آواز به گوشش می رسید تانیل بود ،عبارتی که 

  و مندرسنخ نما مادر رحمی 

 تارش آویزان است بر نخ ریسی بدون پود 

 گیاهان دارویی علی رغم تالشهای شبانه ای شوهرش ،و آزمودن تمامی افسونهای و اگر چه بیش از سی سال سن داشت 

دوازده کبوتر را بوسیلهء کشیشی محلی قربانی کرده . ولی هنوز صاحب بچه ای نشده بود برای کمک به باروریش ،توصیه شده 

و علی لسمهای مسی به خود آویزان کرده بود ،عسل را بر روی مغز استخوان مالیده بود ،به بیت المقدس پول فرستاده بود،ت.بود

در زیر برگهای درخت گل حنا .به دهان ریخته بودرغم اینکه نمی توانست بفهمد فایده ای این کار چیست ،منی شوهرش را 

برای مدتی تنها میوه های سبز . بدنش مثل پوست خشک شود تا قبل از اینکه قرار داده بود ها برای هفته لباسهای زیرش 

حاال .به خودش تا سرحد مرگ گرسنگی داده بودو بیش از حد ممکن هم سیر خورده بود( .بود دادهو تاوانش را هم )خورده بود 

نه بخاطر رازی کردن شوهرش بلکه به این خاطر که شکمی صاف برایش غیر  چاق شده بود ، و روز به روز چاق تر هم می شد

کبوتراهای خانگی را آورده ممکن است خوش شانسی بیاورد با پستانهای بزرگتر  حجیم ترآدمی فکر می کرد .قابل تحمل بود 

 .ها بوجود آیندبود تا جوجه  های آنها سر از تخم بیرون بیاورند و کبوتر



 
 قرنطینه ، اثر جیم کریس  ، ترجمه علی دوستی 

را نهایت سعیش برای صدبار و بیشتر ،.هیچ کدام از این کارهای که انجام داده بود موثر نبود ،تار او همچنان بدون پود مانده بود 

بعد شوهر او گفته .ا بارور شود تحاال او فقط منتظر بود .های ماهانه اش را توجیح کندیددروغ انکار پربوسیله دعا و کرده بود تا 

بعد از ده . در واقع قانون از او خواسته بود تا این اینچنین کند . قانون به او اجازه این کار  را می داد بود باید او را طالق دهد ،

 "کسی در زمین شوره زار دانه نمی کارد":همسرش گفته بود .نازایی هر مردی می توانست زن دیگری را اختیار کند سال 

طالق زن اول خود را مجبور بود . تولد بچه و پرورش آن وظیفه مذهبی زنان بود .همسرش حق داشت تا ورثه ای داشته باشد .

می بایستی او را مجبور به ترک خانه می کرد و بنابراین . ی توانست باردار شود مارتا هم نم.چونکه نمی توانست باردار شوددهد ،

البته او گفته بود که این ماجرا قابل تاسف و ناگوار است ،ولی نمی تواند خود را بخاطر آن .به دنبال همسری دیگر می بود 

مالک مقداری زمین خوداو دختر جوانی بود ،پدرش . ازدواج کند برای چندمین بار می بایستی با دختر لیشا . سرزنش کند 

 مجاور او بود در

در مدت ده ماه صاحب پسری می شوم ،مارتا صورتت ":به زنش گفته بود تانیل . چشم اندازی مناسب و معقول در انتظارش بود 

... برای وقوع معجزه ای دعا کنی  فایده اشک ریختن چیست ؟ بهتر است.و از خودت نجابت نشان بدهپاک کن  از اشک را

 "...،تو ده سال وقت داری تا خودت را ثابت کنی و این منصفانه است بجنب 

 "دعا خواهم کرد": مارتا گفت

 "برای هر آنچه را که تو می خواهی دعا خواهم کرد"

که بنابراین ،علی رغم مخالفتهای کشیش .انجام دهد او بایستی هر آنپه را که می تواند .مارتا صحبتهای تانیل را بخاطر دارد 

و در شب برای وقوع معجزه ای ناجوراست ،او پا به بیابان گذاشته بود تا در روز روزه بگیرد خودسرانه و برنامه هایش گفت بود 

 . دعا کند 

 اولین  رو منتظدخل غار زل زده بود به مخشک ترین دیوار غار تکیه داده بود و  بهرا پشتش در داخل غار نشسته بود ، سیخ  او 

معتقد بود با این وجود مانند سایر همسایه هایش .بیشتر از آنکه ترسیده باشد ،خسته بود .نشانه های خاکستری از سپیده دم بود 

دیو و شیطان است که در اثر بدیمنی وجود شبنم رخ می دهد ،نمی تبدیل شدن آنها به صدای بهم خوردن سنگهای لغزان 

رویاهای خواب او کمتر از حالت هوشیاری او . توانست جلوی افتادن چانه اش بر روی سینه اش را بعلت خواب آلودگی بگیرد 

او در داخل رحمی .را می بیند  کابوسهای غار ،تنهااو بخواب نمی رود بلکه در حالت بیدارینبودند ،و این طور بنظر می رسید که 

 .این چهل روز مشقت بار نمی توانست بدتر از یک زندگی بدون بچه ،شوهر و خانه باشد .اما آرام بود.،قبری ،دخمه ای بیدار بود

دیده سرهم شت سال از ازدواج نه ساله اش در زندگی مشترکش در حداقل هو به ندرت لذتی البته او از شوهرش متنفر بود ، 

این ":،اگرچه آنها می گفتندسواری پر از دست انداز بود برای آنها ازدواج . او مثل خیلی از زها در ساوایا بود از این حیث .د بو

جز آزار و اذیت چیزی دیگری نبودند شوهرهای آنها البته ،. "،اگر چه این سواری با االغ باشد سواری از پیاده رفتن بهتر است 
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خلق و خوی خودبینیها و .سرگرم کننده بودند می رفتند بیرون حداقل وقتی که .ابا این وجود شوهر ها هم سرگرم کننده بودند .

کردن و غرغر.در هنگام پخت نان در تنور یا سرچاه باشد آنها می توانست شوخی های بین زنانی که با هم دوست بودند 

او .چیز مزحکی پی ببرد اما مارتا نتوانسته بود در مورد تانیل .شدن ماست می شد  ورآمدن نان و سفتخندیدن به شوهرها باعث 

آنها مانند سنگهای آسیابی بودند که . مطمئن بود که تانیل با قلب خشکش و زبان آتشینش باعث نازایی او و زن اولش شده بود 

مارتا . ر بچه دار شود همه چیزبه شادی مبدل می شود اگاما مارتا آدم خوش بینی بود و هنوز هم باور داشت که .روغن نداشتند 

،در آن هنگام دعا می با انگشت اشاره و سبابه ش بست طوری که انگشت کوچکش در گوشه لبش قرار گرفته بود چشمانش را 

او به مدت چهل . ،در آن مکان عقیم وبایر که نازایی به آنجا تعلق داشت ،از خود دور کند کرد تا بتواند نازایی را در آن تاریکی 

عادات ابدیت را دعا کرده بود تا آن سپیده دم .تا چند قلو حامله شودشب و چهل روز برای باروری دعا کرده بود تا بارور شود ،

به هر حال تا آنجا که ممکن بود دعا کرده .و شب را کنار بزند یکبار هم به وقوع بپیوندد ؛ (معجزه)بگذار:( خرق عادت)بشکند 

چیزی یا کسی در وقتی مکث کرد و با دقت گوش کرد مطمئن شد .ساکت کند روصداها را بطور کامل ساو نمی توانست بود ،

آن شخص بایستی مردی البته صدای مردی به گوشش رسید ،صدای ضعیفی .پایین غارش وجود دارد در بوته هایی درست 

و صدای ملچ ملچ زبان  ،و صدای به هم خوردن لباسها صدای نفس کشیدنها.ینیش نفس می کشد که ایستاده است و با بباشد 

شاید یکی از سه همسایه اش ؟ هیچ وقت فکر نکرده بود که آنها . در دهان ،بی شک کسی دربیرون و در تاریکی منتظر او بود 

مارتا عبادت .وقتی زنی تنها است هیچ مردی قابل اطمینان نیست ،مهم نبود آن مردچه کسی است اگرچه.خطرناک باشند

سروصدا بیشتر شد و بعد به نظر می رسید که .تا آنجا که می تواند به آرامی نفس بکشد کردنش را متوقف کرد،و سعی کرد 

ش را در می آورد آن شخص هم به زمین وقتی که لباسهایدرست همانند شوهرش .تکه لباسی را تکان می دهد شخصی 

کدام یک از آنها در غار او لخت ؟مرد اهل بادوبا موهایی حنا بسته؟(بالند)یعنی پیرمرد است؟مرد مو طالیی .آویزان شده بود 

 شده اند ؟

را بیدار سعی کرد با دقت کردن به صدای بیرون خود .و سکوت او باعث خواب آولدگیش می شد مارتا نفسهایش را می شمرد 

 . چانه اش به طرف سینه اش افتاد و به خواب رفت .نگه دارد ،اما نتوانست جلوی خود را بگیرد 

به گوشش  شغار پاییندر  کسیدوباره صدای رفتن و وقتی مارتا بیدار شد  .ن رویاها ایو دهش در برای سخاوت شکر خدا 

بیشتر سروصداها .به سروصدا با جدیت بیشتری گوش می داد او . دور شده بود  عقل و هوششرسید،مرد لخت از دید چشمان 

و حوصله این را ندارد تولید می کند  و رساترتر بلندیک مرد صدای .تا تهدیدی برای او سروصدای پرنده ها بود  ناچیز و شبیه به

آن شخص می بایست یک :غزالها؟پاسخ معلوم بودشاید یک زن باشد؟یک پرنده؟.که این همه ساکت و بی حرکت باقی بماند

در چاله ای شبیه به قبرو در  شو برای خود است زمین را می کندهبا موهای به هم پیوسته بوده که ظاهراًزن نحیف استخوانی 

است ،اطراف را مخفیانه نگاه می کرده ،چهره ای کشیده همانند جوندگان داشته  منزلی دست و پا می کرده  خشخاشها میان 

مارتا می بایستی .به بیرون از خارستان نگاه می کرده است پنهان می شده و با چشمان اشک آلود و پر ترسش ،تا نیمه در خاک 
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آیا او باید هنوز در .وجود داشته است هم چهارمین همراه در شب فراموش کرده بود که .ازفرط خوشحالی وآسوگی کف می زد

  قبرش خود را مخفی نگه دارد؟

به احتمال زیاد مردی ،ولی مردی که برای صدمه زدن به او .ا بوددوستی آن نزدیکیهبیرون رفتن داشت،حاال مارتا دلیلی برای 

خودش را با دو دستش بر روی به طرف ورودی غار رهسپار شد ،.همدیگر را پیدا کنندزنها بایستی .بیش از حد کوچک است 

متعجب شد که آنجا چقدر تاریکو باد به . خره قدم گذاشت ی دامنه صزمین مرطوب و بوته ها و بر روی  دیواره غار نگه داشت

آسمان صاف روستاها پر نور متعجب شد از اینکه همیشه فکر می کرد که آسمان دشت در شب بایستی از .  چه شدتی می وزد

در ته با این وجود از هر شبی که تا بحال در ساوایا دیده بود زیبا تر بودشاید به این دلیل که ساوایا  اما شب زیبا بود ،.تر باشد

ماه .همتراز با چشمانش بوداز جایی که او ایستاده بود ماه .این خارستان مانند پشت بام در بلندی قرار داشت  .دره واقع شده بود

در افق پوست آن قاچ هندوانه .با پوسته ای سخت ،مات بود و بی رنگ (ازک ماهقرص ن)قاچ هندوانه بود در آن وقت نازکترین 

 راساما در سمت چپ او آنسوی دره و دریای مشرف به آن .نوردهدتاریک قرار گرفته بود و به سختی روسنایی داشت تا آسمان 

وری که چون سردوشی بررو شانه بابت ن( پادشاهی که در بحرالمیت وجود داشته است)شانه های پادشاهی مواب  و بلندی

 .صبح در حال نزدیک شدن بود. هایش قرار گرفته بود به خود می بالید 

نفسهای بریده بریده و .او می توانست صدای جابجایی دوست جدیدش را در داخل قبر بشنود.مارتا به طرف قبر حرکت کرد

اطمینان خاطری برای هر "هیچ مشکلی نیست":مارتا فریاد زد.رسیدشبیه به ماهی که در تور گیر کرده باشد به گوش می ناتمام 

 ."این من هستم همان زن دیروزی".دو طرف 

میری همراه موسی در خیمه بود،و با هم در .اززمان گرگ و میش شدن هوا زنی آنجا نبود.اما زن دیگری در قبر وجود نداشت

درعوض .و خمیده میری به استخوانهای کفل موسی چسبیده بودستون فقرات باریک مجدداً پیوند خورده بودند زیر پتوی 

اما نمی .اصوات غمبار و ظریفی بودند که مارتا آنها را قبالً شنیده بود .بود که در داخل قبر موج می زد و رقیبی نداشتتاریکی 

ه در نظر گرفت ،بدون در نظر بشود آنها را صدای زنان،بیش از حد غمناک و مالیم بودند که توانست مکان آنها را پیدا کند 

 .ریز بودندگرفتن اینکه خیلی هم 

صدای غیژگوشخراشی  ناگهان به گوش . اتفاق افتادتنها چیزی بود که ی را به داخل پرتاب کرد ،خیلی نزدیک شده بود ،سنگ

و محتویاتات خود را به  ی از سایه ها حرکت کردنددر داخل چاله اشکالوزش تکانهای باد ،بادی تند در حالی که رسید و سپس 

به به داخل  شب قبر در داخل بدنهای مرطوب .شبیه به این بود که صدها شوهر لباسهایشان را بیرون بیاورند.بیرون رها نمودند

از داخل کابوس به بیرون بپرند و بوسیله بادهای جهنمی هفتگانه همانند جنهای که بی پروا و کینه توزانه  شدت بهم خوردن

 .جلو پرتاب شوندجهنم به 
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چهره .به سنگینی تمام بر روی زانوهایش افتاد،بشنوند  ارو انعکاس آنتا همسایه جدیدش صدای اوجیغ کشید مارتا با صدای بلند 

مورد هجوم .زدند (عصبی)سنه و شانه هایش شیش یا هفت بار تیک .یکه خود ،به شدت هر چه تمام تر اش کامالً خیس شده 

با فریادهایشان او .آنها رفته بودند ،سپس تقریباً قبل از اینکه جیغش به اتمام برسد .بوهای نا مطبوع قرار گرفتبالها ،منقارها و 

قلبش تند تر از بالهای .خیلی جا خورده بوده.در ابتدا نتوانست بفهمد آنها چه نوع پرنده ای بودند.گریخته بودندرا نفرین کرده و 

وو به رانش بصورت وارونه ،آویزان شده نگالهایش را در پارچه شل ابایش فرو کرده بود یکی از آن پرنده ها چ.آنها می زد

مارتا هم به اندازه پرنده وحشت کرده بود ،پرنده را می .،این امر باعث شده بود تا ماراتا را جانانه بزد و مارپیچ واردوراو بچرخدبود

پرنده را پاها و بالهایش را گرفت و یکباره کمی نفس گرفت و خودش را محکم گرفت .پرنده را دور کندزد اما نمی توانست 

وزیر گردنی خالدار داشت .داشتپرگوشت  سینه ای وبود  پرنده ،پرنده ای سنگین.دستانش می لرزیدند.کشید تا جدایش کند

بر روی زمین سرد زانو زد،بر روی سینه پر از  رتابرای چند لحظه ما.بود( خارستان)یک نوع پرنده بیابانی.بالهایش به رنگ گل بود

غذای عصر برای .این یک هدیه بود.نمی توانست اجازه داده که پرنده برود.و نفس عمیقی زد  دستانش را گرم کردپر پرنده 

اما .نرم تر از هر پارچه ای بود .ش نزدیک کرد پرو بالش را به گونه و لببرای چند لحظه ،.پایان دادن به اولین روز از روزه اش 

برای اینکه تقال کردن پرنده را متوقف کند بالهایش را شکست .این وقت و مکان برای بچ بازی مناسب نیست متوجه شد که 

اما در .ته شودکه ذبح پرنده باید بر طبق قوانینی باشد که بر اساس آن خون پرنده باید بیرون ریخمی دانست مجبور بود و مارتا .

 .شستش را روی گردن پرنده گذاشت و مهر های گردنش را شکستدر عوض .یا کشیشی در دم دست نبود  آنجا چاقویی

شد تا بتواند داخل قبر را وقتی که نور خورشید صبحگاهی به اندازه کافی .دومین هدیه غیر منتظره هم در آنجا وجود داشت 

،بیشتر از بسترخشک  و وقتی میری برای موسی قبر را می کند . ببیند متوجه شد که چرا پرند ها درداخل قبر جمع شده بودند

در .بصورت رطوبت ناچیزی به سطح درونی قبر رسیده بودو به سطح آب زیر زمینی رسیده بود که آب آن سنگها آنجا کنده بود 

ها یورش بردن به آن  ،خنک با سطوح صاف که برای بزهای کوهی و بزغالهتبدیل به یک آب انبار کامل شده بو طول شب قبر

ولی به نظر می رسید که .قهوه ای تیره بود و به زحمت تا عمق قوزک پا می رسیدآب آنجا . و خالی کردن آن غیر ممکن بود 

 .می کرد راحت تقریباً چهل روز روزهء در پیش رو را 

بر روی زمین دراز .آب بنوشید باید اش موردعالقه مارتا تشنه نبود،ولی می دانست که باید قبل از طلوع آفتاب و آغاز قرنطینه 

او زن قد بلندی بود و از خوش اقبالی .بیرونی قبر برسد،و به طرف آب سرش را پایین بردکشید طوری که چانه اش به دیواره 

مزه آب . تعدادی از حشره های ریز سیاه دور مچ او جمع شدند ناگهان .بودند تا به ته قبر برسد  بازوان او به اندازه کافی بلند

طعم باروری  .شبیه به داروی گیاهی بودکه داشت حداقل فایده ای دلپذیرنبود اما چرب و شبیه به آبگوشت بود ،گرمای زمین ،

 است،دختر نا نجیب؟ ببیند که بر روی زمین ولو شدهه فکر می کرد اگر می توانست مارتا را تانیل چ.می داد 

و که بخاطر جیغ بی اختیار او،(موبالند)مو طالیی .مالقه زنی با دستهایش برای گرفتن آب برای خودش زیاد طول نکشید

های پر و خوش شانسی خودش را مزه کرد و مشتبه زودی از کناری دیگر دراز کشید کشیده شده بود،بدانجا  هیاهوی پرنده ها 
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گوشه سمت خود را نگه او .با زحمت زانو زد به تنهایی بر روی سینه اش درازر کشید و به آب رسیدیهودی پیر .از آب نوشید

چون دستانش از ترس هنوز می لرزید  مارتا برای او با دستانش به شکل مالقه آب بیرون کشید.داشت و از شدت درد اخمی کرد

بتواند دستانش را باال بکشد بیشتر آب از بین انگشتانش ریخته شده  قبل از اینکه آب را به دهان پیرمرد برساند و قبل از اینکه 

ی مارتا پیرمرد برا.و زبان پیرمرد به پوست بدن مارتا می رسیدنبایستی لبها.پیرمرد سرش را تکان داد و عذرخواهی کرد.بود

اگر چه عرقچین آب زیادی را در خود نگه نمی داشت ولی به اندازه .عرقچین نمدیش را به مارتا داد .دستانش را از آب پر کرد

سعی کرد گرد و خاشاک را قبل از اینکه او آب را بنوشد در ابتداء.د آنرا به دهانش بچالندای آب را جذب می کرد که پیرمرد بتوان

مسافر  .ر ابتدا راحت آب را غورت می داد اما بعد مجبور شد شن و ناخالصیهای آن را از لب و زبانش برداردداز نمد پاک کند ،

به .نمی توانست به راحتی با دستهایش به آب برسد.متوجه جیغ مارتا نشده بودظاهراً.اهل بادو آخرین نفری بود که سر رسید

هیچ چیز همانند چالهء .رفتارو سلوکش و البته کمرباریکش مثل بزکوهی بود.و سر زانوهایش خم شد تا آب بنوشدداخل قبر پرید

از حیوانات متمایز سازد که هیچ چیز مشترکی به اندازه تشنگی در بین به خوبی نمی تواند همسایه های موقتی را آب در بیابان 

ب ایستاده بودند در آو با صبر در صف هر دمی گوید که داستانی در مورد پلنگ و آهوی کوهی وجود دارد .آنها مشترک نیست

در سر چاه آب هل می دهدبر اثر سنتی در بین مسافران وجود دارد که کسی که .در حال نوشیدن آب بود  ها  حال که افعی

کوچک )بنابراین این چهار غریبه که گرداگرد آب انبار .و استخوانهای او هیچ وقت خشک نخواهد شد.غرق شدن خواهد مرد

یعنی در زمانی که در سر همدیگر را مالقات کرده بودند رعایت ادب را نگه می داشتند اگر بیشتر از زمانی که بودند  جمع شده(

بلند تر گوشت مرغوب و کم چرب را تیزتر و صدای آرنجهای صاحب در آنجا  همدیگر را می دیدند کهبساط بازار پر از جمعیت 

،زانو زدن داخل چاله آب بطور نامناسب ،گوشه خودش را اشغال کرده بود حتی مسافر اهل بادو با تمام بچگیش . صاحب می شد

خنده های عصبی زیادی وجود همینطور در آنجا .مراقب بود که مزاحم دستهای دیگرا که برای اب پایین می آیند نباشدو 

و با شده بودند ،استراحت نکره بودند،از خانه دور افتاده بودند ،،کثیف آنها می دانستند که منظره مزحکی را خلق کرده اند .داشت

انگشتان و این آب از بین که برای آبیاری زمین هم به اندازه کافی تمیز نبود آب کثیف و بد بو بایستی سر می کردند 

خودشان را با آب سیراب می کردند و بر روی سنگها به بنابراین زمانی که .پاهایشان می ریختبر روی سینه ها شان دستهای

مانند . دلیلی وجود نداشت که کامالً مانند غریبه ها رفتار کنند انتظار خورشید می نشستند تا فرابرسدوآنها را خشک کند 

ا باید با هم قوت الیموت شکمشان رهمسفرانی که غذای خود را در مسافرخانه با سایرین قسمت می کردند ،می دانستند که 

اما سنتهای وجود داشت که بایستی .گاه آمده بودند های خلوته آنها به درشاید .قسمت کنند ومجبور بودند با هم صحبت کنند

مهار کننده ای در مورد استفاده و برای مردها اداب و رسوم دست و پا گیر و .اداب مسیر .چاه آبآداب .آنها را رعایت می کردند 

چه کسی می .را مجبور می کرد تا در حضور یک خانم تنها انها را رعایت کنندو رفتار وجود داشت که آنها از زبان و سلوک 

ورانداز گردن ،بازوان و پاهایش را به اندازه کافی برای و که بر آنها تحمیل شده بود دانست که این سه نفر اگر مارتای زیبا 

چه کسی افعی بود؟چه کسی پلنگ ؟آنجا نبود،آنها چطور با هم رفتار می کردند ،لمس کردن نزدیک آنها قرار نداده بود کردن و 

تازه وارد دیگر که حتی در ساوایا  هم .مارتا می دانست که در آنجا احساس راحتی نمی کند و چه کسی آهوی کوهی می شد؟

تا او را نگاه ها دست از کار می کشیدند آن.حضور او باعث ناراحتی آنها می شد هگویی اینکه او خیره می شدندهم بمردها نبود ،
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همان .بی حرکت نگه داردرا آویزان نگه دارد و اره را او می توانست داس .کنند که از کوچه ها به سمت چاه آب می گذشت

 ش این طرف و آن طرف می رفتیاه،که کوزه ای پر از آبی روی شانه مردهادر حال بازگشت دوباره او را نگاه می کردند 

در امتداد پستانهایش  .بازوهای لخت او را که به باالی سرش بلند شده بودند را ببینندمردها امیدوار بودند که .متوازن می شد 

و به .زیر بار بچه نرفته است هنوز هر مردی که او را نگاعه می کرد می دانست که شکمش .سینه اش خیلی کشیده شده بود 

های خیره آنها را درست متوجه  اما مارتا نگاه. سها قابل درک بود شکمش تحریک کننده بود دالیلی که فقط برای مردها و خرو

چرا باید مارتا احساس شرمندگی می .چشم به چشم نها خیره می شد،آو در پاسخ نگاه های خیره شان او هم به نمی شد ،

چه می حدس بزند که دقیقاً مارتا می توانست اگر آنها نیشخند میزدند و بین خودشان زیر گوشی حرف می زدند آن وقت کرد؟

تانیل بیچاره،امسال هم هیچ نشانه ای از ":آنها احتماالً می گفتند مارتا برای آنها درختی بی ثمر بود ،.گویندو چرا می خندند 

 ".محصول نیست ،داشتن دو همسر نازا،تحملش خیلی سخت است 

بیش از حد ،که تصور می کرد  جثه اش .نازای اش.ازخودش خجالت می کشیدبا وجود گستاخیش در کوچه ها مارتای بیچاره ،

هایشان به آنجا جیغ ناخواسته اش که باعث شده بود همسایه هایش را از غار.قلبش که دچار نارسایی بود .مردانه و بدقواره است

موهایش ،درهم و شانه نشده زیر روسریش .حاال او بی دفاع و تنها آنجا بود.مثل این بود که مارتا آنها را صدا زده بود.بکشد

در سن یک زن متاهل یهودی .صورت و سینه اش از گرد خاک و آب پوشیده شده بود.لباسهایش خیس و خاک آلود بودند.بودند

ش حتی تانیل، شوهر.یا کاهنان و سال او عادت نداشت که تنهایی با مردان دیگر زمان طوالنی را سر کند،آنهم بدور از خانواده 

به لطف این جریان مارا احساس راحتی نمی کرد که در معرض .اگر می توانست مدت زیادی به تنهایی در کنار او سر نمی کرد،

بازوها و در زیر لبه لباس بلندی که بر تن داشت پنهان کرد پاهایش را از دید آنها بیرون کشید .در آن شرایط باشددیدی دیگران 

ری و،مانند کالغ سیاه شانه هایش را خم کرد ط ردایش پنهان کردزیر در  تتا آنجا که می توانسو شانه هایش را از روی شرم 

دستانش را بر .و کمی از مردها فاصله گرفت و نشستمانند یک پرده آویزان افتاده بدنش را مخفی می کرد که لباس بلندش 

لبه لباس بلندش گذاشته وچند سال قبل  روی آنها را داخل که او روی لبههای لباس بلندش قرار داد و متوجه دانه های شد 

درآنجا ده دانه بود هرکدام برای بچه ای که دنیا نیامده بود که هرکدام از آنها .،طلسمهای که خوش شانسی می آورنددوخته بود 

آنها را .دختر مجموعه متوازن جهازی درصورتی که بقا می یافتند پنج پسر و پنج.در طی گذشت ماهها سفت و سخت شده بودند

و ذکر روی تسبیح کوچکی که دور دست می بندد ،آنها را تا چهل شمارش می کرد بین انگشتانش قل می داد مانند دانه های 

به سنگها رو برگرداند خسته  از اینکه مدام. لبهایش را تکان نمی داد .مخفیانه آنها را می شمرد .دوباره از صفر شروع می کرد

 :حق با کاهن بودکه گفته بود.او مجبور بود فاصله خود را از مردها حفظ کند.روز را در انزوا سر کنداو مجبور بود چهل .شده بود

ق زیادی علی رغم انگیزه آتشینش و اشتیا.از خانه بگریزد و به بیابان پناه ببردخودسرانه ،مخاطره آمیز و ناجور است که این کار 

 .به او هشدار نداده بوددر این خصوص ،هیچ کسی که احساس می کرد 

مارتا صدها کس .پیرمرد یک یهودی بود. داشت نپیرمرد نه باعث نگرانی او می شد وعلی رغم ضعفش مارتا برایش جذابیتی 

به آرامیراه آن ،با حوصله و پرشکوه ،در یک .شبیه به او بودندعموهایش و همسایه های سالخورده اش .مثل او را قبالً دیده بود
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. این وضعیت شوهرش در هنگام پیری خواهد بود .در اثر کوچکترین درد مثل بچه رفتار میکنندوسریع حرف می زنند،می روند،

خارجی ناجور و ناهماهنگ که .مارتا فکر کرد که او یک خارجی است.عجیب خوش سیما بود (موبلند)موطالییاگر چه مسافر 

مارتا آن جورموهای را قبالً در بین لژیونرها و گاهی در بین تجاری که از شمال می آمدند .ی برایش داشته باشدبخواهد آرزوآدم 

،اما و نمی خواست دیده شود.مارتا او را از گشه چشمانش نگاه می کرد .آنرنگ رنگ عسل بود.موهای یک عطر فروش.دیده بود

پاهایش پر از مو بود ،تقریباً  چهار زانو نشست،با کمرویی مو طالیی .گر را نگاه کنددلیل دیگری هم وجود نداشت تا جای دی

که عصا را در . درست شده بود کاملی در امتدادش  گرذه های عصای داشت ،که از چوب درهم پیچیده با .شبیه به موی فرفری

خوش قیافه مارتا فکرکرد که او چقدر .د یانگشتانش را روی گره های مواج عصا می کش .لباس بلندش قرار داده بود وسط

 .هست یا نه( بالند) دوست داشت بفهمد که آیا موهای بدنش هم طالیی.رعنا و تندیس مانند بود .بیتر از خوش قیافه .ستا

مارتا .داو بدون توجه به پاکیزگی برای دیگران به داخل آب انبار کوچک پریده بو.مارتا از مسافر اهل بادو زیاد خوشش نمی آمد 

و مانند گهواره بچه تاب می خورد ، موهای حنا بندی به شیوه ای که بر روی پاشنه پاهایش چمپاتمه زده بود اطمینان نداشت ،

بر روی بازهایش با ،جثه اش خیلی کوچک و شبیه به گربه بود. دور انگشتانش پیچیده بود ، و آماده جهیدن بود شده اش را 

و نابالغ اهریمنی  اما چهره اش تا اندازه ای .او است  جانبمارتا فکر میکرد که بیشترین خطر از .فاصله دستبندهای وجود داشت

 .اگر بدنش موی داشته باشد ،مسلماً با موهاس حنایی سرش یکسان نیست. نشان می داد 

مسافر اهل بادو اصالً .کند منظر آفتاب بود تا او را گرم مردها را زیر نظر داشت و .با شمارش و دانه هایش مشغول شدمارتا 

که تا حدودی ( مو بلند)دوست داشت حرف بزند،و مو طالییاما پیرمرد .چند تا سنگ ریزه در دهانش گذاشت .حرفی نمی زد

پیرمرد زیرلب حرف نمی زد ولی در عوض با صدای . به نظر می رسید که از گوش دادن طفره می رود رویش را برگردانده بود 

او .می توانستند صدای او را بشنوندهمه شاید بنابراین صحبت می کرد ، به زبان یونانی (آگاهی خودو )هوشیاری  و با بلند و رسا

او راجب به سختیهای سفرش تا .اهل بیت المقدس بوداو آپس بنا .نام خودش و مکان تولدش را و تجارتکارش را میگفت 

پیش پا  مسائلیهمگی آنها .تالشش برای روشن کردن آتش ،سختیها و مشقات در شب رسیدن به غارها صحبت می کرد ،

چه چیزی می توانست صمیم تر از این صحبتهای باشد که بین این غریبه ها .حل شده و حقایقی اطمینان بخش بودندافتاده ، 

را به طرف مسافر اهل بادو کرد و از او پاسخی به صحبتهای او نداد رویش  در بیابان رد و بدل می شد؟سرانجام وقتی که کسی

با دندانهای فاسدش در حالی که دانه های سن داخل دهانش بود ،فقط سرش را اما مسافر اهل بادو .نام و محل تولدش را پرسید

او  ایدکار مسافر اهل بادوچه کارکرد؟یا ش.نام خانوادگیش را نمی دانست.شاید نمی خواست نام خانوادگیش را بگوید.تکان داد 

در حالی که با دهان بسته به سکوت مسافر اهل بادو می آپاس در آن هنگام رویش را به مارتا برگرداند و .یونانی نمی دانست

د ،اما بعد دوباره فکر نامش را پرسیپیرمرد تقریباً ."کمی وراجی":گفت.مارتا را درسرگرمی خود شریک کند  خندند ،سعی داشت 

چرا تنها "یا."فامیلی شوهر شما چیست؟"و یا بگویدمودبانه است؟کسی نمی تواند به سادگی نام زنی را بپرسدکرد که آیا این کا 

با دست بر روی زانوی موطالیی زد ،پیرمرد با در نظر گرفتن این نوع  به دنبال چه هستید؟ درعوض."به اینجا آمده اید

 ."بگذارید بشنویمبله،بله؟":صمیمیت گفت 
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،با این وجود خیلی از کلماتی کمی زبان آرامی و کمی هم یونانی بلد بود.ور که مارتا فکر می کرد اهل شما بودموسر عسلی هانط

مارتا .برخالف صحبتهای سریع بنا طوری صحبت می کرد که گویی تا ابدیت وقت دارد.را که استفاده می کرد نا آشنا بودند

اگر .و تقریباٌ نامی یهودی بود.نامش شیم بود.را به حد کافی توانست بفهمد اما نامش.نتوانست نام شهر محل زندگی او را بفهمد 

شصت سال یکی از افرادی بوده که بطور پراکنده صحرای جزرئیل را  وپدربزرگش یهودی بوده .چه اوگفت که  یهودی نیست

که نمی  ستجوی چیزی استو در جحاال هم به سرزمین نیاکان خود بازگشته است،شیم گفت که او .پیش در نوردیده است 

 . "شاید هنوز کلمه برای آن پیدا نشده است".تواند نامی برای آن پیداکند

 . طرفدار فرهنگ و ادب نشان دهد وسعی داشت بدین شکل خود را مرد "مالقات با خدا"آپاس گفت 

و فقط توجه اش را به مرد نگاه نکرد او به پیر."نه،نه،کلمه خدا برای آنچیزی که من به دنبال آن هستم نمی تواند کافی باشد"

او در همه چیز حضور دارد،در .خدای من پادشاهی مقدس و فرمانروایی در آسمانها نیست".معطوف کرد خودش عصا و صدای

اگر .او ما را فرا می گیرد و جذب می کند وقتی که می میریم.و در روح انسان...".و عصایش را تکان داد "...چیزهای مثل این 

 "...سراغ ندارم اما در ابتداء ما باید چیزی را پیدا کنیم که من نامی برای آن .ما آماده باشیم 

 "...کلمه ای روشنگر":آپاس جسورانه گفت 

و رغبت به شهوانی است از وسوسه های این شمع آنها است در تاریکی و رستاخیز آنها .روشنگری به غفلت ختم می شود "

چیزی که به راحتی .شاید،آسودگی خاطر...برای خود من ،من در جستجوی چیزی بیشتر از این هستم  اما.حیات عامه است 

من می توانم با خدا . گوی اینکه کلمه هایش مثل پارچه بافته شده بودند.انگشتانش را بر روی شستش مالید".حاصل نمی شود

اما اینجا .و مجبور نیستم خانه ام را ترک کنم. درک کنممن می توانم روشنگری را در چیزهای کوچکی .در خانه مواجه شوم 

روشنگری را دید ،تا بتوان خدا را برای آنسوی بتوان چه جایی بهتر از اینجا تا "،دوباره کلمه هایش را مانند پارچه درهم تنید "...

در تمامی آن لحظات آپس سرش را در اینجا دید ،در غارها،بدور از راحتی و آسایش ومزاحمتهای دنیا؟چیزهای بی نام و نشان 

 پرهیزکاران،،صوفیها،حکما، قان،محقیعنیبا این وجود اشخاصی مثل شیم .تکان می داد

 .،دسته مقدسین،برای او همیشه پررمز و راز بودند،عیاشان (  رواقیان)فالسفه

اگر چه طرح این مسائله د داد؟نانجام خواهبدنت را آزار و اذیت می دهی وقتیکه دنیا و خدا در زمان مناسب آنرا چرا به اختیار 

با این حال او به "درک کرده ام":شیم گفت .که دارای شان و رتبه ای بود جای مجادله ای نداشت برای شخصی مانند شیم 

 "...،اگرچه برای آن نامی را سراغ ندارمآنرا می شناسم  ".نگاهی از سر اخطار نگاه می کرد چشمان ماراتا با

 "هنوز"
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پشت نکرده خدایان  به او نه به  یک خدا ،و نه .شیم به صحبتهایش ادامه داد.ش را به خدا ،فرمانروای آسمانها نکرده بود پشت

من این را می ":درحالی که سنگی را بر می داشت گفت.او هرچیز زنده ای را می پرستید.اما او در باورهایش مثل یونانیها بود.بود

من این را می ":به گره های مارپیچ عصایش اشاره کرد و گفت ."من آنها را می پرستم":و گفت  ،به پرنده ها اشاره کردپرستم

 ."پرستم

 "است بودن  ،این  دقیقاً یونانی خیلی خوب":آپاس گفت 

و بستگی صدایش شنیده می لحن صدایش آهسته شد ."من همه کسانی که اینجا هستند را می پرستم":شیم ادامه داد

 .دستش را از روی عصایش بر داشت و به خودش اشاره کرد"جز یک نفر  البته به".شد

 آپاس نمی توانست .شیم داشته باشدادعای دال بر داشتن انگیزه های عاری از نفس پرستی شبیه به  دنمی توان گفت که  آپاس

نبود که بخواهد با کلمات پیچیده این  و نیازی هم)آپاس به قرنطینه آماده بود .اداعا کند که تا به این حد  بتواند یونانی باشد

خدا امیدوار بود تا به  .بودکاهنش به او گفته بود که این چهل روز آخرین شانس او .چونکه در حال مرگ بود(قضیه را پنهان کند

دوباره سالم  یعنی اینکه روزه و ادعیه می بایستی اورااما بشتر از همه چشم امید به معجزات داشت ، .صلح کندو البته با خودش 

یک ":گفت .او یک غده داشت.، آرامش چیزی بود که به راحتی به دست می آمد( کسب سالمت دوباره)در مقایسه با آن.کنند

در  مشتش را نشان داد،و آنرا."چیز زنده ، که داخل بدن من است ، هیچ کس نمی تواند آنرا پرستش کند ، بزرگتر از مشتم است

منتظر داوطلبی بود تا انگشتی را در پهلوی او فرو "نرا لمس کنید که چقدر سفت وسخت استید آمی توان"پهلویش قرار داد،

درست همانطوری ":گفت.و سرش را تکان دادو بروی پاهای پرمویش تکیه زد انگشتش را بر روی غده گذاشتشیم به جلو.برد

 ."است که می گویی

گفته هایش را به و از او به زبان یونانی و آرامی دعوت کرد ،و بعد با دست به مسافر اهل بادو اشاره کرد "بجنبید"آپاس گفت

 .صورت نمایش بی کالم با استفاده انگشتش برایش ترجمه کرد

 ."این را لمس کن"

می برداشت ،در تمام مدت نیشخندش  چند قدم با چابکی و به بی صدای گربهبر روی پاهایش جستی زد مسافر اهل بادو 

طوری بنظر می .پوست شکمش کشیده شده بود.ش را ببیند که ورم کرده بودممارتا می توانست شک.را باال برد  مارتاپیرهن .زد

مسافر اهل بادو سنگریزه .فوق العاده بزرگی را جا داده باشندرسید که انگار در بین استخوان رانش و دنده هایش کاله نمدی 

این طرف به آن طرف سرش را از .خندیدی،و با کف دستش دور غده برآمده را گرفت های داخل دهانش را به بیرون تف کرد ،

هیچ .ودستش را در آن حال نگه داشت،و گوشش را روی سینه آپاس گذاشت غده سرطانی را گرفتبا سرانگشتانش .تکان داد

آپاس همدردی یا .مسافر اهل بادو برود مجبور بور فشار زیادی را تحمل کند آپاس تا قبل از اینکه.کار با معنایی انجام نداد

 .معجزه می خواست ،نه این طور چیزی
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از بینیش آب می .و دوباره به پر گوی راجب به کل زندگیش ادامه داد"او یک کلمه از صحبتهای مرا هم نفهمیده":پاس گفتآ

عاشق تمام چیزهای گفتی که تو .شیم این عضو این بیچاره مال شماست اینجا،استاد ".شده بودند پر ازاشکو چشمانش  آمد

 راراو دوباره آنچه را که گفته بود تک.خنده ای زورکی سرداد و اشکهایش را پاک کرد"عاشق این هم باش،زنده هستی 

ند،تنها در جستجوی تکان دادن رویش را به طرف مارتا گردااو . "عاشق این هم باش من گفتم ،"... کرد،تقریباً کلمه به کلمه

مارتا می خندید ،اما دالیل خود را برای خندیدن . تا او را از خجالت و دستپاچگی نجات دهد سری یا لبخندی از جانب مارتا بود 

 .شاید او از همه آنها دیوانه تر بود.حتی مو عسلی هم .بودند و دیوانه  هر سه همسفرش احمق.داشت

شیم و  بعد از اینکه  -اما به زودی .شده است عآنها شرو( چهل روز)چلهء باال آمده است و بآفتا شدند که به سختی متوجه

با پرنده و روزه خود راآپاس موافقت کردند که همه در هنگام غروب جمع شوند و در آن وقت آتشی همگانی روشن کنند

همه ساکت شدند ،حتی  –پیدا کند  یاگیر بیاورد ند در بیابان اکه اگر کسی بتوافطار کنند مارتا و غذاهای رایگانی  خارستان

مسافر اهل بادو درامتداد .در نهایت ،آنها به دنبال سایه و خلوت خود در غارهایشان رفتند.هرکس به فکر خودش رفت.آپاس

زیر آفتاب .رهای پیدا کرده بودمارتا از تنهایی .فریاد می زد و گه گاهی هم زانو می زد تا سنگهای را برداردصخره پرسه می زد،

بوته های خار منتظر بودند دسته جمعی به داخل آب برگشتند ومتقار و پرندگانی که درداخل .نشسته بود و دانه ها را می شمرد

بوی خزه مطبوعی می داد ( کوچک) آب داخل آب انباراما بزودی تعدادشان از شمارش گذشت،.بالهایشان را در آب فرو می بردند

در تپه ها می که هر موجود زنده ای و چنان پیوسته آواز می خواندند .از سخاوت غیر منتظره آب به وجد آمده بودند رنده ها ،و پ

سطح آب جمع شده  لجن و ککها بر رویآب تلو تلو می خورد ،زنبورهای .نوشسدن آب را بو کند و بشنودتوانست فراخوانهای 

یکی پایین میرفت تا آب بنوشد و دیگری یکی سری ر داخل آب فرو می برند،بودند ،و هه سر و هم ته خودشان را د

که در کناره های آب  عاشقان بی کس رطوبت هستندگوشخزه ها و هزارپاها ،. بر روی آب رها می کرد( حشره)تخم

بیدهای .حشره های چابک و کرمهای دوار در گل و لجن جشن می گرفتند.با مشارکتی کم نظیر جمع می شدند ( کوچک)انبار

دیواره قبر بر روی سنگها و قله سنگها همگی  و سوسکی با بدن چابکش به پایین می رفتندکه به طرف آب حلزونی و حلزونها 

 .ممتد را بر جای می گذاشتند ردیبا آب بلغمشان 

در باال و در داخل بوته های خار .در جستجوی غذای راحت می چرخاندن مارمولکها چشمک می زدند،و سرهای پهنشان را

 .تا درشلوغی صبحانه بخورندپرنده های بیشتری جمع شده بودند 

سالم،این من ":آن زن ریزنقش دوباره پیدایش شوداو امیدوار بود که .مارتا هنوز هم برای رفتن به غارش تمایلی نداشت

فرو می ( کوچک)آب انبار  ،چیزی که می دید پرنده ها و حشرات بودندکه در داخل آب اما تنها."همان زن دیروزی.هستم

سایه .بگیردبه طرف آنجا رفت تا هم آنها را تماشا کند و هم شاید بتواند دومین پرنده را .او هم به داخل آب فرو رفته بود.روند

مارتا جیغ .او به سرعت جستی زد و جا خالی زد.ریختنددوباره پرنده ها باالهایشان را بهم زدند و گ.اش بر روی قبر افتاد

حلزونها .حشرات بالهایشان را به حرکت درآوردند.و چشمانشان را بر روی مارتا بستندفرار کردندمارمولکها در پشت سنگها .نکشید
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عصاره مقدسی فرو می برد ا دربه نظرمارتا او انگشتانش ر.به تقلید از راز زندگی سنگها پرداختند و.به داخل الکهایشان فرو رفتن

ء بود وقتی که به امر خداوند آب آنجا پر از موجودات زنده( آب انبار )آن روز چهرمین روز از خلقت . و مقداری ازآن را می نوشید

مارتا از کار خداوند به وجد نیامده .برفراز زمین پرواز می کردندامتداد طاق آسمان بی شماری شدو پرندگانی که در باالدستها ودر

 .امتناع می کرد(کار خداوند)از پذیرش آن  –یهودیان کم اشتیاق شبیه به دیگر  -بود،اما

 این موجودات برای تو موجوداتی موذی".)الوایان را نادیده بگیردو فرامین مارتا مجبور بود تا بر ترس خود از حشرات فائق آید 

  .تمایل پیدا کند تا از آن آب بنوشد هقبل از اینکه دوبار("نار آنها پاکیزه نخواهی یافت ،و تو خودت را در کهستند 

 

 

بایستی مرد وقتی میری در مورد چهار غار نشین با او صحبت کرد تصورش بر این بود که یکی از آنها .موسی خسته و ناامید بود

چه دلیل دیگری می بایست وجود داشته باشد تا موسی راحتی درون خیمه را رها سازد و به دنبال مری از سرباالیی .جلیلی باشد

استراحت در حال می توانست .چیزبهتری برای انجام دادن وجود داشت .خارستان بگزارد( سوزان)پا به گرمای تپه ها باال رفته و 

آسیبهای که از تب برایش بوجود آمده بود بدنش را می هنوز هم ؟باشدایش کاالهخوردن و جمع و جور کردن غذا  کردن ،

چطور با یکی از آن حیواناتی که دارد به  .که چطور بدشانسیش را تبدیل به سکه ها کند.ترتیب کارهایش را می داد و باید.لرزاند

چطور می تواند به .یلش را با خود حمل کندو بتواند خیمه و همه اسبابا و وسا –همراه آن یکی که حامله است –کاروان برسد 

یک بار دیگر ادعای عنوان در آنجا می تواند شتری بخرد ، برخی از کاالهایش را داد وستد کند ،و جایی که  شهر اریحا برسد

خواست موسی می ( .یک خرده حسابی با دزد آب داشت)اما قبل از همه یک کار ناتمام با دزد آب داشت .تاجر را داشته باشد

،آن مرد جلیلی ولی اگر گفته های شکایت آمیز میری قابل اعتماد باشد.نمی توانست بگویدبه چه دلیل؟.دوباره آن مرد را ببیند

او .میری به صخره های لک دار که به رنگ قرمز قهوه ای مانند مس بودن اشاره کرد.بایستی شب را در غارها سپری کرده باشد

که هیچ .تنها با پوست استخوان و منقارمرغی، . و خیلی دور نبود با جثه و ترکیب ارای کسی شاید ب"خیلی دور نیست":گفت

او .کار سختی بوداما برای موسی این سفر کوتاه .کوچکش که به شدت باال آمده بود به استثنای شکم.گوشتی روی بدنش نبود

به اندازه ای کلفت بودند که او را مجبور می کردند ایش رانه.،با پاهای پهن و زخمتمیری که مرغی بود مثل اردک بود دربرابر 

می  و،پای چپش رهسپار صحرای نگوپای راستش اوا را به بیت المقدس می کشاند:به جهات مختلف برود  که موسی 

 .بین خارستان با گامهای خیلی کوچک در پیش گرفتموسی راهش را در .شد

بوجود و زیر اندازی حرکت کند تا سایه ای باریک برای  پشت موسی در ابتداء الزم بود میری در پشت سرش با مشک آب 

رها شدنش،بی آن تب،:همه بدردسرها را گناه میری می دانست.موسی از میری راضی نبود و دل خوشی از او نداشت.آورد

الشه بوی تعفن می .کنداده بود تا الشه االغ را از آن اطراف دور موسی به میری دستور د.حرکتیش،از دست دادن کاالهایش
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ه بودند،و بدون اینکه مزه مریضی الشه را بچشند به حتی کرکس ها تنها دور الشه حلقه زد.و باعث آزار موسی می شد.داد

احشاء شکم نگاه شبهتبعیض کمتری را قائل می شدند کرکس  حیواناتی که نسبت بههرچند گاهی اوقات .ودندبه هاشان رفتار

اما میری ادعا می .وآنجا پر از مگس بود.چشمان الشه وجود نداشت.احتماالً سگهای خارستان.االغ را بیرون آورده و می جویدند 

به بودی که قبالً و این کار -حتی امتحان کردن آنرا را نپذیرفت.کرد که حمل الشه االغ به تنهایی برایش خیلی سنگین است 

موسی متوجه شده بود که میری شبها گریه چه بر سر همسرش آمده بود؟.در برابر ترس از ضربه.هیچ وجه آنرا انجام نداده بود

 .ناامیدلجبازی می کردحاال میری مثل یک بچه .برای االغ گریه میکند؟مسلماً نه .می کند

اما کپلش ارزش این نام را .از درد کفل شکایت می کردمی کرد، پرت می کردبیش از حد سروصداچیزهای اطراف خیمه را 

آیا میری انتظار داشت که موسی این بیحرمتی را برای چهار .نافرمانی،بدخلقی،درد داشتن–شاید آن تاوان حاملگی بود .نداشت 

 ماه دیگر تحمل کند؟

موسی نمی .اما زمین سنگی و ناخوشایند بود."باشمراقب اطراف ":وقتی که آنها سفرشان را آغاز کردند به میری گفت موسی 

میری .رنج بکشد،و بنابراین همسرش را جلوتر از خودش فرستاد تا راه را برای او هموار تر گردد توانست بفهمد که چرا او باید 

بزند و هر بوته خاری را  لگدمجبور بود هر برآمدگی را در خارستان .مارها بترسند و فرار کنندمجبور بوددستانش را به هم بزند تا 

د ،و سنگهای پراکنده ای که ممکن بود راه مجبور بور نرم ترین زمین را پیدا کن.تکه تکه کندکه در سر را موسی قرار داشت را 

اگر .برای پاک کردن مسیر موسی به بیست مرد نیاز بود.به سختی می توانست کاری بکند.موسی را سد کنند به کناری بکشد

همانطور که را ره برای او نشان می داد دست می زد،بایستی این موسی،همسرش که جثه ای کوچک مثل مرغ داشت ،چه برای 

او وقتی همراه .وقتی پول دار بود بیست مرد از او دستور می گرفتند.موسی رویاهای خودش را داشت.کارها را انجام می داد

 .می کردنده را از وجود سنگها  پاک مردها برایش را.حق تقدم بوددارای اولویت و  بیست مرد بود در هر جای که می رفت

 .وهیچ کدام از آنها شبیه به مرغ نبودند-درآنجا هم بیست دختر هم بوجود داشتند.نی ها و گیاهان بلند را خم می کردند 

عالمتش تا  بزندکم به زمین پایش را محمجبور نبود موسی .خاک رس پوشانده بودسرانجام آنها به دره ای رسیدند که کف آنرا 

همسرش را صدا زاد تا به .وقتی راه می رفت قوزکهای پاهایش پیچ می خوردند.پایش در خاک رس فرو رفت.ایجاد کرده باشد را

در مقایسه با کپلهای میری ،کپلهای موسی ده برابر .ساق پاهایش درد می کردندحاال کپلها و .و به او تکیه کرد.کنارش بیاید

ر حال از هم ششهایش .بنابراین درد موسی نیز ده برابر بیشتر از دردی بود که میری میکشید.کپل نامیده شوندارزش تر بودند تا 

برای کشتن االغ شاید .و شترها ساخته شده بوداو برای تخت های روان .موسی برای پیاده روی ساخته نشده بود.پاشیدن بودند

و یا میری را وادار میکرد که یک تا بتواند آن مرد جلیلی را پیدا کند ، شاید می توانست بر پشت االغ سوار شود.عجله کرده بود

 .که این یکی خیلی با وقار تر بودگاری برای االغ سرهم کند 
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در ،تا سایه دامنه صخره ها ،در بین موج بوته های خش خاش ری  وقتی می.ا نبودتا آنجا که می توانست  بگوید مرد جلیلی آنج

زیرنداز نشست ،هیچ و او با خستگی مفرطی که داشت بر روی .او از روی زمین بلند کردچند قدم مانده به سراشیبی  نهایت 

 .به استثنای اجتماع پرندگان.نشانه ا ی از حیات به چشم نمی خورد

 ."فریاد بزن،مگر اینکه،البته فریاد هم برای توبیش از حد  سنگین باشد ":دستوردادبه میری 

و به زودی قرنطینه نشینان از غارهایشان شوهرش بود ،بازار  فریاد"جمع شوید ،جمع شوید":و فریاد کشید .میری اطاعت کرد

ری چهره به چره آنها را نگاه می کرد ایستاند ،موسی طوو تا حدی عصبی در یک صف جلوی موسی .پایین آمدندیکی یکی 

مسافر اهل .موسی درآن واحد می توانست بگوید هر کدام از آنها چقدر می ارزد.گویی اینکه آنها برای فروش آنجا ایستاده بودند 

نقره با این فرق که این یکی بازوبند .نفر اهل بادو را با یک بز عوض کندبادو زیاد نم یارزید ،موسی می توانست دو 

مردی مانند او باید از اینکه بدون پول مسافرت می کند .استصنعتگری در حال مرگ  از ظاهرش معلوم بود ،یهودی پیر.داشت

که خیلی با ارزش . از چوب تاربونی مواج درست شده بود موطالیی عصای را با خود داشت ،  .بیش از حد احساس غرور کند

ان دای خود پنهرو سکه های در .مهیا شده بودمسافرانی فصلی،و شاید هم برای دزدها این جور آدمها را می شناخت،موسی .بود

بلند و بی آستین ( لباسی )یروسری زن از جنسی مرغوب بود ،نیام -با لباسهای خوبآن زن؟.کرده و روی آنها را دوخته است 

پارچه ای موسی در فکر فرو رفت که چه .راشت،مخصوصاً در زیر بغل و دور کمکه دوبرابر معمول تا و چین د.پوشیده بود 

و چقدر براحتی می توان او را .یکیسه پول سنگین و مرغوب چه و همینطور.یمرغوبی دندانها چه ،یپوست مرغوبچه ،یمرغوب

 .سرکیسه کرد

کشید و در کناره ها بهم ماسفر اهل بادو موهایش را .چهار غارنشین به نظر می رسید که می دانستند نبایستی حرفی بزنند

میری متعجب بود ، .به خاطر سرگرمی آن روزشان -تا ان لحظه ،حداقل–خوشحال سرنفر دیگر باصبورانه ایستاده بودند، .پیچاند

؟هیکلش؟آیا آنها از به او احترام می گذارندآیا ش چه آمده ،که آن غریبه ها شاهانه با او برخورد می کنند،که بر سر شوهر

 اما آیا نشانه ای از آرمش درونی انهاست؟و یا فروتنی انها تعمدی است ،و نشانگر احترام به موسی نیست ، ترسند؟هیکلش می 

پس آن شخص دیگر "..،پیرمرد سرش را به عالمت تصدیق تکان داد"فقط شما چهار نفرید ":در آخر موسی گفت 

میری تنها تبسمی نصف و نیمه ، .نگاهش به چشمان میری افتادمارتا سرکش را تکان داد و برای لحظه ای "کجاست؟

 .دربرابر رشادت و صدای نافذ موسی تبسمهای از جانب مردمی  –تبسمهای این چنینی را قبالً دیده بود 

 موسی تصور می کرد که شاید روز قبل که آنها به طرف تپه ها حرکت کرده بودند.یودی پیر از طرف همه انها صحبت می کرد 

دید چشمانش خوب .یقاً بگوید نمی توانست دق:بایستی پسربچه ای ،زنی یا مردی بوده .آنجا بوده  قبالً  ،نفر پنجمی هم

نام ":آپاس شروع کرد.و عبادات به این غارها آمده بودندتنها چهار نفر ازآنها برای انجام دعا.در دور دست بوده هیکلشان .نبود

 ، "تو چرا اینجا هستی".تا اشاره کردموسی با چانه اش به مار.اهل بیت المقدس هستممن آپاس 
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 "...،برای قرنطینه هثل بقه آنها .برای عبادت و روزه ":مارتا گفت

 "چرا روزه؟از روزه گرفتن می خواهی چه چیزی را بدست بیاوری ؟"

سینه ها وبلندی  موسی با دقت .تبسمی کرد ، شانه هایش را باال انداخت و سرخ شد.نمی خواست بگوید.مارتا سرش را تکان داد

او از آن .استاما قد بلند و بخشنده  .باشد همسن میری که او  ممکن است  موسی فکر کرد که شاید،.شانه هایش را نگاه کرد 

او می توانست االغی را بدون دردسر .داشته باشد میبایستی بیست نفر از آنها رانوع زنهای بود که موسی زمانی که پولدار بود 

پس آن یکی ":موسی پرید.موسی لبهایش را تر کرد و به او لبخندی زد.با حاملگیش باعث درد سر هم نمی شد .حرکت دهد

 ."،همان دزد آب؟کجاست 

 ."ودمان را داریمما آب خ":به چاله ای که پشت سرش بود اشاره کرد و گفت "ما نیستیم".پیرمرد حرفش را قطع کرد

میری گامی به عقب ."آنجا چیست؟":موسی در حالی که با چانه اش با حرکتی ظریف به قبر خودش اشاره می کرد پرسید

این همان جایی است که .آیا کسی خواهد گفت .قرار دادمیری دستش را بر روی دهنش .ازدید موسی بیرون رفت برداشت، و 

آپاس .او این قبر را برای تو حفر کرده بود؟لبهایش را بین انگشتانش نیش گون گرفت .دیروز را درآنجا سپری کرده بودهمسرتو 

 ."خداوند آنرا عطا کرده ...آب انبار کوچک ما ،قبالً اینجا بوده ":گفت

در یک آن متوجه .ت می کردبدن چالقش را هدایو عقلش سریع بود .قبالً آنجا بود؟گویی اینکه به موسی الهام شده باشد

بود ، که ناشی از تاخیر ناخواسته اش  در آن  بیابان و راه حلی سریع برای حل مشکالتی  که پیش آمده تجاری فرصت 

خود را آنها را چهره به چهره نگاه کرد تا .استنقطه ای شروع برای او درآنجا وجود داشت ،بدون شک خدا  آنرا عطا کرده .شد

بومی نیستند تا متوجه دروغ او و هیچ کدام از آنها به حد کافی این دنیایی یا که هیچ کدام از آنها مرد جلیلی نیست راضی کند 

او به رشته غارهایی که ."آنرا اینجا بوجود آورده ام ،زمین من ،آب مناین آب انبار کوچک بوده چونکه من ":و بعد گفت .بشوند

 ."غارهای من"،درداخل صخر وجود داشتند اشاره کرد 

میری داشت با دهان باز به .ابلیس قالیچه سوار بودشوهرش .مجبور بود که لبخند بزند.میری دستش را از روی دهانش برداشت

البته وچاله را کنده است ،به تفصیل شرح می داد که چگونه خودش صحبتهای موسی گوش می کرد در حالی که موسی داشت 

میری .آنجا که می توانست سرش را به طرف میری برگرداند و چشمش را به او دوخت تا.با کمی کمک از جانب همسرش 

 .بایستی سکوت اختیار می کرد 

به اندازه من که جوان .بهش نگاه کنید .زمین پر از سنگ بود،همسر من حامله است واقعاً کار سختی بود ،":موسی گفت 

جثه اش به اندازه کافی بزرگ نیست تا حتی .گها درست نشده است برای کندن چاله به تنهای دربین  گل و الی و سن.نیست

میری همان کاری را کرد که موسی گفته ."دستهایت را نشانشان بده .ناخون هایش هم شکسته .یک سنگ را بلند کند
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مت .می کنند باید آن چاله رامیری  ودر این مرحله موسی کامالً مطمئن نبود که چرا او."کار سخت":موسی دوباره گفت .بود

و این فرصت را با وادار کردن میری به نشان دادن ناخونهای شکسته اش به آنها به دست آورد .زمانی الزم داشت تا فکر کند

مریض "خر کوچکم مرد":گفت.پیدا کرد وقتی که میری به کنار شانه های موسی برگشت موسی مصراع بعدی شعرش را .

 .آن االغ خواهرش بود.حیوانی بود که موسی از زمان بچگی آنرا داشته بود .به فالکتش بودظالمانه برای پایان دادن رفعتی بود،

اجازه دهد که  هنمی توانستموسی گفت که ".قبر او باشداین چاله قرار بود (...دوباره حرکت ظریف چانه اش )چه حیف شد "

می  الشه االغ .موسی به آن عالقه شدید داشته است  به االغی که اینقدرفضایی بیرون بگنند ،تا چه برسد هر االغی در الشه 

بعد .چقدر خطرناک بوده است برای همه ،االغ موسی مجبور نبود به آنها بگوید که .توانست باعث جذب گرگها و پلنگها شود 

 آیا باید موسی می دانست ؟، اتفاقی افتاده چه

بخاطر مقدار و طبق نقشه اش آنرا زیر سنگها دفن کرده است ؟و یا اجازه داده که نتیجه کارپرزحمتش االغ را در قبر گذاشته آیا 

و با خودش طوری زیرلبی حرف می زد گویی اینکه موسی چشمانش را بست ،ناچیزی آب و چند غریبه بیهوده شود ؟

وجود داشت تا موسی به راه های فکر کردن فرصت بیشتری برای .سلیمان می خواهد با انتخاب او مالیات بپردازد (حضرت)

 .عاید خودکندچهار نفر درآمدی طریق از آن بتواند از آن 

و آنها مسلماً .او توضیح داد که اقامتگاه مجانی نیست.،موضوع غارهاموضع دیگر هم وجود داردبعد ،البته ":گفت باالخره موسی 

این سرزمین مکانی معمولی .این کار نه شرافتدمندانه است و نه منطقی .در مسافرخانه ای مجانی نمی خوابند و غذا نمی خورند 

موسی .ادا است فقط یک .چیزی زیادی نیست .نشانه ای از احترام . یک نوع ادای احترام انجام دهند نیست و مسافران باید 

ها مجبور به پرداخت بهایی و شبیه به صدای آن والبته برای آن آن"،یک جرعه آب،تنها یک جرعه آبیک جرعه آب :":گفت 

آنجا بمانند و کرایه آنها می توانستند تصورکنند که .و جایی که رایگان بود.آنها می توانستند مکان دیگری را انتخاب کنند.نیستند

همچنین می توانید تصور کنید که اینجا بدون کرایه بمانید ،و اگر این تصمیم را شما ":موسی گفت .ای هم پرداخت نکنند

هستند ممکن است احساس خویشان تنومند من که در این تپه ها ،و صدها تن از چه اندازه من غمگین خواخم شدرید بگی

تا طوفانی بر کافی است این طرف و آن طرف دشنامی بدهم .و با گرز اینجا بیایند وشما را بیرون کنندطرفداری از من را کرده 

 ."پا شود،انتخاب با شماست 

 .تا تصمیمشان را بگیرندموسی تا ظهر به آنها فرصت داد 

که در مورد آب و غارها و خویشان درحالی که مسافر اهل بادو مشغول موهای خود بود،دو نفر دیگر مشغول بحث و جدل بودند 

بر روی گودی  موسی انگشتانش را.فنا شده است چنین بنظر می رسید که گویا قرنطینهء آنها .موسی چه باید بکنندناجور 

دنیای او این چنین .او خودش را در این مبارزه بیش از حد  قوی و مطمئن می دانست . لباسش بهم پیچید و چشمانش را بست 

او باید منتظر می ماند تا همه جیبهایشان را خالی .مطبوع ترین و ساده ترین نقشه را در اختیار داشتاو .دنیای تندو سختی بود
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او می بایستی انگشتانش را بر روی عصای گره دار ،دست بندهای نقره ای .د که چهل روز طول بکشد این کار نمی ش.کند

موسی می بایستی انگشتانشان را بر روی  همچنین .روز می گذاشت  14،سکه مخفی داخل راددر کمتر از ،کیسه پول پیرمرد 

صبر کردن را و بیشتر از چهل روز آن زن ارزش چهل روز .اگر تنها منظر گذشت زمان می شدمی گذاشت ،پستانهای آن زن 

وا  تهیجپارچه های که بر تن آن زن بود آلت تناسلی موسی را به .لباسها و بافت لباسهای آن زن شده بودموسی شیفتهء .داشت

ین پلکهایش ماراتا از ب.چشمان موسی کامالً بسته نبودند.( پارچه های تن آن زن آب از دهان موسی آویزان می کرد )می داشت

بود که پارچه لباس از بین منظره و شیفته این مارتا بود( لباس بلند)نیامموسی شیفته نحوهء باال بردن لبه .را نگاه می کرد 

 .رشته ای از دانه های تسبیح حرکت میکندانگشتان مارتا شبیه به 

در مقایسه با شوهر او تانیل .موسی به اندازه سگی گرسنه زیرک و نافذ بود.مارتا می دانست که موسی دارد او را تماشا می کند

یک احوال یک بهتر ازهمسر ریز اندام موسی بسختی احوال :مثل او ازدواج کندمارتا نمی خواست با مردی .موسی گوهری بود

و با روحیه دگی گرفته شده بود اما استوار زنی که اگر چه شاید به بر.مارتا به میری حسادت می کرد با این همه ، اما .برده بود 

 .بودرا گرفته  شجایکه ،کسی در رویاهایش خودش جای او باشدداشت  دوستبود که مارتا  یر آنجا کسد.و حامله بود......

آمده مارتا برای لحظه ای کوتا دست میری را گرفته بود ،زمانی که جلو .زیادی بر روی پود آویزان می کندکه تارهای کسی که 

اشد پوست یکی مثل نمی توانست با هم فرق زیادی داشته بدستشان پوستهای .بود تا ناخن های شکسته اش را نشان دهد 

تا دستش را بر روی شکم میری مارتا از دلش دوست داشت .و پوست دیگری خشک و چسبیده زیتون پرچرب و روغنی بود 

بچه  مارتا آرزو می کرد که د؟شکم میری هم چسبیده و خشک خواهد بوآیا پوست .و تکانهای بچه اش را احساس کندبگذارد 

و بچه اش را با کف آرزو می کرد ی توانست دستش را از بین گوشت بدن میری عبور دهد ...ها هم مثل تب مسری بودند 

 ....آرزو می کرد که میری با فروش بچه اش موافق باشد دستهایش بگیرید،

قادر به  مارتا.نیام بلندش قرار داشت را سفت کرد و سنگینی سکه های داخل آنرا احساس کردمارتا کیسه کوچکی را که بر روی 

و بچه ای به چهل روز تبدیل شود ماهآرزو می کرد که چهار.او می توانست بهای بچه میری را بپردازد.پرداخت بهای آن بود 

در .پول پرداخت کندآماده بود تا برای اجاره و آب ادامی که میری در آن اطراف باشد ممارتا .برای فروش وجود داشته باشد

ای وبه.می مردبرایش خوب بود چونکه تضمینی بود بر اینکه از گرسنگی و از یخ زدگی نپول به نحوی پرداخت حقیقت 

گرمترین و مارتا دوباره گذاشت تا بند  کیسه سکه هایش شل شده و به داخل .دسترسی به برده کوچک میری را هم پرداخته بود

در اثر خجالت برآمدگی مختصری را ایجاد کرد که باعث سرخ شدن مارتا  افتادن کیسه سکه.جای لباسش بیافتد تاریک ترین

چیزی است که در زیر  بالبه دنموسی هم  شد،چونکه مارتامی دانست که موسی افتادن کیسه سکه اش را دیده است و چشم

و منتظر شد تا پیرمرد و شیم موعسلی مذاکراتشان تمام روسریش را بر روی چهره اش کشید مارتا .الیه های لباس وجود دارد

 .شود و پیشنهادشان را با موسی در میان بگذارند
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براحتی تشخیص هندوانه ها از روی داخل کله دشمنانش را ببیند،برای او،این کار موسی اغلب ادعا می کرد که می تواند 

آبدار هستند یا نه،و  هااو میدانست که آیا آن.موسی می دانست که چه زمان هندوانه ها شیرین شده و رسیده اند .پوستشان بود 

زی بود برای موسی این با.میدانست چه زمانه آنها فرورفته اند و خشک شده اند.آنها را بچالند و آبشان را بگیرد وقت کجا و چه 

قبل از اینکه و او در بازار مشتریهایش را تشخیص می داد و آب آنها را می گرفت ،.او قهرمان بود.که براحتی انجامش می داد 

نطور قیمت نهای که پیشنهاد یآنها برای پیشنهاد اولیه شان چه مبلغی را بیان می کنند و همآنها خودشان بدانند ،می دانست که 

حرکت میکرد ،و دو ها و سه ها و چهار ها را می شمردند  نانگشتانشا.نها بیشتر وقتها بازی را می باختندآ.می دهند چقدر است 

اگر احساس .چشمانش خیره می شدند به بیش از حد  مستقیم یا زیاد می خندیدند ویا فریب کاری می کردند دربرابر موسی اگر.

،ضربه های واژگان کاملی برای سرفه های معمولی . می کردند بیش از حد تحت فشار هستند نفس زدنهایشان تغییر می کرد 

وجود داشتند که به سلطان تجارت می گفتند که که آیا نحوه قرار گرفتنهای زبان بر روی دندانها ،اخمهای ظاهری ،انگشتان 

 .،یا آماده انجام معامله هستندد زیر قیمت می دهند ،از معامله عقب می کشند ران پیشنهافروشندگان یا خریدا

در حالی که روی زیراندازش موسی مذاکرات آنها را .بنابراین شیم و آپاس تمایلی با چانه زنی با مردی مثل موسی نداشتند

بود،موطالیی کسی بود که با کمرویی و خجالت مصر بود،تحت فشار بود ،و دم دمی پیرمرد –نشسته بود مشاهده می کرد 

به نقاط ضعف معامله شان پی می موسی فکر می کرد که اگر آنها عقلی داشتند .و اجاره بی تفاوت بودنسبت به پول ،اعداد ،آب 

ها می توان به نگاهی به آنآنها چطور می توانستند از موسی بهتر باشند؟.بردند و سعی نمی کردند تا از او موسی بهتر باشند

دلیلشان هم این .آنها با سنتهای بیابان آشنایی ندارند .فهمید که آنها افرادی شهری هستند که دور از خانه یشان افتاده اند

چرا .زمینها برای بزها یا ذرت یا اجاره مناسب هستندتمامی .خواهد بود که هر قطعه از زمین در شهر متعلق به شخصی می باشد

بابت آب و بیابا این طور نباشد؟ و بنابراین آنها به این نتیجه رسیدند که شهرها اینطور نباشد؟چرا زمینهای  زمینهای پرت اطراف

و یا علت آن را بپرسند، با وجود صدها قوم خویشی آنها نمی خواستند سروصدا و هیاهو راه بیاندازند،  .غارها پولی پرداخت کنند

و از موسی می ،آنها در ابتداء می بایستی ادعا می کردند که فقیر هستند .کردند نمی راشت این کار اکه موسی در تپه ها د

موسی .ق بود موقف و قرض تجارت انسانهای اح.اما موسی نمی پذیرفت .جایی را به آنها از سر خیرخواهی وقف کندخواستند 

دیگری هم  انتخاب.را در جایی دیگر شروع کنندقرنطینه یشان داخت کنند یا رند پول پنه ،نه آنها مجبور بودمسلماً می گفت که 

تا االغ را می گفت که به میری ؟او مسلماً می رفتند یرجمع کنند و جایی دیگ راستی وسایلشان یآنها می با شاید.وجود نداشت

شروع به خالی کردن کیسه هایشان می کردند ، آنها می بایستی و آن زمانی بود که .ده کند ابرای تدفین در آب انبار کوچک آم

 . شبیهبه افراد ولخرج و مهمانان دعوت شده به عروسی

قیمت رایج .در دامن لباس بلندش قرار داد تا سودی را که در آن روز قرار بود عایدش شود را محاسبه کندگشتانش را موسی ان

البته ، مسافر .چقدر می توانست آز آنها عایدش شود؟تا انجا که می توانست برای آب گل آلود و غارها چقدر می توانست باشد؟

این قضیه  روشن و واضح بود .باشداهل بادو با موهای هنا بندی شده اش به سختی می توانست در این جریان سهمی داشته 

اما در مورد ."زبان ندارد":گفت یهودی  بیمار .او حتی نمی توانس صحبت کند.که او نمی توانست پرداخت نقدی داشته باشد 
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و آنقدر زیرک هم نبود برای گدای کردن چیزی بیش از حد باوقار بود،مرد کوچک اندام مغرور از ثروت ،خود یهودی بیمار چطور؟

او مانند هر .برودنقره از دور از خانه بدون سکه های رنمی بایست به سفرهای دچنین مردی .تا از زیر قرض شانه خالی کند

که حاوی سکه های و شاید تعدادی در زیر ردایش داشته باشد،تگری دیگر می بایست کمربندی مخصوص پولهایش صنع

موسی حتی .بگیردپیچ خورده تا ککهای بدنش را مقداری صمغ شیرین بعالوه که خوش یومنی می آورند ، است  کریستال نمک

آنها نمی توانند .موسی با خودش فکر کرد که هیچ ککی ندارد.ش کم رنگ تر از لبهایش بوداگر چه لبخندا خودش می خندید،ب

 .اجاره را پرداخت کنند

و به علت سفر از پای درآمده بود،  این آپاس بر طبق دالیل موسی ،نهایت سعیش را می کرد تا اجاره را پرداخت کند،،اگر چه 

بر اساس قضاوت موسی .نست جای دیگر برودانمی تو. او نمی خواست جایی دیگر برود.پژمرده شده بودبر اثر بیماری همچنین ،

می بایستی هشت سکه  پیرمرد-نفس کشیدن در هوای بیابان حق،دنآب و غار ،حق استراحت و مانفاده از تاس به خاطر، 

شاید هم نه و سکه بیشتری هم می .اگر تحت فشار قرار می گرفت ،ده سکه هم می پرداخت.پرداخت می کرد 

تمایلی .برایش فرقی ندارد که ثروتمند باشد یا فقیرالبد می گفت .پرداخت کندمی بایستی هشت سکه  موطالیی هم.پرداخت

او می خواست با ستاره و شبنم سرکند .او ادعا می کرد که نیازی به سرپناه یا آب ندارد.نداشت که در مورد اجاره چانه بزند

و پرداخت می اگر پولی داشت رو می کردوبنابراین .واینکه هزار خویشاوند موسی در تپه ها هم مزاحمتی برای او نخواهند بود،

 .نمود

زیادی پرداخت کند،به آن زن می توانست پول .و زبانش را در امتداد دندانهایش کشید،زن چطور؟موسی دوباره به او خیره شد

او هم هشت سکه پرداخت  فعالًاما اجازه بده .شبه دستهای لطیف.به لباسهایش نگاه کن.ز آنهااندازه آن دو مرد  یا بیشتر ا

حتی اگر مجبور .این مقدار کافی بود.سه تا هشت سکه می شود بیست و چهار سکه.موسی نگاهی به حساب و کتابش کرد.کند

موسی ."خوب،خوب":ن دو مرد اشاره کرد و گفتسرفه ای کرد و با چانه اش به آ.بود می توانست تا بیست سکه پایین بیاید

 پیشنهادآنها بیست و پنج سکه برای چهار نفر را .آنها زیاده روی کردند.اجازه داد تا حرفشان را بزنند.تمام روز را وقت نداشت

متقاعد موسی راحت تر از آنچه آنها انتظار داشتند نسبت به پیشنهاد آنها .پانزده سکه حاال  و ده سکه در روز چهلم.کردند

اما شاید ،ممناعت از آنها در .پیشنهاد بیست و پنج سکه توهینی به موسی بود.موسی گفت که بیست پنج سکه کافی نیست.شد

در بیبان هم رسومی وجود .ذیرفتبیشتر به این خاطر موسی پیشنهاد را پ.،نادرست باشداز آب بخاطر اصول اخالقی استفاده 

فقط بیست و پنج سکه نقره را   بنابراین،بله،موسی می بایستی.هر مسافری می تواند لبها و صورتش را آب بزندآنهم مجانی.ددار

موسی نمی توانست اجازه دهد که آنها به او مقروض .همه اش را یکجا پرداخت می کردندمی پذیرفت،اما آنها می بایستی 

و در جواب شکیبایی موسی؟آن سه مرد می .همچنین درخواست نابجای آنها را در خصوص پر نکردن قبر االغ پذیرفتو.باشند

،برای چهل روز با من دوست باشید":موسی گفت .غ را به پرتگاهی بکشانندتوانستند به خیمه اش بیایند و به او کمک کنند تا اال

موسی می توانست ."و اینقدر عبادت کنید تا زانوهایتان مثل زانوی شتر پینه ببندد.بنوشیداینجا بمانید،و هرچقدر آب می خواهید 

او مقداری خرما و زیتون داشت که می توانست آنها .تدارک ببینددر همسایگی آنها باشد و می توانست احتیاجات روزمرهء آنها را 
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وجود داشت  غالتو مقداره هم .ه قیمتهای او را رعایت کنند،اگر آنها می توانستند کشیر بز.میوه خشک.کیک انجیر.را بفروشد

که مارتا می توانست در صورت خرید آنها را خرد کند و با آنها نان درست  -چانه موسی به طرف میری باال رفته بود  –

هم برای روغن  وفانوسها،.برای خواب وجود داشت که آنها می توانستند آنها را کرایه کنندقالیچه ها وتشکهای حصیری .کند

همه چیز برای اینکه اقامت راحتی را در آنجا داشته باشند فضلهء شتر برای سوخت هم وجود داشت،.سوختشان هم وجود داشت

چون موسی صاحب زمین بود .مطمئن باشند که ازآنها بخوبی محافظت می شودبهتر از همه اینکه آنها می توانستند .فراهم بود

سوء که در خلوت صورت می گیرد آنها  عبادات و از آنجا بیاید و برای آنها ایجاد دردسر کند،کسی نمی توانست جرات کند 

همه خویشاوند او بودند .نام موسی برای هر کسی که در تپه بود و فراتر ازآنجا هم شناخته شده و مورد احترام بود.استفاده کند

 .بها،حتی عقر

ر و چیز دیگیک فقط ":موسی گفت .و سه مرد قرنطینه نشین را فرخواند تا معامله را تمام کنندبر روی دستش تف کرد ، موسی 

و خیمه وسایلش  ،اسباب تا ه موسی کمک کنند بنها می توانند آپس سوقتی چهل روز به اتمام رسید ، :بعد معامله تمام است 

موسی آنها را درعوض ،.برای یک روز االغ او باشندآنها می توانند .می گذرد ، عبور دهندکه از صحرای اریحا از مسیری رااش 

 .یلی هم مجانی بوداین خ.مالیت عبور پرداخت کنند برای عبور کردن از قلمروش ی کند مجبور نم

خودش باشد خرسند از اینکه  -مثل همیشه –موسی "؟آیا این بهتر ازآنچیزی نیست که انتظار داشتید؟دشما چه می گویی"

افزوده بر ثروتش .و خشنود کننده است مفرح متوجه شد این صبح غیرمنتظره موسی ،علی رغم غیبت مرد جلیلیه همچنین .بود

هر .و عموهای مکارش در زیر خوشنودیهای آن روز می شد مدفون بگردندکاروان .رویاهایش به حقیقت پیوسته بود.شده بود

کیسه اش را باز (یش را پرداخت می کردکه می بایستی به شکل دیگری بها)بادوکسی را که می دید ،به استثنای مسافر اهل 

،هوا و آبی پول پرداخت کنند که متعلق به چرا؟تا بابت زمین  و.و از موسی دعوت می کرد که دستش را در کیسه ببردکرده 

،موسی فقط کافی بود چاله ای بکند و به تماشای مردمی بنشیند  اگر هر بازاری پر از افراد احمقی مثل این سه نفر بود  .خداست

می به سوی دروازهء مرگ پیش همه اتفاقاتی که در روزی که سوار بر تب و -همه اینها.که سکه هایشان را در آن می ریزند

 .که او فنا ناپذیر باشد سبب شده.رفت 

از مسیری اگر چه مسیرشان سرپایینی بود اما .برگشتن به چادر به او قرض بدهد در راه  م را مجبور کرده بود تا عصایش راشی

موسی مجبور بود که عصایش را در جلویش .تبدیل شده بودند کمرش به فضاهای خالی پاهایش،.سرباالیی هم خیلی راحت تر 

وی بلندای پر از گره عصا تکیه دهد ،قبل از اینکه ،تا سنگینی وزنش را بتواند بر رقسمتهای سفت زمین را پیدا کند تا ،قرار دهد 

وقتی که آنها زیر بار اما رخوت .تبش او را ضعیف کرده بود، به حد مفرطی کند شده بود.به جلو تلو تلو حرکت کندجرات کند 

ای  همراه موسی برای خودشان هیچ عجلهپنج  ،این از خوش شانسی.استتجارت  نشایسته پادشاها. غنایم بازار خم می شوند

به .تر خسته کننده بودمکاین نمایش کوتاه همراه موسی حداقل از عبادات پیوسته .آنها چهل روز را داشتند تا سر کنندنداشتند، 

آپاس نهایت سعیش .آپاس گامهای سنگینی نبودنداما گامهای از اینکه به اندازهء موسی کند بود خوشحال بود، هر حال ، آپاس 
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اینکه آنها را می و در حین اینکه شیم نام جاهایی را می برد برای تایید ، دهدنصایح شیم گوش فرا وبه تعلیمات را میکرد تا 

به اندازه  قوزک پاهایش.فکر کندمی شد  بیشتراما آپاس تنها می توانست بر دردش که هر لحظه شناسد سرش را تکان می داد،

گرمای هوا طاقت فرسا .کبد مریضش بدون وقفه درد می کشید واذیتش می کرد.که هرگز آتش ندیده بود شکننده بود  گلدانی

که در مسیرش قرار داشتند برایش مایه آرمش و تسلی خاطر ی او در تمام عمرش بنای سنگ بود ولی هیچ کدام از سنگها .بود

آنها درکنار میری حرکت میکرد،بدنهایش مارتا پشت سر مردها و با کمی فاصله از .آزار بودندانها تنها مایع رنجش و .نبودند

و مسافر اهل بادو در جلو حرکت می کرد .با هم حرکت می کردند خاصیلبه های  لباسهای بلندشان با همانگی .کوفته شده بود

ه ها و سنگها سرگرم کننده بودند،وقتی آنها را واژگون به نظر او صخر.این کار شده بود طلباوخودش داو.مسیر را پاک می کرد

کرکسی از باال آنها را .و پرسروصدایی می رسید فریاد می کشیدنامشخص -وقتی بادو به چیز عجیب.می کرد به آنها می خندید

کدام یک ازانها و سخت در تالش بود تا حدس بزند که و گوشت چاق و چله و حاملگی بو می کشید،نگاه می کرد،و برای مرگ 

و از که حرکت می کردند هزاران ردپای از خود بر روی خاک برجای می گذاشتند  آنها همچنان .الشه ای برای او خواهد بود 

 .خیمه ظاهر شدند درهء کوچکی عبوره کرده و بر روی زمین مسطحداخل 

و برای لحظه های با قمقمه شراب خرمایش ند،به داخل خیمه رفت تا استراحت ک.موسی وقتی به خیمه رسید از پا افتاده بود

منتظر از بین پشمها حرکت داد ،از روی بدن مارتا، که عریان، انگشتانش را .تختخواب را لمس کردپارچه بافته شدهء .خلوت کند

 . ی پوشانده شود بود تا با پارچه کوتاه

ولی موسی اهمیتی نمی داد که زنها در حال چه زدند، انها با هم درگوشی حرف میزنها در بیرون و چهارزانو در سایه نشستند،

باز خیمه اش آن سه مرد را زیر نظر داشت که دور سایه بان  بر روی بالشهای خود به پشت تکیه داد و بین .صحبتی هستند

، تکان می  مثل کسانی که مسئول کفن و دفن مرده ها هستندبینهایشان را گرفته و سرهایشان را .الشه االغ حلقه زده بودند

هر یهودی .او خیلی پیر و خسته و مریض بود.در دفن کردن االغ کمک کندآپاس سرش را تکان داد چونکه نمی خواست .دادند

تطهیر کند ک شدن هوا بدنش کثیف باقی می ماند، وبعد مجبور است خود را در آب یتا قبل از تارکه الشه االغی را لمس کند 

آن دو نفر دیگر سرهایشان را تکان می دادند چون تا بحال .از آب آن آب انبار کوچک باشد،آب که حداقل بایستی تمیزتر 

موسی چه جور آدمی حاال آنها فهمیده بودند .موسی لبخندی زد.با چماق زده شده باشد وضع حیوانی را ندیده بودند تا به این 

او مسافر اهل بادو و موطالیی را زیر نظر داشت که دوالشده  و داشتند وزن .است ، و چه جور صاحبخانه ای می تواند باشد 

 بود رغم خون زیادی که از الشه رفته بود و چشمها و احشاء از بین رفته لیعحق با میری بود . الشه االغ را محک می زدند 

دند و ظاهراً سنگین و بوی بد االغ برایشان اما این دو مرد قوی بو.حمل الشه االغ به تنهایی برای یک زن خیلی سنگین بودباز 

مسافر اهل بادو به هیچ .موسی متوجه شد که موطالیی از آنچه در ابتداء به نظر می رسد خیلی قوی تر است .اهمیتی نداشت

که پاهای  موسی انها را می دید.انرژی و با سرعت ترتیب خر مادهء موسی را دادند آنها با .اما پر استقامت بودوجه قوی نبود، 

که روی آن می کشیدند وبر روی خاک بیابان ردپای از خون و مگسها به طرف سراشیبی صاف و بدون سنگ پرتگاهی را االغ 
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فقط سر و شانه های دو مردی را می دید که کم  موسی االن دیگر نمی توانست االغ را ببیند،.گذاشتند می نشستند برجای می

 .کم از دید دور می شدند

هم از نصف و نیمه امیدوار بود که شخص پنجم هم از را برسد،دزد آب ، –گرفته بود  یجانتازه نوشیدنیش در اثر که -موسی

بر صورت االغ مرده آب می موسی آیا .سنگین شده بود موسیوجود  با هوا .بیابان می رسید تا به آنها کمکی بکند

یا بایستی به موحنایی و ؟"سالم شودوباره "داد  می ه االغ فرمان بآیا باید  انگشت سبابه اش مالش داد ،وپاشید؟پلکهایش را با 

و پاهای عقبی االغ را باال می کشیدند تا آن را از سخره پرت کنند و برای لحظه ای در هوا معلق شود در حالی که موطالیی 

پرتکاه فریاد می سرازیری بر روی با هیجان شیم ملحق می شد ؟پایین صخره سقوط کندغمگین بعد به سایه های 

 .گویی اینکه االغ کبوتری بود"گذار پرواز کنه ب"،" گذار پرواز کنه ب":کشید

در خیمه ای که در آن اولین  همانطور که او از بدن در حال مرگی رخت بربسته استعیسی فکر می کرد مردی کوچکتر،

به طرف غارها بر می گشت  تپه ها ، بلندیهای از بایستی اعصابش را از دست می داد واز راه های عالمت داده شده بعدازظهر،

،که از شتر راهی انحراف پیدا کرده بود  دنبال جا پاهای گروه کوچک مسافران را می گرفتاو می بایستی .مسیر راحتی بود.

با و او می توانست به دنبال آنها برود و قرنطینه اش را همرا آنها بگذراند،.پیشاپیش او حرکت کرده بودندسافرانی که مسیر م.

مالل آور و عذاب آور قرار خشخاش ،و در معرض چیزی بدتر از چهل روز در بین شکوفه های اشتیاق تکه های گل را بخورد، 

انتخاب کند که دردوعذاب بیشتری را داشته فقط می دانست که باید راهی را .چیزی که کامالً از ان بی خبر بوداما عیسی .بگیرد

و داستانهای او کتابهای آسمانی .که بطور حتم هدف زندگی در بیابان بودبه .برای او بهتر بودهرچا این را بدتر می بود،.باشد

طرف غاری که به ته بود به فتصمیم گر.دلیلی بر مقدس بودن آنها بوده است فائق آمدن بر سختیها.پیامبران را می شناخت 

از .هنوز بی باک و بلند پرواز بود،درحالی که پایین برود،شکل سوراخ کلید بود و در اوایل صبح آن روز آنرا انتخاب کرده بود 

صعود سخت ،دلسرد هنوز .نظر می رسیدهرچیزی ممکن به .فاصلهء دوری که بین او و والدینش قرار گرفته بود مسرور بود

خمیده را می دید غارهای  ء کهدر لحظهاگرشاید.قرار داشت ،را شروع نکرده بود شهای که در جلوی چشم کننده به اولین تپه

ی که از خوردن صبحانهء چوپانی اما،با توان.اشتیاقش را معطوف جایی دیگری می کرد که قابل دسترس تر بودخسته تر بود 

،برای عیسی باور اینکه خدا چشمانش را بر دلپذیر (  کاه)بر روی بوریایو خواب خوب شبانه  –پنیر بزو نان  –بدست آورده بود 

حال آزمایش کردن او بود،خدا در غار منتظر او رخدا د.برای منظوری و هدفی خاص قرار داده ،سخت نبودروی غار داخل صخره 

یا ،حتی در دوران بچگی ،به هیچ وجه به باال رفتن از صخره ها،یا درختان ،و عیسی –ای کاش می توانست صعود کند .بود

آخور خداوند و می توانست با اشتیاق از .در کنار خداوند سرکندمی توانست قرنطینه اش را  –اهمیت نداده بود  پشت بام ها ،

 .بخورد

عصبی و مطیع محبت می ورزید و هم مورد محبت بود،قلبی ساده و بی آالیش داشت،همه  درآنجا مردی بود که مثل یک بچه

؛نسبت به عبادات و تشریفات ازاینکه هرآنچه را که به او می گفتند باور می کرد خرسند بود بود،به سرعت حرف شنویی می کرد،
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،تنها کسی بود که تی به حدود سن سی سالگی رسیدوق:با استثنایی اینکه .در حقیقت مثل آدمها معمولی بود.مذهبی مراقب بود

تنها نوجوانی .بیشان بیشتر از وظایف خسته کنندهء بودندمراسمات وامورات عادی مذهطوری رفتار می کرد که در بین دوستانش 

عاشق  اومثل یک بچه .از خداوند باز هم چیزی می خواستحکومت و قوانین مذهبی ،بیش از اعیاد که در همسایگیشان بود 

درست .بیشتر از آرامشی که خواب و غذا به او می دادحتی .عبادتهایش آرامش می کردندبه نظر می رسید ،.عباداتش بود

به اندازه کافی هم غذا نمی .بدبه اندازه کافی  نسبت به هم سن و ساالنش نمی خوامادرش فکر می کرد که همانطور که 

به استثنای اینکه برخالف اغلب کشیشان .چرت می زد یا چیزی می خورد مثل یک کشیش ،در عبادتهایش در خلوت .خورد

ها او را  ایههمس.و شانه باریک بودمثل یک غاز چموش،رنگ پریده .عبادتهایش در خلوت باعث نشده بود که تنبل و چاق شود

شبیه .بود،اما ایده آل بری عیسیرایج برای پسرکی اهل جلیلیه که دارای لهجه غلیظی او را گالی می نامیدند،یک اسم مستعار 

 .نمی توانست استراحت کند.به یک مگس گالی بود

یش،عیسی ناگهان به سرعت رشد کرد،بلند و محجوب و حتی نسبت به عبادات پریشان هواس شده بود ، در اواسط نوجوان

پاهایش از ،هر روز و امروز  مشغول فرشتگان و کبوترانسرش درآسمانها ":شوخی محلی که راجب او باب شده بود این بودکه

ف راه های دعا کشبود ،برای او  واقعاً در آسمان.این نوع قضاوتی بود که باعث خرسندی عیسی می شد."زمین بلند خواهد شد 

،لحظه ای فرا می وقتی عیسی عبادت می کرد .تعالی بخش بودندآنها آشفته و .و نیایش فراتر از صرف گرفتن آرامش بود

گاهی اوقات این عبادتها به زبان یونانی .هدف کلمات قرار می گرفت ،نه منبع آنهاو او با او صحبت می کردند ،که کلمات رسید

او می بایستی به خودش گوش می کرد و سعی می کرد نصایحی را که می شنود به ذهن .یا آرامی با او صحبت می کردند

پر رمز و اما اوقاتی هم وجود داشت که اطش را با خدا حفظ می کرد؟آیا این همان روشی نبود که موسی از طریق آن ارتب.بسپارد

و تصادم پیدا زبان انسداد .زبان چابک ،و دهان پر آب می شددت تر بود، اوقاتی که کالم ناشناخته بود، اپر سعراز تر ، ملتهب تر، 

مزاحمی مذهبی بود ی این خلسه هاکه مشغول بعد ،اگر او برای مدت طوالنی و کافی .میکرد، زیروبمی صدا اوج پیدا می کرد

او تخم مرغی غرق در .در یک آن هم نرم شده و هم سخت شده استروحش ،درآن حاال محتمالً فکر میکرد که پیدا نمی شد 

او از آن نظر،.زردهء تخم مرغ، سفیده و پوست تخم مرغ بود (پدر ،پسر ،روح القدوس)ترکیب و جدایی سه گانه آب جوشان بود، 

پدر و .که توسط دخترها تغییر پیدا می کردندتغییر شکل پیدا کرده بود، شبیه به بقیه بچه های هم سن و سالش توسط خداوند 

 می دیدند،وقتی او غرق در عبادات .اغلب بدان صورت که تمایل دارد تغییر شکل پیدا کندمادرش او را راحت نمی گذاشتند تا 

به هر آنها می گفتند که او ،بله؛ایمان.حواسش را پرت کندیا یکی از برادرهایش را می فرستادند تا شانه هایش را تکان می دادند 

برای حال او اما خداترسی و پرهیزکاری بی وقفهء .آنها می بایستی ایمانش را تشویق می کردند.یک یهودی درستکار بود قیمتی 

توسط والدین از کنار بی میلی  هر روز صبح با،بچه های دیگر نبود چرا او شبیه به .یک پیر مرد مناسب بود ،نه برای بچه ها

رای دست برداشتن از عبادات با ؛نوجوانی که بعیسی غیر طبیعی بود.عصبانیش از جای همشگیش کشان کشان جدا می شد

که مبدا نتواند مادرش می ترسید .،توسط والدینش کشان کشان او را از محل عبادتش جدا می کردندوجود اکره و مقاومتش 
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هیچ وقت وزنش اضافه نشد ،مخصوصاً در اغلب اوقات که عبادت می کرد و با داشتن چنین تنهایی پر همسری برایش پیدا کند،

 .آشوبی 

که با اشتیاق بیش از حد و ،که مردی زیرک و خربکاری بود، در نهایت پدرش نصیحت یکی از کشیشان را قبول کرد 

او عبادات زیر لب ،پوزخندها وسوت زدنها .سبت به عیسی کمتر مذهبی بودند ،آشنایی کامل داشتننوجوانانی که سرخوشیهای 

مورد تشویق عیسی بایستی در خلوت کشیش توصیه کرد که با حداکثر توان عبادات .،و عادات عصبی کننده را از پسرک گرفت

از عبادت کردن هم وجود باید یاد بگیرد که وظایف مهمتری ":کشیش گفت .و دلگرمی از طرف  دیگران قرار نگیرد 

مجبورش کنید در نجاری به شما کمک کند،آنقدر او را خسته کنید تا فقط  نیازمند .دارد،کارهای خانه بیشتری به او بدهید 

چوب شرمی به خود راه فاده از در است.اگر شروع به عبادت کردن با زبان نامفهومی کرد بر روی او آب بریزید.خواب باشد 

 ."لحظه ای که شروع به نان درآوردن کند این عادتها از سرش خواهد رفت ،این چیزها مختص همین سن و سال است .ندهید

در چانه و باالی لب عیسی نشانه های از رشد موهای باریک دیده شد ،به نظر می رسید که حق با کشیش بود زمانی که 

ودر آخر هم شبیه به پسرهای .مثل جوشهای دورهء نوجوانی ،زبان مخصوص او هم ناپدید شد. کرده اندرها عبادتها او را 

و فرشته هم در آخر او دیگر از زمین بلند نمی شد .،شاید هم منزوی بودهمسایه شد،به استثنای اینکه عصبی تر و جدی تر بود

 .د ،او حتی غذا می خورد و می خوابیدندور سرش نمی چرخید

به .الزم نبود برای عبادت کردن لبهایش را تکان دهد .عیسی شور و اشتیاقش را به خدا از دست نداده بودعلی رغم ظاهرش،

اشعاری برای خداوند مرحله ای رسیده بود که هر نفسش عبادت بود ،هر قدمی بر می داشت یا هر صدای که تولید می کرد

گوشه های آرام خانه وقتی که از خواب بیدار نانی که در زیر پا له شده بود ،مقدس می شد؛تکه ،هر جا که بود همه چیز ندبود

بود،اثر سایه های تارعنکوبت بر روی دیوارهای سفید گلی ،خاک اره ای که در روشنایی نور پنجره معلق می شد،

غول بریدن چوب و ساخت و مشحتی با پدرش زمانی که در کارگاهش بود،.خدا در همه چیز و همه چیز در خدا بود.انگشتهایش

هر .که عبادت استو سطح هموار متوجه می شد بر روی چوب  نوعی ریتم در سوراخ کردن و چاقو کشیدنقابها بود،عیسی 

گناهان  گره های روی چوبه.معانی جدیدی بودندالوار و ابزار دربردارندهء .لحظه ای تکراری داشت ؛هرتکراری حرفی داشت

دوبار ،که در خیاالت واهی  یک یا.کار شیطان بود و بایستی بیرون انداخته می شد یا سوزانده می شدپیچ خورده چوبهای .بودند

و برای زنده ماندن در میان خاک اره .نزدیک شده و نظری اجمالی کرده بودالینحل بزرگ و خود  روشنایی و کار و چب بود،به

ی فکر کردن به آن معما حت.و در زمان حالودن؛در این مکان؛ستاره های که فراتر از ادراک بودند؛برای این چنین فردی ب

،جایی اتاق گود که نه دری داشت و نه دیواریلرزیدن در آن از سرما تر بود،عرق ریختن و  سردرگمی زیادی از راه های ایمن

نه .وجود نداشتانعکاسی برای آرام کردنش شخصی یا هیچ .هرگز آغازی و پایانی وجود نداشتکه برای منازعات نامرئی 

آنرا بیشتر معنا دار تا  –تنها درصورتی که خدا خودش را نشان می داد -و فقط خدا.نه حتی هیچ زمانی .تاریکی یا روشنایی

وقتی عیسی انتخاب کرد وایمانش را .جهنم  مرکزانتخاب خدا یا .پایان  یا بی آغاز یبانتخاب .انتخاب بودایمان یا ترس ،.کند
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روحش .دیگر مرکز توجه بود رکارگاه باابزار، ،چوب آورده بود.تاق گود درجلوی چشمانش سو سو می زداگذاشت، برای خدا 

این وضعیت سئوالی .ین تر بودگتفاوت که غم ن،همانطور که قبالً در زمان نوجوانی این طور شده بود،با ایدوباره نرم و سفت شد

سئوالی که کودکی می بایست می .که از اتاق گود برمی آمد سئوالی.را بوجود می آورد که باید برای خدا مطرح می شد

وآسیب پذیر در  جوش،خودبی تزویر در عشقش به خدا -سئوال قلبی ساده،مردی شکننده.این سئوالش برای بیابان بود.پرسید

وط ظریف را ،حک شده با خطاین تکه ها ،این خاک ،این نان،این گوشه های ساکت تاربسته ،این نوک انگشتان .اعتقاداتش 

 می بینی؟برای چه ،و چرا؟

بیشتر بر روی بزرگ و .پر از سوراخ می ساختو می بایستی قایقی .تعجبی نداشت که عیسی نجاری دست و پاچلفتی بود

طرحهای .اوقات یا دستش را می برید یا می زد بیشتر .و از چیزی که روی میزکارش قرار داشت غافل بودالینحل متمرکز بود،

زخمها عبادت بودند ،و اجباتهای دعاهایش .وشحال بودخاما از داشتن زخمها .زخمی بودندخداوند بر روی نوک انگشتان 

 .جاری می کردند دعاهایش خون.بودند

به مصافش برود،و مشک آب و با پای برهنه تنها یک معصوم می توانست سعی کند تا .بیابان هم بزرگ و الینحل بود

،و به سختی می توانست اعتماد می کرد برای مدت چهل روز  اما عیسی باید به توشهء خداوند.رها کندباالپوشش را پش سر 

خدا روی شانه هایش نهایت سعیش را می کرد تا خود را قانع  کند که .ذخیرع کندمواجه با کمبودها کیسه از لباس و غذا برای 

 از برخاستن از است  تمامی توانایی ها برای مواجه با خطرات که گرفته شدهاست،در هر لحظه اش است ،و تهیه می کند 

اما متوجه . صخرهبه سمت نوک  نوردهی و شروع می شود از  تاجری در حال مرگ از خیمه پشمی نرم و راحت و رختخواب 

کردن به خدا دشوار می  تفکر وقتی پاهایش زخم برداشته و درد میکند.انه دشوار استشد که عبادت کردن به دور از خ

آنها به خارستان .،همسایه های جلیلی اش ،و کشیششان راحت تر بوده ش هایمتوجه شد که صدا زدن والدینش و برادر.شود

مصیبت خداددادی آنها، پسرک ندیدند،در ابتداء ،آنها می بایتس به حماقت او می خ.او باشندمنتقل شده بودند تا شاهد 

مخفی س ده از کتاب مقدبا سخنان ناشمرکسی که خودش را رویایی،خیلی خجالت می کشید که به چشمهای آنها نگاه کند، 

ه به لبهای ترک خورده با نگا.پاهای خون آلودش  نبا دید.گالی آنها احمق شده بود.تا به تپه ها بزند دبه سرش زده بو،می کرد 

از آن سرباالیی کوچک باال می با دیدن اینکه به چه سختی .توسط معشوقش مقدس ،و فراموش شده با مشاهده صورت .اش

از مسیر برگردد،و راه آسانی را که ضعیف باشد، تا در مصاف با تپههای که در جلوی چمش بودند به آنها انتظار داشتند تا .رود

استقامتش را دیدند از بردباریش ولی وقتی .شخاشها به غارها می رسد را انتخاب کند، و در خیمه مرد تاجر به خواب رودخ

اما عیسی بیشتر نمی توانست به خودش این را بقبوالند ."از این همه گذشته ما اوهرگز نشناخته بودیم":و گفتندمتعجب شدند

 .بدست آورده بود تا  خشنود کردن خداونددرش متش را به خاطر متحیر کردن پدر و مااشه

احساس می کرد خارستان استقبال خوبی از او .عیسی مردی خسته و ناامید بودمه و غار،یاما در لحظات پایانی سفرش ،بین خ

به  امید.عیسی خام و بی تجربه بود.بود  کوتاهبیش از حد گسترده وآسمانش .خشن و بی رنگ بودپوشش خارستان .نکرده است 
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فکر می کرد ،چشم انداز ناتمام .مهمانوازی بهتری داشت،که خود مسیر سنگهایش را کنار بزند و خارهارا از سرراهش پاک کند 

و تپه .ارج می نهادفروتنیش را و بوته زار بایستی لباسهای سادهء ،اهداف یکتای او ،.خداوند می بایستی راهی تدارک می دید

از اینها گذشته ،این .باید از پاهای برهنهء او حفاظت می کرد.صخره هایش را باید نرم می کرد.کردهایش را باید مسطح می 

بیشتر با بیشتر آسمانی باشد،بنابراین مسیر می بایستی .راهی است که به خدای ختم می وشد ،که هنوز مشغول آفریدن است 

نور .باد بایستی موسیقی بیشتری می داشت.خانه کوچک می شدتبدیل به یک نمازستی بای.نشاط باشد،و با هر گامی ایمتر باشد

 .در سراسر بیابان رها ساخته است اما خدا هارها و سنگها را .می بایستی بوی هدایا می داد بایستی لرزش می داشت و هوا 

پیدا برای پایین آمدن به اتاقهای کرایه ایش برای شب که عیسی مجبور بود راهی راجایی بود نوک صخره  یدر نهایت ،نزدیک

در اینجا .گیاهی وجود نداشت.ز فرسایش پیدا کرده بودووزش باد برای سالین درادر اثر سیالب تند خارستان  ،سراشیبی  ،کند 

ح صاف پر از سطویدند و بر روی همه سنگهای شل در هر اندازه ای می غلط.در حال فروپاشیدن و خطرناک بود ،خاک نرم 

سنگها تبدیل به سقوطی  ی با سراشیب بوجود می آمد،و جهیدنباعث سروصدا می شد، وداع لرزان.سنگریزه کف دره می افتادند

و مرعوب زمین در حال پس رفت فقط به بلندیهای جلیلیه عادت داشت هر مرد عصبی مثل عیسی .مسکوت و بی وزن می شد

بر روی دستها و بنابراین نمی بایستی شرمند می شدکه .سرنوشتی مثل آن سنگها داشته باشدمی شد،و می ترسید مبادا 

اما عیسی هم شرمنده و هم ترسیده  .صخره باال برودیک گوسفند چهار دست و پا به سمت لبه شکننده  مثلزانوهایش 

 .مرعوب شبی که در پیش داشت،و مرعوب قرنطینه خودش .بود

توجیه کردن چنین عقب نشینی سریعی کار سختی .و به خیمه برگرددود که در اطراف چرخی بزنداین آخرین فرصت عیسی ب

شاید او باید در غاری راحت تر در تپه ها اقامت .که در حال مرگ است برودوظیفه مذهبی او این بود که به کمک مردی  –نبود 

 .بود تا بلند شود و بگریزداما عیسی خیلی عصبی .شاید در این واقعه مشیت الهی بوده است .کند

فریاد می زد برای طناب برای فرشتگان و ،روی دو پا نشسته داشت ،که بر روی سقف معبد ( yehoch )مثل یوچاحساسی 

کلبهء خوش بین و معصوم که آن صبح را در شخصی .آیا باید به خدا اطمینان کند یا به انسانها،چونکه نمی توانست بگوید 

نازکترین درختان و با خودش گفت ،،آنجا  در درختکمبود بادیدن .حاال تبدیل به شخصی بدبین شده بودکرده بود چوپان آغاز 

اما خداوند چه چیزی را  روی . اوند استداین جا اطراف دنیای ناتمام خ.مشغول به کار است خداوند هنوز .سبزه ها اینها هستند

شخص اهل جلیلیه می دانست که سبزه ها میوه وحدت خداوند با هر پرتگاه مایوس کننده می توانست کامل کند؟این  نزمی

سنگها .شاید این قلمرو شیطان بود.خدایی وجود نداشت  شاید اصالً.بر روی این سراشیبیها سبزه ای وجود نداشت.زمین است 

همسایه هایش و .ده بودشرمن.عیسی با پا برهنه و دست خالی همچنان سمج بود .و سنگریزه ها جهنم بودند .گناه کاران بودند 

خم شده ،نگاهش آه ،آره،االن افتاده است،بر روی زانوهایش ":آنها گفتند .آنها شاهد او بودند .خانواده اش او را زیر نظر داشتند

 ".کنید دارد می خزد
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ایین آمدن و در جستجوی راهی برای  پسرش را بر روی پرتگاه آویزان کرده بوده و از این طرف به آن طرف انتخابی نداشت،

سنگ نتوانست غارش را ببیند،اما توانست .ی وجود داشت ،اما او خوش شانس بودنور کم.دیدن اثری از غارها ،حرکت می کرد

بهترین نشیمنگاه گفته بود که آنجا .خاب شده بود را ببیندانتبه عنوان محراب مقدس که صاف سنگی قلطانی را که شبیه به 

 آواریبا این تفاوت که در آنجا نه فرشته ای بود و نه عقابی ،فقط کالغ های سیاه بودند و و .استفرشتگانبرای عقابها،و برای 

 . خره پرت می شدند صکه از 

در آسمان پرید،نا امیدیش را ،و در جستجوی غذا آنرا بررسی کرد،یکی از آن آوارها نزدیک عیسی افتاد ،سرش را صد بار چرخاند 

بار  هزاراین صدا را .،بیشتر شبیه به صدار نجار بو تا صدای پرندهصدایش خالی از تردید بود....تک  –تک  –تک  –فراید زد 

اما،اگر چه نهایت سعیش را کرد،عیسی نتوانست آن صدا ها را نشانه ای بداند که .برخورد ابزار با چوب  -خودش تولید کرده بود

تعدادی از اشعه تابش نور آفتاب از سنگ .ر نشانه های بود ،این درست بوداو تمام طول روز را منتظ.خدایا او را صدا زده است 

کبوتری .صدای از دور،شاید،تا به بگوید که باید به غارش برسد.تعدادی از بوته ها در حال سوختن بودن.بیرون زده بودند

تک چطور؟خداوند فصیح تری از –تک –اما تک .پیغامهای از طرف خداوند بودبلند چکاوکی ممکن بود حامل سفید،بله؛یا صدا 

ش چسبیده بود،قبل از اینکه لحظه ای کامالً صبر کند ،مثل پشه ای که به سراشیبی خودعیسی مجبور بود .این چیزها بود 

دریای جلیل،شاید –،که از طرف مصر آمده و به طرف شمال می رفتند پرواز بی وقفه لک لک ها .نشانه بهتری به او داده شود

پایین تر از بقیه لک لک ها پایین آمد و همراه توده آنها پرواز یکی از آنها .نشانه ای از بهار.که از روی سرش عبور می کردند–

بدن و شانه های که رنگ خاکستری و قهوه ای داشت در نور خورشید  .مستقیماً بر روی پرتگاه های دره پرواز می کردندکرد ،

 مثل، شد تبدیل به اردکی،کبوتری و نقطه ای سفید و دور شد آنقدر کهدوردستها رفت  درسپس .خودنمای می کرد  شسفید

 .در نور پنجره ذرهء خاک اره 

بنابراین عیسی ازدیدن آن لک لک .در لحظه ای که ناپدید شد،عیسی با خودش گفت ،آیا لحظه حرکت او هم فرا رسیده است 

در جستجوس راهی برای پایین رفتن به غارش ، رات پیدا کرد تا بر روی لبه ودر امتداد پرتگاه بر روی دستها و زانوهایش ج

در جای که زمین به .سفت تر می شدمدت زیادی طول نکشید که زمین زیر پاها و دستهایش .کار سختی نبود.حرکت کند

عیس شروع به پایین آمدن .،سنگهای سقوط می کردندای خشک نان شکاف برداشته و شیب دار شده بود ،شبیه به لبه ه

در  خداونددر آنجا نشانه های از تقالی درنهایت .خاک آهکدار آنجا به اندازه کافی نرم بود تا بین انگشتانش فروبریزد.کرد

که در شکافها و  –( saltwood)نمک چوب و ستاره صبحگاهی،گیاه زوفا –گیاه فرصت طلب چند تا .آفرینش وجود داشت 

و هر لحظه که رایحه بخشیده بودند به طرف باال و سمت چپ آنها .ریشه دوانیده بودند پشت به باد تخته سنگها بر روی طرف 

گیاه زوفا آشنا بود،گیاهی برای تخمها و ماهیها ،اما .به آنها چنگ می زد برکات بی صدایی را بر کف دستهایش قرار می دادند 

وقتی سقوط سنگها تمام شد ،عیسی بر روی رانهایش ،در حالی که صورتش به بیرون بود .و ترس می داد حال بوی سرگیجه 

شکاف در اثر پیاده روی آنها.به پاهایش اطمینان نداشت .زمین شل بود اما به اندازهء سفت بود تا وزن او را تحمال کند .پایین آمد

در سعی کرد تا آنجا که می تواند.بیشتر خراشیده و داغان می شدند مین روی زو حاال هم برداشته و در حال خونریزی بودند 
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تقریباً هوا .باید عجله می کرد .قرار دهد و رانهایش سنگینیش را بر روی دستانش  پایین آمدن از سطح شیب پرتگاه حین 

طرف تاریک دنیا صعود او از .نور خورشید در هنگام غروب تند وتیز بود.روی صخره ها ب طرف شرق بود.داشت تاریک می شد

رسید تا شب را راحت تر ازآنچه انتظار داشت سپری به سرپناه استیجاریش .کرده بود ،پشتش محکم به زمین ساییده شده بود

از ارتفاع و سقوط سنگها باعث ترس بخاطر .رای پاهایش بود پر از سراشیبی بود اما پر از جای دست و سطوح صاف براه . کند

بچه ای شده بود .فهمید که باال رفتن لذت بخش بوده است .به جلو رانده شده بود.شده بود برای یک تغییر سریع و چابک باشد

   .که قبالًهرگز نبود

ها ،یا ر روی سنگی از حیات ،حتی مدفوع پرندگان هیچ اثر.غار گود بود.ورودی غار بزرگتر از آنچیزی بود که فکرش را می کرد 

هیچ فرشته ای که فرود .هیچ خفاشی که جیغ بکشد وجود نداشت .وجود نداشت  سورخهای که دورشان را شن گرفته باشد ،

 هگریالبته .عصبی او دوبرابر برگشت احوالپرسیانعکاس .سطح سنگی صاف دهانه غار ایستاد و فریاد زددر.بیاید وجود نداشت

چه مرد جوانی ،تنها در چنین بیابانی ،نبایستی صدای گریه خودش را "آیا کسی اینجا هست ،کسی اینجا هست؟":کنان گفت

نمی توانست آتشی یا فانوسی را .و خودش را دلداری دهد؟هیچ انعکاسی بدتر از این نمی شدبه خودش مسخره کند بشنود 

در خیمه تاجر و در کلبهء ،خورده بودچیزی ،اما به هر صورت  ردن او وجود نداشتهیچ غذای یا نوشیدنی برای آرام ک.روشن کند

شکرگذاری کند؟با سنگ از راه ورودی غار .نمی توانست فکر کند که چه کار باید انجام دهد .در وعدهء غذایی در آن روز.چوپان 

در .ردایی هم برای پوشاندن خود نیاورده بود.بودو ستاره را تماشا کردن هوا خیلی سرد نشستن از غار برای بیرون حفاظت کند؟

درون غار با لبسهای نازکی که به تن داشت  وخشک بادهای که می وزید ،توده هوای گرمی را پیدا کرد و بر روی خاک نرمبین

یش و و بدنش را با آرنجها،مثل بالشت زیر سرش قرار داد  که هنوز بوی زوفا می داد ،کف دستش را.خود را مچاله کرد 

آیا آنجا آیا در آنجا عقرب یا مار وجود داشت؟.با لگد او رابزنند جن هازانوهایش طوری محافظت می کرد که گویی ممکن است 

می توانست .؛و دوباره خوش بین شدبه خدا اطمینان کرد.پلکهایش را از ترس روی هم بست .چشمانش را بست کابوس داشت؟

 .تقریباً در یک چشم بهم زدن ،خوابش برد.سفر تمام شده بود .،بلهتکیه کند می توانست به توشه خدا .استراحت کند

ن روز دیگر درآ.اطمینان داشت همانطور که قبالً شده بود،  احیاء،روحش بیدار شد  در روز اول قرنطینه اش  وقتی.خواب دارو بود

کوفتگی تنها کاری که باید انجام می داد این بود که برای برطرف شدن .مجبور نبود از جایی باال برود.پیاده روی وجود نداشت

برای نور که همچون سردوشیهای گلگون بر روی نوک های شهر موآب می درخشید .عضالتش و دیدن روز بیرون از غار برود

چهار .تحسین کرده بود در ورودی غارش دیده و میری آن منظره را در همان زمان مانطور که ه مثل بهشت آسمانی بود،عیسی 

،که در بین بلندیهای  صخره ها و تپه ها  می توانست صدای تند باد را بشنود .بر روی نشیمن گاه فرشته ای اش نشستزانو 

وقتی که هوای بیرون کامل می شد بایستی غار را عیسی .خداوند مراقب او بود.،اما باد به داخل غار او نمی آمدزوزه می کشید 

لباس بلندش شود تا با گرم شدن لباس بلندش تا وارد نور شد  سردوشیهای منتظربه سادگی بررسی می کرد،اما برای لحظه ای 

ه والدینش در حال وقت را با دعا دعا پر کرد ،و با فکر اینک.البتهزمان به کندی می گذشت ،.دنشانه هایش گرما را احساس کن

به جز ء عبادت چیزی دیگری برای عیسی وجود نداشت تا .االن نمی توانستند بیایند و او را تکان دهند.عبادت او را می بینند
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آنها باعث دوام پیامبران برای .آنها لذتهای تنهایی بودند.،دعا  متوسل شدنتوبه،.زندگیش را ساده کندمگر اینکه انجام دهد،

شروع به تکان خوردن می  ردعا می گفت دکه با هر کلمه ای .و آنها همراهان روزمره عیسی شده بودند.شده بودندهزارن سال 

را با صدای بلند می گفت ،و بر روی صدا تمرکز می کرد،تا هیچ درآن کلمه قرار می داد ،و آن کلمه کرد ،تمامی بدنش را 

به نظر می رسید شعف و خلسه .آور ترس ،گرسنگی و سرما برایش نباشدو یا یادبه مسال کم اهمیت نپردازد قسمتی از بدنش 

و از صدای که ایجاد کرده بود خرسند از وسط دره فریاد کشید،.تحت فرمان او بودنددعاها .های دوران نوجئانی را پیدا کرده بود

تولید می توانستند اتی که لبهایش با تمامی اصو.ویران شده بودند حروف بی صدا .کلمات معمولی صدای نامفهومی داشتند.بود

زبانش را در .در حنجره اش بود از خدا دعوت می کردبا تمامی صداهایی که .در غار به او بپیوندداز خدا دعوت می کرد تا  کنند

 .تولید می کرد... تک  –تک  –بهم زد و صدای تک دهانش 

دعاهای او باعث .کامالً او را گرم کند،قبل از اینکه خورشید او را مجبور کند و بیاوردآن صبح بیاد می بایست صدها دعا را در 

بحر  باعث شده بود تا نور خورشید بر روی دعاهاهایش .سرکوب کرده بوددعاهایش اشتهایش را .باال آمدن خورشید شده بود

میت به سفتی بشقاب نقره ای الآب بحر .بود جواهر کردهنور خورشید آنرا تبدیل به .آن شود سفتیباعث المیت نقره ای بتابد و

عیسی مجبور بود با چشمان نیمه باز .آب دریا از گودی که در دوست بود باال می آمد و به بخار در هوا تبدیل می شد .شده بود

یوهء طبیعی می توانست تصور کند که این ش.هر چه بیشتر نگاه می کرد،دگرگونی بیشتری را می دید .آنرا ببیند،خیلی روشن بود

او .آفتاب ، آسمان و دریا  را ببینداما عیسی این همه راه را نیامده بود تا امورات عادی و غیر خدایی .برای آب و نور آفتاب است

او بایستی .می گرفتای از پرندگان را به عنوان نشانه ای از خداوند در نظر  نوری ،هر تغییر رنگی ،هر سایه عمی بایست هر شعا

بگذار . ببیندرا به پادشاهی خداوند  تا نمای کوتاه از بودموفق شده ،که ،قبل از اینکه چهل روز تمام می شد قانع میکردخودش را 

در حال اعالم دستورات  جدیدش به او بگذار فرض بر این باشد که خداوند .فرض بر این باشد که بشقاب نقره ای بهشت است

والدینش و همسایگانش چه خواهند .ن خداوند را به قوم یهود درآن بیابان اعالم میکندو در همان حال او تمامی قوانیمی باشد ،

آنها دیگر شانه هایشان راتکان نمی دهند،و برادش را نمی فرستند تا گفت وقتی که او برگردد و کالم خدا را موعظه نماید؟

م یتوانست به خودش تبریک بگوید،و باید .ند کردبه او مباهات خواه .حواسش را پرت کند،یا دیگراز چوب استفاده نمی کنند 

از خودش پرسید  .بدون ترس و غم بوداما د رنهایت .بر روی زمین می خوابید.بی کفش ،بی خانه ،وبی غذا بود.هم تبریک بگوید

 ."مرگر مورد رحمت نیستم؟مرگ من آزاد نیستم؟"

به غار برگشت .سنگریزه ای را در دهان گذاشت.بیرون نشستن در زیر آفتاب خیلی گرم بود،و عیسی خیلی تشنه بود تدرنهای

تکه خشک نان .که مگسی شده و از تکه نان خشکیده ای پایین می رود در رویا می دید .ودر سردرورودی غار  دوباره خوایبد

ار با افتادندش از خواب بید.بالهایش به هیچ دردی نمی خوردند.ردبین پاهایش بود سقوط کبا خرده های نانی که .شکست

بدون شک در آنجا صدای افتادن بدون .،چشمش و لبهایش بودندبینیش  مخاطمگسها بر روی صورتش در حال تغذیه از .شد

پله .حال انجام بودکمی آنطرف تر از لبه پرتگاه رانش جدیدی در .غارش افتادندچند تا سنگ در بیرون .بال زدن وجود داشت

 .خداوند بر روی زمین اثرش را گذاشته بود
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 لبهءاما در.برای دیدن وجود نداشت سراشیبی تندهیچ چیزی بروی .زمین ساکت شددر لحظه ای که عیسی از غار بیرون رفت 

سرو صورتش .پشتش را به طرف موآب کرد و نگاهش را به طرف نوک صخره ها انداخت.صداها و حرکتهای وجود داشتباالی 

دیگر قرنطینه اش را به .در نهایت یارش ،راهنمایش ،خدایش ،دوستش آمد.سنگ ریزه ای روی شانه اش افتاد.پر از خاک شد

شاید چهره ای در همان لحظه هم وجود داشت، مطمئن .منتظر بود تا چهره ای خودش را نشان دهد.تنهای می گذراند

صدای بشاش که فریاد می تصور کرد که .و چهره ءبه رنگ شانه عسل دیده استفرشته ای تصور کرد که موهای طالیی .نبود

ن زمین باز هم ادامه داشت آن کلمات کجا هستند؟فرو ریخت "...پرواز کن،پرواز کن":از رویایش بودانعکاس مسخره ای  کهزد ،

به نظر می .معنای آن منظره مبهم و تیره و پر از دردسر بود.و بعد منظره ای بوجود آمد که نمی توانست بفهمد چه چیزی است

به .رخیدچ.االغ از پرتگاهی که در سمت راست غار شقرار داشت افتاده بود.از وسط آسمان آمد،و روی او افتادرسید که االغی 

قربانی به سمت بشقاب نقره .تادبه سمت بشقاب نقره ای افبعد .ضخره ها برخورد کرد و چند بار باال و پایین رفت ،باالتر از دره 

سرش شبیه به یک تکه پارچه .طوری به نظر می رسید که وزنی نداشته ،چشمی های نداشته است.پاهایش باالهیش بودند.ای

 .که در امتداد گرنش بودند استحکامی کمتر از هوا داشتنداستخوانهایش شل شده بود،طوری که 

به فاصله ء  هفت قدم مطابق سنت دیرینه  –زنهامحض اینکه شیم و مسافر اهل بادو شروع به کشیدن الشهء االغ کردند ، به

بودند تا سبدهای صندوقی شتر داخل خیمه آنها در جستجوی .مشغول به کارخودشان شدند – نداز مردها فاصله گرفته بود

-تکه های را برترتیب اندازه در بیرون از خیمه گذاشتند.برپاکنندپیدا کنند و دستگاه بافندگی میری را  اچوبی رتیرهای  وچوبها

 چنگک ،قرقرهپودها و تارکشها ،و بعد ،دم دست ترین چیز،خط تار در پشت ،بعد چوبهای کلفت ترین تیرهای چوبی و چوبهای 

 .های چوبی ،و بعد مهارها و گیره ها 

شوهرش در بازار بزرگ پتوی .واسش پرت می شودحمیری از این خوشحال بود که با صدای به غیر از صدای نی مانند موسی 

به کاالهایش بر روی زیر اندازی روبه رویش .فالسک مشروب خرمایش نصف شده بودنشسته بود ،تپه ای در داخل خیمه ،

می .منتظر فرصت بود .تا خورده بودچنددر داخل خمیر  کشیده یرشکمش بر روی رانهایش مثل خم.معرض نمایش گذاشته بود

کمی کیک انجیر و میوه -نها پایان یافته باشدآروزه زمانی که  -وا شده اندغبه عنوان مشتری احتمالی ا دانست که مستاجرینش

در مورد موسی .ستاروزه داری کار گرسنگی کشیدن .،مقداری گوشت نمک زده شده ،مقدار پنیر مخلوط به گیاه های خشک 

با آنها کسی را ندارد که پیرمردی که نزدیک مرگ .بایستی اغوا می شدپیرمرد قضاوت کرده بود،آپاس ،اولین کسی بود که 

از  –شاید هم  همچنین نفر پنجم  -بعد از اینکه پیرمرد تسلیم شد ، نوبی آن سه نفر می  شود.سخت بگیرد ،مگر خودشان 

این زمن موسی بود، .را غارت کنند خارستانغذای مجانی در به سادگی نمی توانند باید بفهمند که .پیرمرد متابعت خواهند کرد

آنها بایستی غذایشان را از موسی می خریدند یا چهل روز .پرندگان و ریشه ها مال موسی بودند.باید به آنها خاطر نشان میکرد 

موسی مالک آب و مالک آسمان .بهای که متعلق به او بود را پرداخت می کردندبه موسی باید .خود را بدون غذا سپری میکردند

پیش خودش  خودش یموسی به گستاخ.در برابر هیچ و پوچ خورده شود یک جرعه ، یک جرعه ،تنها یک جرعه ،نمی شد .بود

 .می خندید 
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همسرش می بایستی شیر .او می بایست استراحت می کرد.او نه روزه می گرفت و نه عبادتی می کرد.این قرنطینه موسی بود

؛مستاجرینش بایستی هر روز از می دوشید وپخت و پز می کرد؛موسی می بایستی کاالها را برای فروش نشان می داد

رویای معمولی را می نوشید وموسی می بایستی مشروبات تند و مشروبات ؛پایین می آمدند برای دریافت تدارکاتغارهایشان 

این حبس در بین تپه ها بصورت غیر منتظره ای داشت خوب از  تصور کرد که بنابراین.کاروانهای آینده اش را در سر می پروراند

مقداری کرایه داشت که تحویل .را داشتسالمتیش .بدشانسی اغلب اوقات تبدیل به سود می شود. آمد  کار در می

زنی اگر حوصله می کرد ،. به سمت اریحا هم تعدادی بابر داشت در سفرش .معمالت محقری هم داشت که صورت بگیرد.بگیرد

 دسترسی به او نیاز به صبر و حوصلهبرای همان حال هم زن دوم الغری  هم بود که .داشت ،مارتا، تا از او لذت ببرد هم وجود

پایین تنه خود می و رانهای استخوانی کوچکش را به موسی بایستی در آن شب مچ دستهای میری را محکم می گرفت .نبود ای

میری .زیر لب او را مارتا صدا کند و درحالی که  خود را برروی لباسهای میری می مالید می توانست چشمانش را ببندد .فشرد 

می توانست بو کند و ببیند که موسی در وضعیت .سعیش را می کرد تا دیده نشود  نهایت.به اندازهء گوزن ماده ای عصبی بود

در آن لحظه  .رگهایش پراز خون مشروب و شرارت بود  .شراب خرما دوباره زنده اش کرده بود .هوس بازی قرار گفته است 

قلب و دهانش مشروب فقط به تا آن لحظه .اما آن وضعیت می توانست تغییر کندزنده ، شوخ و خوش مشرب شده بود سر،

وضعیت خطرناکی بوجود می آمد در راه رسیدن به آلت مردانگیش و مشتهایش بود ،و در آن صورت رسیده بود اما مشروب 

از دسترس ،باید خود را د و به غارهایشان برگشته بودند میری می باستی زمانی که آن چهار نفر مشغول ترتیب دادن االغ بودن.

زیردست و دهان موسی کتک بخورد یا مجبور شود تا با گلوله های ،مگر اینکه دلش می خواست تا موسی نگه می داشت 

 .شود ،یا مجبور می شد تا زانو بزند  ارضاموسی آلت موسی را مالش بدهد تا پشمی 

سعی داشت صورتش را مات و . افندگی شده بود مارتا ،زنی که اهل ساوایا بود ،پنهان شده بود،و مشغول دستگاه بمیری پشت 

به نظر نمی رسید که از چشمان .مارتا مثل دختری جوان ،چهره ای گشاده و بی دفاع داشت .سرد مثل توده ای خاک حفظ کند

و حتی  –با خودش خندید .در آن روز مثل خواهری دستهها ،بازوها و پشت میری را مالش داده بود .موسی ترسی داشته باشد 

مارتا ش خود را به آپاس تحمیل می کرد که با نطق تک سخنگوییمی خندید به موسی  –یکدفعه با صدای بلند زیر خنده زد 

گوش در عوض مجبور بود به بیانات بی پایان صاحبخانه یشان .این بود که بخوابد  بطور دوست داشتنی عاشق پیرمد دید که 

،رازها و رموز زندگی تجاریفروش در-جابحایی–خرید ،چانه زنی ها،معامالت، که کردهی ،داستانهای افسون گرانه سودهاکند

تپه ای سرزمینی فراتر از واسطه ها ،جایی که همه چیز ارزان بود،اینجا مردی بود که دنیای بزرگتری را می شناخت،  .تجارت

آدم بعد از پشت سر گذاشتن همه روستاها به آنجا می رسد،آسمانی فراتر از این آسمانها جایی فراتر از این تپه ها ، روستایی که 

موسی ( بر طبق گفته ای موسی در آن روز)جایی است که.آسمان نقره ای است و هوای آنجا غلیظ تر از دود است که آبی 

جان سالم بدر برده بود آنهم تنها بر سی ،جایی که مو بیایانهای را درآنجا دیده است که این خارستان در برابر آنها بهشت است

 .،و وعده های کاالها نوشیدن مه سرابها خوردن چرم شتر به جای گوشت، تکیه بر 

 "ا هیچ چیز ندیده اید مدرمقایسه به چیزهای که من دیده ام ش":گفتبه آپاس موسی 
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ه ای خم شدن مارتا بر روی دستگاه بافندگی را از دست موسی دوست نداشت لحظ.مارتا را زیر نظر داشت اما در حال صحبت 

 پهن شده اند ؟چطور کپلهایش پخش خواهد شد؟روی رانهایش پارچه لباس مارتا چطور بر روی پشت و .بدهد

موسی با مرد قابل تحملی میری فکر کرد، ای کاش موسی فقط صحبت می کرد و کار دیگری را انجام نمی داد،در آن لحظه 

 .چیز قابل تحصینی در مرود موسی وجود داشتدر آنجا در نگاه اول -گرفته می شداشتباه 

در دنیا داشتانها می گفت راجب به مکانهای بازارها و خوش خلق بود وقتی که از مشروب سیراب شد،هنوز .همه موفقت کردند

معامله یاقوتهای آتشی با عنبرسائل بود؛ سنگهای یمانی که خریدو فروش کردهکدوها حنا،عاج و روغن زیتون،دانه ها ،در مورد 

در آن وقت چطور عسل را تبدیل به نمک کرده و نک را را به نقره مبدل کرده است ،ا پر شتر مرغ؛دانه های اگری ب،طال با نقره؛

  . کردن دیگران بود  افسوناز نظر میری در حال  "شبیه به یک مار"،، بله 

کمتر از از یک سال میری برای اولین بار در اردوگاه پدرش .خاطره ای کوتاه و تلخ.داو شده بو افسونخود میری هم یک بار 

با داستانهای که گفته .با کلماتی که بکار برده بود.با طرز نگاهش.موسی باعث شده بود تا بخندد.قبل با موسی برخورد کرده بود

می .دنیا سفر کنند به بهترین و مرفه ترین جاهایموسی به میری قول داده بود تا با او ازدواج کند و .با عزت نفسش .بود

می .دو دم داشتندتمامی احشام  وبر روی آنها پرواز میکنند مگسهای زیادیکه  بدهد نشان  را به میری های ه درخواست 

به حدی بزرگ هستند که رهگذران را می تواند مجبور هراتی دارای جوا سرشناسانشخواست او را به سرزمینی ببرد که تمامی 

غوطه ور می خواست برای میری روستاهای را پیدا کند که در آنجا زنها با .کند تا برای دیدنشان افسار اسبهایشان را بکشند

عسل بر روی نان ،پهن  آنها طالها را مانند .به داخل دریاچه هایشان  طال جمع می کنند  ساختن پارچه های درست شده از پر

 .می کنند 

میری هیچ وقت آن جواهرات .و عادی بودبرای میری یکنواخت حاال صدایش .صدای موسی آن شب چقدر طالیی و شیرین بود

که باد در  ه بودردپای شترهای را دید، ه بودمگسها را دید. ه بودرا ندید داشتند،آن دریاچه های پر از طال ،احشامی که دو دوم 

انگشتان و .شهرهای را دیده بود که پر از بازارچه های مسخره بودند ،ه بودپر از گرد و خاک را دیداردوگا های آنها می پیچد،

یک حرکت با  چه چیزی در زندگیش اور ا افسون موسی کرده بود ،به جزء صحبتهای موسی ؟.مشتهای شوهرش را دیده بود 

فکر کرد،چقدر این مساله ساده خواهد بود ، بدست آوردن سکوتی سریع و داشتن تنهایی مثل بیوه میری چوب دستگاه بافندگی 

میری و .رگها و شاش است  بدن موسی پر از.و به راحتی ترک خواهد خورد.سر موسی گرد و قرمز و پر از گره مثل انار بود .ها

و آنرا از پرتگاه پرت کنند تا به ماده االغ کوچکی که در ته دره بر روی زمین تا پرتگاه بکشند مارتا می توانستند جسد موسی را 

 .هر دو مرده .هر دو چالق .دو االغ ،بله.افتاده ملحق شود

که اگر دست میری از آن نوع زنها بود .تا فکر میری را به جای این افکار به خود مشغول کندشکر خدا دستگاه بافندگی آنجا بود 

شایعات بی اساس ،رانهایش که درد می کرد،از این رو می توانست گرما .تن خویشتن دار باشد و بالش مشغول باشد میتوانس
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انگشتانش در امتداد نمی تواست مثل موسی خیلی ساده بی حرکت یکجا بنشیند،.مردان هرزه ،و حتی شوهرش را تحمل کند

ارگ به .و دروغ می گفت  تجمالت را می دیدثروت و رویای صحبت می کرد،می نوشید،دامن لباسش مشغول بهم بافتن بود،

پوست بدنش را  ترجیح می داد به جای اینکه انگشتانش بی حرکت باشند غیر  از این ها چیز دیگری برای انجام دادن نداشت،

می که در آن حتی تب هم ن دچار می شد ازدواجی چنین بدبختی به چرا او بایستی .کند بخراشید یا ناخن های سکشته اش را ب

 ؟پادرمیانی کندتوانست 

در زندگیش انگشتانش همیشه در کار بودند ،انگشتانشان .اما ، برای میری،هیچ وقت چیزی دیگری وجود نداشته تا انجام دهد 

رسیدگی به بزها و مردها ،هزارن کار و هنوز هم هزاران کار دیگر که بایستی انجام شود نان پختن،آب گیری پنیر،:در حرکت بود

عقل آدمی می فروخت را کنده کاری را کنار بگذارد تا طلسمهای چوبی که موسی با بهای ماورای که وقتی میری مجبور بود ...

خوش سر کیف می خواست از فرصت استفاده کند، در حالی که شوهرش حاال .برای مرد مقدس  یثواببکند آنهم به عنوان کار

،می توانست برای لحظاتی از کاروانها ومکان  بازراها نبود صحبتی حالی که در بود و بر اثر خوردن مشروب وراجی می کرد ،

دستگاه بافندگی را بر روی پایه های .ای خودش برروی چیزی کار کند که حتی موسی هم جرات فروختن آنرا را نداشتبر

می خواست .موسی گدایی کرده بود  یپشمنخهای  مغازهاز مقداری نخ تابیده .بود به داخل زمین کوبیدمناطقی که خنک 

تولدی این چهل روز را برای بافتن زیر اندازت بهترین اوقات سمی خوا.زایمان خود ببفاد و قالب دوزی کندبرای  تولد زیرانداز

 .ببافد ،که شایسته ملکه ها بود 

مارتا حتی دستش هم به دستگاه .ندمارتا،که آن روز مثل خواهری برایش بود،نتوانست در برپا کردن دستگاه بافندگی کمکش ک

خانواده های بافندگان  و این کارگاه ها قرار داشتنددر ساوایا دستگاه های بافندگی ثابت و سرهم بودند،و در .بافندگی نخورده بود

خواست می  اما خوشحال می شد اگر میری از اوچیزی در.تدارک می دیدند از زیر انداز تولد گرفته تا کفن بودند که همه چیز را 

مارتا زنان حامله ای را .کمک کردن به یک دوست حامله رسم همسایگی بود.مثل جابجایی قطعات چوبی و قراردادن آنها کرد،

با این .،نوزادشان سقط شده بود می شناخت که چون همسایگانی بدی داشتند و در حمل بارهای سنگین کمکشان نکرده بودند 

چشمان تنبلی برای انتخاب رنگ .بافندگی در نمی آورد اما م یتواست نخهای پشمی را انتخاب کندکه مارتا سر از دستگاه وجود 

همانطور که موسی مگسها و کثیفی را جم میکنند،.اما نخهای پشمی سفید دوام ندارند.زیرانداز تولد باید سفید باشد البته، .داشت 

بلندی که به خوبی بافته شده چه کتانی رپا طاقیک موسی .رده بوددر یک زمانی به این نکته پی ب یش برای برآورد هزینه ها

 طاق و این("سفیدی ماه ،شبانگاه در آسمان می چرخد ":گفته بود)کفن آن را بفروشد چند تا به عنوان بود را خریده بود تا 

در خورجین شتری گذاشته برای مدت خیلی طوالنی  بازرهای بهاری به قصددر یکی از سفرهای دریایش پارچه بلند سفید را 

پر از رگه وماه زرد بود .یکبار این طاق پارچه را برای یک یونانی که برای مراسم تدفین پسرش آماده می شد باز کرده بود .بود

اول گندیده می : "موسی گفت .می کندروی پشت شتر  شروع به سفید شدن قلیاب  بصورتادرار .رنگ سبز قارچی بود های 

از آن زمان موسی دیگر فقط نخهای پشمی تیره تر را ."روی آن جمع می شوندگندیده می شود،و بعد انبوه مگسها شود ،و بعد 

خاک کمتری را جذب می کردند و رنگ و رو و طاق پارچه های که خرید و فروش می کردکه خیلی خوب رنگ شده بودند را



 
 قرنطینه ، اثر جیم کریس  ، ترجمه علی دوستی 

تا نخهای پشمیش رااز تاریکی خیمه  بیرون بکشند جازه داد انبار به آنها ا.مخالفتی با دو زنش نکردموسی .رفته هم نمی شدند 

با روی خوش آنجا که می توانست زیر رو می کردند تا  آنها نخهای تابیده شده را یکهموسی در حالببینند چه چیزهای وجود دارد

دوست داشت تا همسرش . ترکیب بین پارچه ها و بدن -موسی از آن لذت می بردترکیبی بود که  .به آنها لبخند می زد

،و گاهی هم به پنجه پاهایش نگاه  باشد سینه بزرگشدرروی روی و گاهی هم و پیش او گشاد بنشیند، لباسهایش را بردارد

فکر می کرد که پارچه ها از پوست بدن شهوت زا .دموسی دوست داشت لباسهای میری بر روی رانها و سینه لختش بیافت.کند

 .موسی یک تاجر بود ،گذشته  از همه اینها.تر هستند

کنار زد،نخهای پشمس که به نظر می رسید میری آنها را و تمامی نخهای پشمی قرمز و قهوه ای رامارتا سرش را تکان داد 

چوب نمونه نخهای موسی را .مشخص باشد اگر نمی شد سفید باشد باید حداقل زیر انداز تولد .انتخاب کرده و کنار گذاشته بود

و برای زیرانداز تولد هیچ .اینها نمونه نخهای رنگی برای لباسهای رومی بود .واجازه داد تا رشته های نخ شل بیافتندبرداشت 

 .ارزش نداشتند

را انگشت می زند و نمی ها هر کدام از نمونه که مشغول تفسیر و تعبیر بود،دید که آپاس خوابش برده ، و مارتا هم موسی 

دستش را .که آنها نخهای پشمی با ارزش برای زیرانداز میری حرام کننداما موسی نمی خواست ."اراینها را برد":،گفتپسندد 

شکلش می لرزید  اندام تخم مرغی–بر روی زانوههایش کشید را  سرشان بیرون بود که را نیمه  پشمی  کشید و دو کالف

نخهای تابیده را تا حدی رها کرد و رشته های آنها را .می کرد بیشتر برای هرزه ها مناسب باشد ،رنگ ارغوانی که موسی فکر 

 .آنها مشتری موسی بودند .،طوری که مارتا بتواند آنها را بررسی کند روی دستش پهن کرد 

نخ پشمی روشن تری ،یا هر کدام که می وانی  هستند، روشن ترنخهای پشمی مرغوبی هستند،در بازار از همه ":موسی گفت 

می  نارنجی -همچون یک ملکهبه پشت بر روی زیرانداز ارغوانی می توانست تصور کند که مارتا ."یا کنرا پیدپهن تر باشد 

موسی سعی داشت تا رشته .خیلی طول کشید تا متوجه شود که نخ پشمی بد جوری پیچ خورده است  .شاه است خوابد و او هم 

 یپشمنخ ":موسی دوباره گفت .در رفته بودند موهای درهم ریخته ،،اما رشته های  زیادی شبیه به های پاره شده را مخفی کند 

مجانی .گره بزنی و آنها ببافی می بینی؟اما می توانی انتهای آنها را به هم .،بعضی رشته هایش پاره شده است مرغوبی است

دست رغوانی را بر روی رشته های پنبه ای ابه آرامی ."بجنب.برای قیمت شیرینی تری نیست نیازی برای چانه زانی .است 

معامله ای با صرفه این شخص که اینجاست ممکن است بخواهد کیسه پولش را نشان دهد و ":آپاس که خوابید بود زد و گفت 

 ."ای انجام دهد و کاالیش را به خانه ببرد 

آنها نخ پشمی نامرغوب را می شت؟آیا موسی داشت سربه سر آنها می گذا.موسی آنها را غافلگیر کرده بود .مارتا در ابتداء خندید 

رنگ نارنجی و ارغوانی در روشنایی با هم .بعالوه،رنگهای که موسی انتخاب کرده بود به طور مزحکی افتضاح بودند .شناختند

اخم کردند و دست به چانه هایشان کشیدند،و سعی می زنها .پرو زرق و برق و جلفشخواهر زادهء دعوا داشتند،دایی گلگون و 

در برابر پس شما ":موسی پرسید.سرهایشان را تکان دادند .نمی شداینطوری .تصور کنندبه اتمام رسیده را زیرانداز رنگ کردند تا 
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اره سرت را تکان دوب":گفت.صدایش را باال برد و چشمانش را برای میری درهم کشید "رشته های طال ؟هیچ چه م یخواهید ؟

یا اینها یا هیچ چیز،بدون زیرانداز "گفت.نخهای پشمی را تکان داد."نده ،یک زن شوهردار نبایستی سرش را تکان بدهد 

باید .رابر چشمان مارتا بی اعتنایش کردهمسرش در ب.چشمهایش را بست و صورتش را با نخهای پشمی خشک کرد ."سرکنید

 .باید همسرش را بخاطر اینکارش کتک می زد.روب داشت از قلبش عبور می کرد مش.این کار را می پرداخت بهای 

اقتدارش چقدر تاثیر داشته است یکی از چشمانش را مثل مارمولک  تا نمیه باز کرد تا ببیند ."حصیر زایمان کنروی ":گفت

نظر می رسید که مارتا برآشفته شده اما به .وجود نداشت دال بر عکس العملی البته ، روی صورت همسرش  هیچ گونه حالتی .

میری نمی خواهد بچه شا را ":رو به مارتا کرد و گفت.سخاوت بیشتری به خرج می داد شاید ،به خاطر مارتا،عاقالنه بود که .بود

و  ،یکبار دیگر ،تاجرکالفها را باال نگه داشت ."بر روی حصیر بدنیا بیاورد،باهاش حرف بزن،وقتی بخواهد کله شق می شود 

 .آنها مشتریش بودند هنوز .دروغگو 

مارتا انداخت،طوری نخهای پشمی را جلوی پای ."بردار ،بردار":گفت در حالی که وانمود می کرد بی حوصله شده است ، موسی

 با خود.زبانش را دور لبهایش چرخاند.در آخر،مارمولک چشم دیگرش را باز کرد .که او مجبور بود برای برداشتن آنها خم شود

آن رنگها خوش ":ارش برگشت و گفت دوباره به باز.فکر کرد که اگر میری بزی الغر است پس مارتا در برابر او اسبی است 

دو خدای .ودخواهند ب به اندازه گاوهای نر قوی .بچه ای خواهی داشت ،تو دوبچه خواهی داشت یمنی می آورند،میری تو

 ."خدای نارنجی و خدای ارغوانی.کوچک

شاید .نخهای تابیده را کالف کرد.مارتا نخهای پشمی را بهم فشرد .ز خوش یمنی که نوید بخش بدنیا آمدن پسرها بود؟زیر اندا

آسمان خرمن رنگهای  ،تاریکی و روز ی باروراین رنگها ، رنگهای .ی با هم جور نبودندنارنجی و ارغوانهم رفته ،رنگهای  روی

می به میری در بافندگی کمک کردن .مارتا به مبری لبخندی زد.بودندبرگهای بیرونی ذرت رنگهای و  آمادگیرنگهای شب ،

شوهرش در .و نخهای پشمی را برداشت میری شان هایش را باال انداخت .توانست برای هر دوی آنها خوش یمین داشته باشد 

ه بود ،و حرفی دیگری هم برای گفتن این همان چیزی بود ک.مورد تعیین رنگهای ارغوانی و نارنجی تصمیم گرفته بود

داشته باشند ومیری بتواند آنها را که رنگهای ساده و معمولی هیچ جای برای چانه زانی برای پشم بهتر ،یا نخهای تابیده .نداشت

عطر از آن برای فروش  همیری مجبور بود تا بچه اش را بر روی نوعی زیر انداز بدنیا بیاورد که فروشند.ترجیح دهد وجود نداشت

 .از آن استفاده می کرد  اجناسش

به خاطر سلیقه خوبشان تبریک میگفت به خودش و به زنها "می بینی ؟انتخاب خوبی کردی.یکی نارنجی است ":موسی گفت

روز راه با  صد روز راه با شتر است ،و بعد صد.آنطرف مردابها .از طرف مردابها آمده است .از همه بهتر است  یکی این":گفت.

هان می اآنها رنگش را از گی.پیاده روی کند،تا زانوها یش می آید  کهعلف های هرز و دراز آدم مجبور است در و بعد از آن.قایق 

که از پشم نارنجی می پوشند  رداهاییهمه آنها ....م و،برگها ،چشم های مردآسمان .همه چیز در آنجا نارنجی است .گیرند 

اما رنگ .آنها نامرعی هستند.با رنگ زمین یکی شده و ناپدید می شوند  زمین آنها را می پوشند رویدرست شده و وقتی 
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هیچ وقت نمی گفتند که از کدام یک از .یا حلزون یا ماهی بود.می گرفتند بافندگان رنگها را از ماهی.رنگ تیرانی بود  ارغوانی؟

 .آنها رنگ را می گرفتند

آنها فقط نخهای ":گفت.برای خرید و فروش می رفته است( بندری در جنوب لبنان)ر سال به تیرموسی به آنها گفت که چطور ه

اما وقتی آنها نخهای پشمی .نمی توانستند بوی بد و همیشگی ماهی و حلزون را تحمل کنندآنجا ،زنان تنداشپشمی ارغوانی د

میری،اهمیتی ندارد .،آنها دویدند تا شوهران یا پدرشان را بیاورندآنها را جلوی بینیشان گرفتند و آنها را بو کردندنارنجی مرا دیدند،

موسی توضیح ؟چه کسی به رشته های پاره دقت میکند وقتی که رنگ آنها ثابت و جذاب است .که نخهای تابیده نازک هستند

دیده می چابک مثل پروانه های آنها .نمی شدند ناپدید دیگر پوشیدند می وقتی که رداهای نارنجی را در تیر زنها داد که 

وآنها هم  پشمی ارغوانیش را خریداری کردند باسهایجنوب رسید ،زنهای آنجا محموله لدر بازگشتش از تیر ،وقتی به .شدند

بعضی وقتها به نظرم می رسد که من ":موسی گفت .سرانجام در میان برگها و آسمان نارنجی به رنگ ارغوانی دیده می شدند 

تجارتش را با یک جمله مشتقانه صحبتهایش را در مورد "یپشم و پارچه های  رت رنگها می پردازم،نه نخهافقط به تجا

من .می فروشد و نی ها را  صدای طبلهابه جای طبلها و نی ها من مثل کسی هستم که ":معنویی پایان داد و گفتجادویی و 

موسی فالسک خالیش را روی پاهای آپاس ."اینجا چیز جالبی هست .پیرمرد ،بیدار شو.به جای غذا بوی آن را معامله می کنم 

ببین شترها چقدر سریع حرکت .عجب بار سبکی .رنگهای ،موسیقی و بوها با بار کاروانی .ن ،پیرمردک تصور":و گفتپرت کرد 

به میری اشاره کرد "خوب می داند ازش بپرس ،او.پول زیادی را بدست آورد هرمردی می تواند از آن کاروان .می کنند

زیادی بهم می  منظورش این بود که میری شوهرش را می بیند که دارد پول"؟خواهد دیداو "این حرف چه بود ازمنظورش .

سفری صد روزه،سفری صد روزه ،و بعد پیاده روی ،در حالی که بچه اش را میری می خواهد با او به سفر جنوب برود،یا آیازند؟

بوها وآیا  بیرون درز پیدا میکنندبه بار روی شترها در مسیر حرکتشان ذره ذره صداها و رنگها از سبدهای آیا ،به بغل گرفته است 

 خواهد ریخت؟در آبهای مرداب که تا زیر زانو می آید 

در زیر سایه بان خیمه نشسته بودند ه بودند و به بقیه که در میان نخهای پشمی شیم وقتی او و مسافر اهل بادو به خیمه برگشت

عرقش را که ."ه ای بودکسی هم آنجا بود ،فکر کنم پسربچ":بعد ادامه داد."تمام شد ،کار االغ تمام شد": ،ملحق شدند ،گفت

وقتی .می خواست همه بدانند که چقدر خسته و تشنه شده است .زبانش را دور لبهایش چرخاند.بر پیشانیش نشسته بود پاک کرد

اصول و شهامت مرد خوش سیمای به او تعارف کرد ،با لحن آمارانه اش مشک آب را به رسم مهمانوازی و همچنین موسی که 

،انگار دستانش را باال نگه داشت طوری که کف دستهایش بیرون بود .با جدیت سرش را به عالمت تایید تکان داد اخالقی 

فرصتی برای کسب احترام .پایین نبرده است بلغم را در اثر تشنگی تف کردتا نشان دهد که .دیدن آب باعث رنجشش می شود 

آنها می دانستند که شیم  .برای آب و اجاره از او بگیردقرار بود انه صاحبخ که پولیتخفیف در مقداری  -و تحسین وجود داشت

نمی خواست کلک .او نمی خواست تاقبل از اینکه آفتاب غروب کند روزه خود را بشکند.با وسوسه شدن میانه ای ندارد

صرف شده ا و آب مقدار غذ بفهمد که چهمی توانست  با نگاه کردن به پاهای موسی.بزند،همانوطور که آنها علناً کلک می زدند

 .دوستان غار نشنینش بود تحقیر ممتدقمقمه خالی روی دامن آپاس در حالی که چهار زانو نشسته بود،است ،
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با بی حوصلگی به طرف مو .موسی با انگشتانش به زنان تلنگری زد تا ساکت باشند.شیم برای تف کردن فرصتی پیدا نکرد

نه به این خاطر که شیم خسته و تشنه بود و  –می خواست دقیقاً آنچه را که شیم برای بازگو کردن داشت بشنود .طالیی رفت 

،و یا بخاطر اینکه که کار االغ تمام شده بود ، و یا بخاطر اینکه مسافر اهل بادو مثل با وسوسه شدن هم میانه ای نداشت 

و طوری کالف موهایش را سفت بسته بود که انگار دارد خون ریزی گیر در خلسه و نئشگی باال و پایین می رفت  زاهدی گوشه

 .بر روی فرق سرش جمع شده بودند  –و مگسها  –میکند 

 "بگو کجا ؟چه جور پسربچه ای ؟منظورت چه بود ،کسی آنجا بود؟چه پسربچه ای":موس گفت 

  "...وبه خوبی به پایین می رفت "،به طور عجیبی بر روی پنجه پاهایش قرار گرفته بود در زیرنوک صخره ":شیم گفت 

 قدم زدن او را دیدی؟ لهجهء جلیلیه ای داشت ؟ در حالتو نگفت؟آیا او همان پنجمین نفری بود که  یچیز":موسی گفت 

عجب بار سنگینی بود،حیوانات ":شیم گفت چه فرقی داشت که آن شخص چه کسی باشد ؟.شیم شانه هایش را باال انداخت

 "همینطور هم او "مسافر اهل بادو هم به یادش آمد ،"... سوز شدم من آفتاب .وقتی که می میرند وزنشان دو برابر می وشد

 "آدم الغری بود؟.الغر بود":موسی پرسید

شیم به جای اینکه . "چاق نبود"بگوید که دوست نداشت به موسی .مکثی کرد"...نه"شیم دوباره شانه هایش را باال انداخت ،

ما با و حرفی نزدیم،فقط االغ را پرت کردیم ":شیم گفت."به اندازهء تو قوی نبود"گفت  "به اندازه تو چاق نبود"بگوید 

االغ درست بغل ".دوباره با دستش ژستی گرفت "....االغ هم پرت شد و .،همانطور که به تو قول داده بودیم عمل کردیم 

 "ما را تشنه کرد،اما کار سختی بود و گوشش افتاد 

 "کن ،بعالوه فکر می کنی چه جور آدمی بود؟ او راتوصیف":موسی گفت

اره علناً مشغولیتش اجحبخانه اش مرد خسته کنندهء بود،ااز کجا باید می دانست ؟ص.انداخت و خندیدشیم دستهایش را پایین 

دوست نداشت با این طور آدم حریصی .ندوجود داشتگرفتن و پول درآوردن از هر موجود زنده ای بود که بر روی ملکش 

دستاهیش را باال برد و "...برای او وقتت را تلف نکن .بگویم ،کسی بود که هیچ ثروتی نداشت یدبا":شیم گفت.همکاری کند

حداقل موسی برای ."تو هیچ وقت پول دار نخواهی شد"تکان داد و گفت موسی سرش را.کف دستهایش را بیرون نگه داشت

 آغاز کندتا شیم صحبش را  دآن لحظه فرصتی بو. همینطورانش باز باقی مانده بود و چشمانش هم ده.لحظه ای ساکت شد 

همه صدایش را  دن وجو،و با ای صحبت کندسه گام به طرف داخل خیمه برداشت ،و در جای ایستاد تا با آرامی و وقار شیم .

روح و جان قرنطینه من این است که من باید و به فکر این نباشید تا مشک آبتان را به من تعارف کنید ،":شیم گفت .بشنوند 

پیرمد .بقیه ممکن بود تا این اندازه به خودشان سخت نگیرند.روشنایی روز وجود داردهر غذا و آشامیدنی را رد کنم ، تا زمانی که 

و زنها بخاطر طبیعتشان نمی توانستند به اندازه مردها روحانی . شودبه خاطر شاپ شلپ خوردنهایش بخشوده  ،شاید
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جنسیشان و چه کسی آنها را بخاطر شرم .دروغی هستندآنها گنجینه های  آمده ، کتاب های مقدسدر همانطور که .باشند

ما فقط خدا را با خود واقعیمان و بواسطهء رنج و عذاب .توام هستند با همرای من انکار و روشنی فکربسرزنش می کند؟اما 

 "...به وضوح گوش کنیمما در این برهوت در جستجو هستیم زیرا در این تنهایی ما می توانیم به ندای خودمان .دید مخواهی

بلغم .ه گرفتن موعظهء ایراد کردو بعد در مورد اصول متعالی روزشاید این لحظه همان لحظه ای بود که شیم باید تف می کرد ،

در حال جستجوی محلی بود که کسی در آنجا نباشد ،اما یکبار دیگر فرصت این را پیدا نکرد تا تف را در داخل دهانش چرخاند،

اصول و ثبات اخالقی چنگ با به قوزک پای مرد خوش سیمای و  خم شدرو به جلو موسی ،با سرعتی حیرت انگیز ،.کند 

با دست  "دردش چطور است؟آیا خدا هنوز اینجاست؟":گفت ش فرو برد و فشار داد ،موسیبه گودی پاشنه پاهایرا ناخنهایش زد،

ر نفر ایستاده بودند ،خم او انگشتش را از طرفی که آن چه،کشید صندلش کوچک پای شیم را به بیرون از  تدیگرش انگش

 .باشد استخوان مرغ بریان شده ای  آنرا کشید،مثل این بود که کسی در حال کشیدن شدتو با کرد

موسی ادامه .نفسش باال نیامده بود تا جز ناله کردن کار دیگر بتواند انجام دهد اگر چه شیم  "حرف نزن ":موسی گفت

 "ر وو آن پسرک را ، پنجمین نفر را ، اینجا بیا برگرد.انجام بده مساکت باش،هر آنچه را که گفت":داد

 ".....نیست  ممکن... او ":شیم گفت 

و پای شیم را برای آخرین بار و آخرین اخطار به سختی کشید موسی انگشت کوچک پای ".روبرگرد و او را اینجا بیا:موسی گفت

شیم قدمی به عقب رفت تا از . احساس خوبی داشت؟این همان دردی است که  بدنبالش بودی؟":گفت.شیم را ول کرد 

 .خم شده بود انگشت پایش قرمز شده و بطور عجیبی .ادامه داشتکماکان دردش .دسترش موسی خارج شود 

 "عجله کن":موسی گفت 

در آخر .تا بتواند بایستد بیشتر وزن بدنش را روی پای دیگرش انداخت.قوزک پای شیم دیگر تحمل سنگینی بدنش را نداشت

پرندگان بود یا شاید هم  ط به دنبال تخمچوپانی بود که فق ":ادامه داد.متوجه لرزش صدایش نشد"تا حاال رفته است ":گفت

 "راهش را گم کرده بود

 "برگرد و ببین ":موسی گفت

شیم .نمی خواست برای درد بیشتر و در رفتن انگشت دیگر پایش ،خطر کنداما .شیم می توانست بگوید که خودت برگرد و ببین 

او را بفرست ،همسرت را ،و ":و بعد گفت."توام هستند درد و روشن گری ":در عوض گفت .بایستی آرام و با وقار باقی می ماند 

کسی را بفرست که بتواند راه ":شیم گفت.مسافر اهل بادو هنوز در خارج از خیمه چمپاتمه زده بود ."یا یکی از مردها را بفرست

اگر می توانست  –باید در آن لحظه به غارش بر می گشت .شیم مرد مقدسی بود.ه اش کردخان حباو پشتش را به ص"برود

 .قرنطینه اش  کدنابرای ادامه دادن امورات  -فشار قوزک و انگشت پایش را تحمل کند
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د می رمکاش دستهء هاونی نزدیکش بود تا نشان دهد که چه لطماتی به دستها و زانوهای این  موسی آروز می کرد که ای

 دنتسه یروطمردها درست .موسی دوست نداشت که کسی با او دربیفتد .نتواند عبادت کندتا هیچ وقت دوباره .توانست وارد کند

اگر به این شیم اجازه می داد تا حتی یکبار هم که شده او را به چالش .وقایع در حافظه یشان به مدت طوالنی باقی می ماند  هک

اگر کاروان او را رها نکره بود،و پسر عموهایش در کنارش بودند ،این .او موسی را به چالش می کشیدبکشد،بعد در هر دفعه 

تا به موسی فقط می بایستی دستهایش را بهم می زد و در آن لحظه پنج نفر مرد سر می رسیدند .جریان ،جریانی عادی می بود 

وهمسرش به تنها متحدش همسرش بود،.عموهایش در آنجا نبودنداما پسر .موطالیی در مورد اجاره داریی درسهای بدهند

موسی وانمود می .انتقام در انتظار شیم بود.بشکندآنطور که مستحقش بود را سختی می توانست با سنگ ناخنهای موطالیی را 

مرد جلیلیه ای را  یکبار دیگر به این خاطر که  –موسی به نظر می رسید که سیاست مداری باشد .کرد که مصالحه کرده است 

  .بیاورد و چشمش به او بیافتد گیر 

بوی شراب خرما .را گرفت و کشید یی موساهمیری مچهای دست"بلند شو ،بلند شو":دستش را به طرف میری تکان داد ،گفت

وقتی که در حال نشستن یا .نفس موسی بر روی صورت میری سنگینی می کرد.موسی به شدت به مشام می رسید در نفس 

ولی چیزی مثل شتر شده بود ،آسیب پذیر و خنده -موسی مردی می شد که  خود را به میری تحمیل می کرد -برخاستن بود

اینقدر کپلهایش شده بود ، پهن،زانوهایش شده بودمیری فقط او را تا حالت نیم خیز بلند می کرد ،و پاهایش دوبرابر بلند .دار

میری مجبور بود او را مثل دفعات متعددقبل نگه .اب می خوابید مشخص می شدندالغر شده بود که فقط وقتی که روی رختخو

احتیاج به کمک داشت برای مدفوع کردن در آنطرف خیمه یا وقتی که ،مثل وقتی که مست می شد یا کامالً تنبل می شد،دارد

میری .عجب فکر مسحور کننده ای .اگر در آن شرایط او را به حال خود رها می کرد ،شوهرش بر روی مدفوع خودش می افتاد.

االن هم این کار را انجام نداد ،اگر چه .ولی هیچ وقت این کار را نکرد.همیشه می خواست که موسی را به حال خود رها کند

موسی را محکم گرفت تا سرش و شانه هایش را میری .درد دلهای زیادی برای گفتن داشت .فکر این کار وسوسه اش می کرد

در نهایت موسی روی پاهایش ایستاد ،و حاال .،و میری دوباره او را بکشیدبه جلو بیاورد تا وزنش از کپلهایش به زانوهایش برسد 

 .اور کند و خطرنک بود

قتی که به یادش می افتاد لنگ می و تنها و –با عجله راه می رفت  تا آن لحظه شیم صدها گام از خیمه فاصله گرفته بود،

به همین .فقط به خودش هشدار می داد،با این حال هنوز هم سرحال بود.برده بودند رجان سالم بد یشو قوزک پا تانگش.زد

موسی به خیمه .کنددر بین این تپه های یکنواخت  و بی روح سفر تمام این روزها را با خودش فکر کرد که باید  بودکهخاطر

شیم این طور فکر می کرد که تا آن لحظه .موسی باید قرنطینه او می بود.شده بود تا ثبات و پایمردی او را آزمایش کندفرستاده 

اما .بایستی از طرف پیرمرد و زنان یهودی  مورد ستایش قرار می گرفت  حداقل و بخاطر این کار، است وقار خود را حفظ کرده 

از آن دسته از آدمها بود که در شب به غارها می .موسی دشمنی سمج بود.و هوشیار باشد زا آن لحظه به بعد الزم بود تا آماده

ا دود راه انداختن مستاجرینش را از غارها بیرون می کرد،یا حق استفاده از آب را از آنها سلب می کرد،یا کاری بدتراز آمد و ب

شنید که در خارستان او را قتی صدای چاپلوسانهء مرد چاق را بنابراین و.جای برای فرار از دست او وجود نداشت .اینها می کرد 
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کمی احساس تهوع می کرد،برای گفتن حقیقت،وقتی موسی را دید که خیلی محکم .صدا می زند،ایستاد و رویش را برگرداند 

و اثر افتادنش  درو تمامی چینها و تا های بدنش در حالی که یکی از دستهایش را در پشتش مخفی کرده بود ایستاده است ،

که در خارستان  یشیم با دیدن مرد چاقچه جادوی برپا شده بود؟.شده بودصاف و شگفت آوار ،سنگینی نیامی که به تن داشت 

به طرف شیم پشتک مثل این بود که مثل گوزنی کوچک بود، یا  غلتانتخته سنگ  ،کوچکترین تعجبی نکرد بطرفش می آید ،

دوباره به قوزکهای شیم چنگ بزند و انگشتان  می خواستموسی شاید .غلتان به سرعت و سبکی بوته ای آنهم  دنمی ز

 .پاهایش را یکی یکی بکشد

دستهایش را در و در بین بزهای کوهای ایستاد .نمی توانست حرکت کند.انگشتان پاهایشو همچنین .شیم می لرزید یاهدست

 .رد تا بشنود که موسی چه می گویدکنار گوشهایش گذاشت و انها را کمی خم ک

شیم در مورد انتخاب بهترین جواب .الاقل صدایش حالت عصبانیت نداشت"چیزی را فراموش نکرده ای ؟":فریاد زدمرد تنومند 

آیا .آیا فراموش کرده بود تا برای راهی شدن از آنجا از موسی اجازه بگیرد؟نمی خواست معذرت خواهی کند.هیچ ایده ای نداشت

یک .ماهی بود که در تور گیر افتاده بود.نمی توانست حرف بزند.این سئوال گیجش کرده بودچیزی از وسایلش را جا گذاشته بود؟

 .برای گفتگو داشت آماده می شد .بعد ده قدم ،بعد بیست قدم بیشتر.گذاشتپا یا دو قدمی به عقب به طرف خیمه 

که در پشتش مخفی  یدست."بجنب.اینجا را ببین ":موسی گفت ،ه راه رسیدوقتی شیم به نیم "این را جا گذاشتی":موسی گفت

این عصا .جاده ها ،قرار داشتمش ،آرامش خاطرش،یاورش در در دستش عصای مارپیچی شیم ،طلس.کرده بود را نشان داد

 .آنرا فراموش کرده بود.نشانه تقدس شیم بود

چوب درهم پیچیده اش تکه این جریان ربطی به یونان و منطق نداشت،اما شیم عاشق .ایمن و آسوده نبودشیم بدون عصایش 

این عصا بیشتر قسمتی از خود شیم بود همانطوری که پیچهای .از زندگی شیم بودگردشی  گره های عصایشهر کدام ازبود ،

را با  شیمها یا موی دزدی ،تا ده قرار بگیرد،شبیه به ناخن این عصا می توانست مورد استفا.از سرش کوتاه شده بودند موهایش 

خواهد مثل دستهای برای شیم این عصا  – در زمان ناخوشی  – مثل حاال –عذاب دهد در صورت رخدادنش  دردها و کابوسها

یا او این جریان را نشن دهد؟آیا شیم باید ردپای قبلیش را با آهستگی طی میکرد تا مهم نبودن .شیم باید آنرا بازمی گرداند.بود 

تقریباً در بازگشت به طرف خیمه می دوید با گامهای بلند و بی دقت ترسش را نشان می داد ؟شیم عجله کرد،بایستی با شتاب و 

ماده است آموسی را دید که عصایش را در بین مشتهایش گرفته است و برای دادن چوب دستی به شیم یا حمله کردن به او .

آن االغ .درک می کردخونش را ، استخوانهای شکسته اش را،شیم االن کوفتگیهای بدن االغ .غ به ذهنش خطور کردتصویر اال.

 .انگشت کوچک پای شیم بود

موسی ، موسی باشد به خیمه برگشت و درداخل چادر ایستاد ،درست قبل از اینکه در دسترس به محض اینکه شیم 

موسی تاجری بود که مجبور .صدای موسی مالیم و صلح طلبانه بود  لحن ."را برای من بیاور جلیلیه ای کوچبرگرد و آن ":گفت
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یا حداقل برای مدتی اجازه بده این عصا پیش من بماند و مرا به جای ببر که توانستی ":گفت.شده بود تا قیمتش را پایین بیاورد

موسی به شیم نزدیک شد ،و با نرمی و حالتی عجیب انتهای .ترسی از پرتگاه که نمی ترسی؟امیدوارم از  افتادن ن...او را ببینی 

 .شیم نه سرش را تکان داد و نه حرفی زد.عصای شیم را روی پای شیم گذاشت 

میری اخمی کرد و سرش ."،متکاها را هم آنجا بگذار میری،آب عسل و کمی هم خرما برای پسر عمویم بیاور":موس یادامه داد

میری نمی توانست به شیم بگوید که موسی قصد دارد او را .شیم اگر نزدیک می شد آدم احمقی بود . را رو به شیم تکان داد

 .کاری کند که مثل احمقها باشد بکشد و یا بسادگی 

میری به عالمت موافقت سرش را به طرف شیم تکان دادو لبخندی .ایستاده بود ."قرنطینهء من است االن وقت":شیم گفت

نخواهم خورد و چیزهم نخواهم نوشید،به خودم اجازه نخواهم داد که بر روی متکا تا وقتی هوا روشن باشد چیزی ":ادامه داد.زد

در آن لحظه برای .خسته کننده بودچقدر برای من  ترتیب دادن کار االغ تو که  مهم نیست مصالحه ای وجود ندارد،.ها لم بزنم 

بلغم حتی از ترس اینکه مبادا تشنگیم را فرو بنشاند ":شیم گفت.ب دهانش را تف کندشیم فرصتی پیش آمد تا در نهایت آ

 "دهانم را قورت نمی دهم

قورت بدهی و از نو پس شاید خوب باشد اگر کلماتی را که امروز گفتی را آیا اجازه داری کلمات را قورت بدهد؟":موسی پرسید

اگر او مردی باشد که .نشان بده که کجا بود.مرا همراهی کن.انجام بده هرچیزی را که پرسیدم .دوباره شروع کن.شروع کنی 

تو اشتباه می کنی ،متوجه .به فرشته ها نزدیک است که تو هرگز به آنها نزدیک نبوده ای او به اندازه من فکرش را می کنم،

تخمهای پرندگانش .پرندگان باشد  به دنبال گوسفندش باشد یا مشغول شکار تخم ها فقط او شخصی نبود که .خواهی شد

اگر اوهمان ":موسی گفت.برای تخم پرندگان به فکرش خطور نمی کرد جمله اش چیزی تکمیل درموسی نمی توانست ،نه."...

 "که زندگی مرا نجات داده است  بودکسی مردمورد نظر من باشد ،او قدیس است ،

قبالً از آن استفاده گول زنکی که جمله  .را دوست داشت "نجات داد کسی بود که زندگی مرا ..."آخرین جمله یعنی موسی 

گفته  جملهبه یکی از مشتریانش در اوایل بهار همان سال این را"نقص دارد،این حقیقت دارداین سنگ جواهر ":گفت.بودکرده 

این همان سنگی است که د ،اما این جواهرهمچنین خاصیت شفا بخشی دار":وادامه داده بود که.کاالیش را فروخته بودبود و

 "زندگی مرا نجات داده است 

موسی می توانست او را فراموش .که در آن لحظه به شیم صحبت کند،یا حتی به او نگاه کند برای موسی لزومی نداشت 

به حال خود  خریدار را فراموش کن،او را.جمعیت را برای نظراتت مورد خطاب قرار بده .یکی دیگر از کلکهای بازار بود این.کند

که البته گوش دادنش همسرش،.در آنجا جمعیت معدودی از شنونداگان مشتاق وجودداشت  .رها کن تا با خودش کشمکش کند

از کهولت یا مریضی در ترس از مرگ زندگی می کردند،و همه همه آنها .پیرمردو ،مارتا وظیفه اش بود؛زنی که در آنجا بود 
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تکان  با وجود اینکه  -مسافر اهل بادو.شفا دهنده ها چیزی بشنوند در مورد دوست داشتند تا بنابراین همه .بستوه آمده بودند

 .توجهش را معطوف به موسی کرد  –موهای آزاردیده اش را به حال خود رها نکرد قف نکرد یا وخوردنهایش را مت

لحن صحبتهای راوی داستان را متوجه می با این وجود یک کلمه از حرفهای موسی را نمی فهمید ،حتی اگر مسافر اهل بادو 

 .شد 

داد دستهایش روی دامن کشید،و اجازه را روی صورتش دستانش .قالیچه هایش نشست دوباره روی با کمک میری موسی 

تنها باید  حقیقت را .باید حقیقت را می گفت.این یکی کار سختی بوداز کجا یباید شروع می کرد؟ .نیامی که پوشیده بود بیافتد

حتی حاضر بود برای اینکه .موسی به شدت مشتاق فرصتی بود تا آن مرد را دوباره ببیند .می گفت و آن مرد را دوباره می دید

آیا او عاشق آن صدای نحیف ،آن دستها شده بود .موسی خودش را نشناخته بود.آن مرد را دوباره ببیند پولی هم پرداخت کند

 ی که بفهمد مست شده بود؟ورساده ای بیش از حدآیا او دیوانه شده بود؟یا فقط به ط؟

از میری .زبانم سیاه شده بود.بدنم داغ،سردو مرطوب بود.شده بودممن مثل مرده ای .دو روز پیش ، من تب داشتم":موس یگفت

صدای مثل صدای میری می تواند باعث .االن صدایش مثل صدای بز شده.آواز می خوانداو برای من تمام طول شب را .یدسبپر

و آنرا از بدن با این وجود میری نتوانسته بود تا تب را اغوا کند .و فرار کردن پرندگان آسمان شودجنها و شیاطین  رانده شدن 

مجبور شود به عالمت تایید رش موسی منتظر شد تا همس.میری به آنها گفت که این جریان حقیقت دارد .موسی بیرون بکشد 

 .برای از دست دادن شوهرش ماتم گرفته بود چه کار می توانست انجام دهد ؟به جزء دعا کردن؟":بعد گفت.سرش را تکان دهد

و به زودی مثل سنگی بیحس و ساکت می من یک تکه گوشت بودم،.مردی وجود نداشت تا به خوبی از او مراقبت کند

 .آید به جزء دروازهء مرگ به یادم نمی چیزی .شدم

می دانست از چه کلمات و از چه سبکی بنابراین موسی .در هرجایی که بازاچه های برپا بودند ،در آنجا واعظانی هم وجود داشتند

تا با آن برای سر میری به جستجوی گیاهان دارویی رفت ":گفت.رنگ و لعاب مقدس بودن بدهداستفاده کند تا به گفته هایش 

از ناکجا آباد آمده بودو اینجا .او نور من و مایه نجات من بود من شد  خیمهءوارد و وقتی رفت غریبه ای .من ضماد درست کند

با این وجود .هوا غبار آلود بود.در کنار بستر من بنشیند،بعد رفت و دوباره برگشتکامالًاینکه درست درکنار بستر من بود،نه بود

در خاطرم اسمش .نامش را گفت.بود( جلیل در فلسطین شهر)ه یجلیل از اهلصدای .صدایش را شنیدم.صورتش را ببینم  توانستم

با تبی که در سینه ام بود گفتگوی .ذاشتانگشتان مقدسش را روی صورتم گ.از آب مقدسش بر روی سر من پاشید.نیست

من به تو .دست بخورداین مرد کاالیی است که نباید .دا دوست دارداین مرد همه کس خ.گفت،این مرد را خدا دوست دارد.کرد

به همان .گرمی و سردی درونم از بین رفت.انگشتانش را بر روی سینه ام گذاشت.اجازه نمی دهم این مرد را از ما بگیری 

را با سر انگشتانش گرفته مرگ .شیطان را از بدنم خارج کردراحتی که من ویا شما می توانیم هسته زیتون را بیرون بیاوریم 

 "....گوی اینکه مرگ برایش هستهء زیتون بود....با تلنگری مرگ را روی زمین گذاشت ،به این شکل .بود
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نمی توانست فکر کند که چطور هستهء زیتون و مرگ با هم یکی .سرفه کردموسی برای اینکه کمی زمان داشته باشد 

شما نباید به صحبتهای ...سفید باشم چونکه -تا مودانستم که من زنده خواهم بود  می من...":،گفتدوباره سعیش را کرد .هستند

مرا خواهید دید که موهایم سفید و شما .درست همین جا.بیست سال به قبل برگردید. از میری بپرسید.من در این باره باورکنید

مرا دوباره زنده دیدی،همان پسربچه ،همان مردی که تو ":گفت.در آخر به شیم نگاه کرد"پس حاال فهمدید؟.شده است

از میری بپرسید،او مردی را که در حال مرگ ":دوباره به همسرش اشاره کرد و گفت"مرگ را دور کردجلیلیه ای کوچک ...کرد

لپش را کشید تا نشان .زد  شا هناشمی بینید؟با کف دستش روی ...ترک کرد و وقتی که برگشت با معجزه ای مواجه شدبود را 

 ."شده ام احیامن ":گفت.نرم و پهن شده بوددهد چقدر 

 .عصای موطالیی را داشتاوضاع همانطوری شد که موسی آرزویش را داشت؛راهش را داشت،شریکش را داشت؛

همه . "بیاید،بیاید":گفتموسی از اینکه دیگر مرکز توجه آنها نیست خوشحال شد و .بیاید این مرد مقدست را ببینیم":شیم گفت

آنها نیازی .هر چه تعدا آنها بیشتر می بود،موسی امنیت بیشتری داشت.دوستان قرنطینه نشینش را دعوت کرد تا به کنارش بیایند

آپاس احساس می کرد که توان یافته است .مارتا نمی توانست انمان معجزات بیشتری را از دست بدهد .نداشتند تا ترغیب شوند

مثل سگی که همیشه عاشق سفربود ،مسافر اهل بادو .یک شفا دهنده  تنها امید آپاس بود.تد و به گروه زوار بپیونددتا بیاس

زمانی فقط پرتگاه شدند،آیا کسی می توانست شیاطین درونش را بیرون بکشد؟آنها در وسط روز رهسپار .افتاد راه دنبالشان 

مرد جلیلیه ای برای پیدا کردن مرد جلیلی ،تازه اگر این شخص خود کردند،ها خیمه هایشان را بحال خود رها می  دیوانه

مثل موسی ،آنها هم می خواستند احیاء .او استجابت دعاهای آنها بود.آنها شده بود ی شاید، مرد جلیللیه ای مقصود قرنطینه.باشد

 .شوند

میری در حال حاضر بوسیلهء معجزه ای از بیوگی .ندآنها نیازی به معجزات نداشت.میری و بزها پشت سرشان درآنجا باقی ماندند

شاید می .شاید می خواست سیلی به موسی بزند.آرزوی برای دیدن رودرروی شفا دهنده نداشتهیچ .در آمده بود

آن روزها مثل تکه چرمی که شاید می خواست .تخم مرغ گندیدهء شیطانی به دهان شوهرش برگرددخواست،حداقل،نفس 

و هیاهو و پریشانی از دراز کشیده،و به زمانی برگردد که موسی بر روی بسترش با زبانی سیاه وباره جمع شود طومار شده است د

شفا دهند به اندازهء گلهء احشامی که دو دم .اما میری به هر حال ،اعتقادی به شفادهندهء موسی نداشت.دهانش خارج می شد

 .داشتند برای او واقعیت داشت

پهن و متزلزل نها با قدمهای آخارستان ناپدید می شدند،قدمهای  در حال ریزشسراشیبی به طرف میری پنج زوار را دید که 

می توانست چاقوی موسی را بیرون بکشد و خودش را قربانی .میری تنها می توانست گریه کند.شوهرش هماهنگ بود

باره به طرف کالفهای درهم پیچیده پشمی و دنیای کوچک دستگاه دو درعوض.کند،همانطور که  بیوه ای این کار را میکرد

 .بافندگیش برگشت
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نی که استادکاران در شهرها م یگفتند که بافندگا.میری طبیعتاً ترجیح می داد در روشنایی روز در خارج از خیمه بافندگی کند

پیدا و مسیرهای روحانی را باید اول چشم انداز تار و پود،خطوط سایه،لبه ها، دستگاه بافندگیشان را در فضای آزاد برپا میکنند

باد ،آب و رشته ها .پارچه بافته شده شکلش را از دست می دهدبافندگی و چشم انداز بایستی با همزمان باشند وگرنه .کند

پشم باید با یک انسجام انجام بگیرندو در آن صورت است که پارچه صخره،طرح خطوط باریک ، الیه های سنگریزه هاخطوط ،

آگاهی صرف در آنها می گفتند، .تنظیم خطوط را رعایت کنندهر یک باید  بافنده و شخم زن.مدآبافته شده درست در خواهد 

 .را هم بشناسد زمینشخص باید  .مورد نخهاکافی نیست

ه بیشتر از همه، لحظه ای را دوست داشت ک.او خلوت را دوست داشت.به سادگی روشنایی فضای آزاد را دوست داشتاما میری 

تکه پارچه ای ،و هیچ کس دیگری هم بیدار نیست ،زمانی که کامالً روشن نشده کم رنگ است و،اوایل صبح باشد،آسمان هنوز 

ء که تازه بافته شده است و هنوز بر بیرون رود،با پاهای برهنه،تا پارچهاز خانه در حال بافده شدن است و میری می توانست 

حلزون های میری باید .بودند،تارهای پارچه در سردی و رطوبت هوا سفت شده روی دستگاه بافندگی قرار دارد را بازبینی کند 

باید پارچه تازه بافته شده را .داشت را از روی پارچه بر میکوچکی را که برای خوردن چربیهای روی پشم قرار گرفته بودند 

اگر پارچه چهار .پاک می شدگردخاک و شبنم روی آن تا  تا صدای زه دستگاه شنیده می شد و آنرا می تکاند  بیرون می کشید

پارچه بافته مثل این بود که .می شد( آلت موسیقی ینوع)دستگاه بافندگی مثل چنگ گوش،محکم و درست از کاردرآمده بود، 

زیر انداز زایمان چه نتی را برای او می نمی توانست صبر کند تا ببیند که .موسیقی برای میری می نواخت ده یک نت ش

 .اول باید جای را پیدا می کرد تا میخکهای چوبی دستگاه بافندگی را در آنجا فروکند.نوازد

زاحمش جایی باشد آرام و کسی م،و در آنجا در میری دوست داشت جایی را انتخاب کند که تا حدودی از خیمه دور باشد

که در سمت بادپناه  جای تختی را در نظر گرفته بود که.جایی خارج از دسترس موسی ،جایی که صدای موسی را نشنودنشود،

شد  و الفهای حرزبیابانی را پاک می کرد متوجهبه محض اینکه سنگها را با پا کنار می زد .چادر بودو سنگ زیادی هم نداشت

به اندازه کافی سفر کرده .الزم نبود که نگران چشم انداز تار و پود پارچه اش باشددیگر .ی باشدآنجا بایدجایی ایمن و راحتکه 

با چنین  نمی شدهیچ پارچه بافته شده ای .در این بیایان پر آشوب پیدا نخواهد کردرا بود تا بفهمد که هیچ طرح منسجمی 

،و تنها کسی که اهل شهر بود می هماهنگ شودیا نورهای شلوغ و سنگهای درهم باریک بود و تند جریان بادی که مثل نخ 

کم اهمیت مشغول می خواست خود را با موضوعات .با آنها هماهنگ شود توانست فکر کند که پارچه بافته شده می تواند 

،و جای باشد که از کوبیدن میخهای چوبی سفت بودخاکش به انداه کافی برای کندودستگاه بافندگی را در جای مستقر کند که 

ی میری مهمتر از رانخ تابیده ، ب .،تا سایه بازویش بر روی پارچه که در حال بافتنش است ،نیافتدسمت چپ آفتاب گیر باشد

بدهد و بعد اجازه نور آفتاب  در معرضبافندگی در فضای آزاد ، –،بله، می خواست به استادان این اجازه را بدهد البته .زمین بود

که پاچه بافته شده در کارگاه از .بودممکن بهترین کاراین ،کشیده شود و رطوبت ببیند  در زیر نور ستارگانتا پارچه بافته شده 

پارچه بافته شده در کارگاه مثل .ندیده و یا محک باد و شبنم را نخورده است بیشتر دوام می آوردسختی در زیر آفتاب بودن را 

 .به محض اینکه باران یا گرما و سرما می دید،شل و مندرس می شد .نازپروده بود،و تمام روز محصور در داخل خانه بودبچه ای 
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به طرف تکه زمینی که انتخاب کرده بود اصلی دستگاه بافندگی را حمل می کرد و  (دستک)نوردوقتی میری در حالی که دو 

محلی را که انتخاب کرده بود .که دوست دشات دور از خیمه به زمین بکوبد نوردها را آنطورتواند  متوجه شد که نمیرفت ،

بزچرانی .پنج بز ماده که به جای بسته نشده بودند.شش تا بز در آنجا بودند .مکانی بی نظیر بود،فقط از یک نظر مشکل داشت

میری نمی  .یا زن خانه داری هم در آنجا نبود.نبودگی هم آنجا س.هم آنجا نبود تا آنها را جمع کند و مانع پراکنده شدن آنها شود

در شب این زیر انداز که محافظ نوزاد است میزبان حلزونهای است .حال خود رها کند ب محافظ به توانست زیر انداز تولدش را ب

برها .ا دوست دارندآنها مزه اش و همینطور رنگهایش  ر.بزها جذب پارچه می شوند .که از پاچه پشمی بافته شده تغذیه میکنند

آنها اگر بتوانند دوست دارند لباسهای بزچرانی را که خوابیده است را کامال .و پتو ها تغذیه کنند عباهاعاشق این هستند تا از 

 .را هم بخورند دیوآنها دوست دارند کاله .تا لخت شودبخورند 

در بزها هم .هوا هم گرم بود.اما میری حامله بود.م ببنددبه هدر ابتدا فکر کرد که سعی کند تا بزهای ماده را در کنار تیرکی 

عالوه بر این،بزها در چنین بیابانی پر خاکی اگر بسته می شدند نم .بیابان دور از هم در جستجوی علوفه پراکنده شده بودند 

دستگاه بافندگیش را در داخل مجبور بود .دیگری نداشت یچاره .شیر خوبی نمی دادندیتوانستند خوب چرا کنند،و بزهای گرسنه 

 .خیمه برپا کندو رنج مصاحبت با موسی را تحمل کند

میری این را شنیده بود  .این کار را نمی دانستتشریفات و قوانین .خیمه بر پا کندعادت نداشت که دستگاه بافندگیش را داخل 

خیمه نبایتسی در حالی که بافندگان سایه بان ؛ه باشدقائم به وردی خیم،باید همیشه میشوددستگاه بافندگی که در چادر بر پا که 

بافنده باید پاچه بافته شدهء نیمه کاره را بیرون .اگر سایه بان به اشتباه بسته می شد .بسته شودپایین بایفتد و مشغول کار هستند

و دعاهای دیگری هم قرار بگیرند ،وجو داشت دستگاه بافندگی نخهای پشمی در دعاهای هم برای قبل از اینکه .می انداخت 

میری .متاسفانه بستر موسی درست روبه روی ورودی خیمه بود .برای اتمام کار بافندگی و بریدن پارچه بافته شده وجود داشت

 .بافندگی کندنمی خواست در جای که در دسترس موسی است 

را که از ای پارچه .شل کردرا اول و تیرک دوم بود خیمه که بین تیرک  کنار روی دیوارهکه با سنجاق گره های بنابراین میری 

سه گام  شکافی راکه.آن را بست  یدروخودش پیچید و با تکه های چرم و سنگهاپشم بز بافته شده و در کف خیمه پهن بودرا 

این .ببنددباد و برای محافظت از ورد بزها وزیدن می توانست آنرا در موقع  در شب براحتی پهنا داشت را بوجود آورده بود که

که آنطرف پرده بافته شده ای بود که خود او چند ماه پیش می شد ،قسمتی باعث دسترسی او به قسمت تاریک خیمه شکاف 

شده جایی بود که چیزهای ذخیره . و.این همان جایی بود که وقتی موسی او را نم یخواست ، در آنجا می خوابید.آنرا بافته بود 

یک .دو گام پهنا و سه گام درازا داشت فضای را تمیز کزد که .آمدبوی کپک می از آرد و پوستها آنجا .در آنجا نگه داری می شد

توده کرده بودند به داخل خیمه خیمه ورودی او و ماراتا امیدوارانه در جلوی تکه های دستگاه بافندگی را که .زیرانداز تولد بزرگ 

 .آورد
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برپا را دفعات زیادی این دستگاه ،و در داخل اردوگاه های مختلفی بیرون فضای درقبالً .بافندگی مادرش را داشت  میری دستگاه

،روسریها و پارچه های باری ،کفن ها و عباها از پشم بزتکه های خیمه  -به طول پارچه های زیادی افزوده بود،و ده بودکر

-کیسه های مسافرتیپشمی برای شترها،پرده های برای بخش بندی کردن فضاها،طنابهای ، قالی ها،زیراندازها و حجاب زنان

خاکستری و قرمز بود ،در در داخل خیمه،قالیچهء کوچکی وجود داشت که   .این ماشین بافندگی همه کس و کار میری بود

پشم بز دهای صندوقی بود که از در آنجا سب.روزهای فراقتش و قبل از اینکه مادرش بمیرد و سربار پدرش شود ،آنرا بافته یود

آبی در  -پرده سبز .ددنوجود داشت که از نخهای تابیده رنگ نشده درست شده بوآرد  نخی پرازدرست شده بودند،کیسه های 

زمانی شروع به بافتن این پرده کرده بود که آنها در تپه های باالی دریا که از بافتن هر دو رشته بهم درست شده بود،آنجا بود،

راق کرده تکاروان موسی در آنجا ا.برودخواهد می تواند ببا هر مردی که اردو زده بودند وپدرش به او پیغام داده بود که می تواند 

پدرش در آن لحظه .معاوضه شده بودم گوسفند از پشزمستانی چند الیهء  یتزئینی و باالپوش یشمشیر در برابرو میری بود 

که در داخل خیمه لباس نخی سیاهی بود که برای روز عروسی بافته بود،."می توانی دستگاه بافندگی را با خود ببری":گفته بود

کمربند پشمی چین داری داشت و مهره ،قالبدوزی شده با رنگهای قرمز و آبی (به چپ و به راست)به شکل ضربدری لبهء آن 

یک نوبت حاال.تمام تاریخ زندگی میری پر از بافتنی بود.داشت ،خود میری پنبه و پشم این لباس را ریسیده بودای صدفی ه

 .بودبا رنگ ارغوانی و نارنجی  انداز تولدزیر

کشید و دور دو ترکه چوبی زد و آنرا  یک رشته بلند گرهرشته های پشمی  پاره شدهء نارنجی را به داخل .دست بکار شد

یکی .رشته های تارها پرتاب کرد سینه را به داخل  با رشته های نارنجی شان باردار شده بودند، کهترکه های چوبی را  .چرخاند

تا آنجا که راه داشت دیگر را ( دستک)نورد.با استفاده از تکه سنگی به جای چکش به داخل زمین کویبدرا ( دستک ها)از نورد

سنگهای را به داخل خیمه برد و دور .بدور از اولی کشید ،تا کشش نخهای پشمی یکسان باشد ،و بعد آنرا داخل زمین کوید 

قاب چوبی را در سرجایشان قرار ،تارکش،مهارها .ندمیخهای چوبی که به زمین کویبده بود چید تا مانع از لغزیدن آنها شو

و در جستجوی شل هر رشته را با تقالء محکم کشید،.نخهای پشمی مطمئن شودم بودن ک،تا از مح کردا باز رشته های تار رداد،

در بین پارچه در حال  که اگر این رشته ها به طور کامل کشیده نمی شدند قبل از اینکه پودهها شروع شوند ، ء بودترین رشته

بیرون آمده بودنسبت به زمانی که در زیر نور آفتاب بود کمتر زننده تر به نارنجی،از حالت کالف نخ پشمی .بافتتن می پیچیدند

 .شاید حق با شوهرش بود که این چنین نخهای پشمی شادی را انتخاب کرده بود.نظر می رسید

و تپه های دیواره خیمه درست کرده بود چشم انداز مشرف به سراشیبی خارستان داشت،به سمت پرتگاه شکافی را که در 

میری،موسی و در جایی پایین تر و دور از چشم .غوانی دوردست،البته کم رنگ تر از رنگ ارغوانی نخ پشمی میریار

مرد یا پسرک جلیلیه آیا این دچار شده بودند؟خود فریبی گناه به چه جور .مستاجرینش در جستجوی شکار معجزات خود بودند

می توانست سرطان پیرمرد را دورکند،رحم خیمه آنها می خزید ،بطور فراموش نشدنی به داخل که ،این مخلوق الهی ای 

همه ارواح پلیدی که در سر مسافر اهل بادو کند،،قلب شیم را به اندازهء چهره اش خوش سیما دآن زن را بارور سازخشکیده 

 ؟کوچک کندو اورا به اندازء مناسبی ،خدا را به پرتگاه پایین بیاورد تا موسی را دگرگون کند،را بیرون بکشد سکنا گزیده اند 
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بلکه در حقیقت ،عکس این .دعا یا معجزات بهبود پیدا نمی کندبا  می دانست که زندگی.میری با دستانش شکمش را گرفت 

فقط امیدوار بود .میری به این کار اهمیتی نمی داد .بروند و وقتشان را بیهوده تلف کنندپس بگذار آنها .جریان وجود دارد

،تا یک سال در طول آنجا دور شوند و او را در آرامش رها کنند ،آرامشی در طول یک روز ،وی آنها باعث شود که انها ازجستج

با نوک انگشتانش رشته را به هم می مالید،دقیقاً .چهار زانو در برابر دستگاه بافندگی نشست.خودش را در نخهای پشمی گم کند

تاررا بیرون کشید ،مثل یک چنگ آنرا .،هانطوری که دخترشی بایستی این کار را می کردهمانطور که مادرش این کار را می کرد

 .هنوز خیلی زود بود تا زیراندازه جدیدش برایش آواز سردهد .هنوز نت های نارنجی بوجود نیامده بودند.می نواخت

اما .خجالتی برای مداخله کردننامرعی،ثابت نشدنی،شاید،و.ودبالبته ،خدا در آنجا در دسترس .عیسی انتظار آمدن کسی را نداشت 

و آبش  کندبه نان تبدیل را به عیسی نشان دهد که چگونه سنگها در صورت لزوم،خدا می توانست .برای تدارک دیدن آماده بود

و در پایان قرنطینه اش خدا به اندازه کافی به او ایمان خواهد داد .ور داشت که هر چیزی شدنی اشت با.ابرها بگیردرا چطور از 

بایستی از مرگ هیچ ترسی نداشته .به جای باال رفتن از پرتگاه می تواند از پرتگاه بپرد ،اگر خدا اینچنین انتخابی را انجام دهد ،

با مراقبت .در آسمان بازوانشان را می گیرند و او را به جلیللیه بر می گردانند بیرون می آیند وفرشته از آشیانه هایشان .باشد

 .هیچ اتفاقی مهمی برای او نمی افتاد مگر اینکه پایش به سنگی برخورد می کردند دآور خوبی که فرشته بعمل می

عیسی به آنها .توجه فرشتگان است همان چیزی که به آن اعتقاد دارد همان چیزی است که مورد عیسی دقیقاً می دانست که 

در مورد چیزهای  شاما رفتار.عیسی صدوقی متعصبی نبود.آنها به اندازهء پرندگان برای او واقعی بودند .ایمان داشت 

تا باید چهار زانو می نشست و نهایت سعیش را می کرد تا .دیگر،مطالب سنگین تر و بی بال در روز خیلی روشن و واضح نبود

با هر احساسی .این مجادالت برای او جذابیتی نداشت ه در معبد بین مسن ترها  رخ می داد را دنبال می کرد ،اما مجادالت ک

 .که پیدا می کرد می توانست براحتی با هر ایده ای که طرح می شود موافقت کند

پایش  قوزکسرش را تکان می داد ، .او این کار با معنی می دانست . مو به مو بفهمدبایستی قوانین موسی را البته هر یهودی 

باید هرچیزی را که در قوانینش پیدا اما آیا یک یهودی پرهیزکار .مرد جوانی خردمندی فراتر از سنش بودرا به زمین می کوبید ،

دا به عنوان ااز ترس اینکه مب – (مسیحا)ناجیانچشم انداز امید بخش برای مثال ، جاودانگی ارواح ، –نمی شد را رد می کرد 

یا این موضوع سرش را صداقت و خلوص به نمی توانست به مورد طرد درگاه خداوند باشد؟مورد محاسبه قرار بگیرند ولغزش 

در خود پرورانده جاودانگیش امیدهای او یک کسانی که تازه پیرو خداوند شده اند ،هر شبیه به ،تکان دهد بدنش را 

،و برای تمامی دعا می کرد تا ناجیان بر روی زمین بیایند تا خدا را قابل لمس کنند. راببیند ناجیانبود،وهمچنین دعا می کرد تا 

باید رومیها را بیرون می انداختند یا به انها اجازه می دادند که اما آیا ناجیان .برخوردهای دنیا خدا را میانجی قرار دهند 

 او.داردرا  خواصی دیدگاهیک نسبت به دیگران ست ادعا کند که ؟دوباره،عیسی نمی خوابمانند،بدون اینکه صدمه ای ببینند

قنات و مجاری آب و  هزینه کارهای مرمریشان ،،در جلیلیه دهم،باجهای م یک امالیتها،سه با وضع دوست نداشت که رومیهای 

ازدوردستها می که با پوست صورتی رنگ وحشت کردهءنمی توانست از پسرهای اما هنوز  .درآورندراجاده های بی پایانشان 
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با خدا هیچ .آنها یهودی نبودند.آنها ختنه نشد بودند.دلش به حالشان می سوخت .،متنفر باشد شوندنرهای محلی ولژی تاآمدند 

 .در بهشت هیچ جایی نداشتند.پیمانی را نبسته بودند

باور داشت که او برادرزادهء خدا .دیدگاه دانشمندانه ای  نبودکه  در مورد خدا،دیدگاه روستایی یک دیدگاه ساده ای داشت،عیسی 

به هیچ  ،رومی را  نه خانواده-،خدایی که سالها قبل از بین تمامی خانواده های دنیا خانواده ای یهودی را انتخاب کرده بوداست 

اگر خدا .ن موعود،جلیلیه، رهنمون ساخته بودو آنها را به سرزمیخدا آنها را از اسارت رها کرده بود .تا خویشاوند خدا باشند –وجه 

ان به شهرهای محل تولدشان برگردند ،پس الزم می دانست که رومیها از آنجا بروند و به با مالیاتهایشان در همان جادهایش

ی مانند خدا مهندس.نبودذات خداوند زنانه .خداوند قدرتمند بود،چونکه قوی و تنومند بود.خودش همه این کارها را انجام می داد

انتخابش این باشد که  نگهداری می کند،اگرکه در آسمان در حال گردش هستند  ستارگان و سیاراتاز بزرگی  دستگاه هکه از 

این حقیقت که خداوند بیرون انداختن انها را انتخاب .هیچ دردسری نخواهد داشت  بخواهد رومیها را بیرون کنداین کار برایش

است  نفسفرامانروایی او عقل و .این موضوع بود که خدابه مسائل جسمانی  خیلی اهمیتی نمی دهد نکرده است گواهی بر 

،ناگوار ممکن است جنگی رخ داده .سال های که می آید عمر آدمی است ولی برای دنیا روزگار نمی گذرد.روح است و نه جسم،

و هر گناهی ناکام می تمامی جنها کشته می شدند .شیطان (نسربازا)بلکه بر علیه لژیونهای و الهی ،نه جنگی بر علیه رومیها 

خداوند انها را ازهم جدا می کرد ،یکی پس از .خانواده اش را صدا می زد تا همه آنها را بشناسند در همه جا بعد خدواند . ماند

ش می گرفتند و در بیابانها دریاها راه بیابانها را در پی.جدا می کند،همانطور که شبانی گوسفندانش را از بزهایش دیگری 

کنامهای ریگهای سوزان به دراچه های تبدیل می شدند و زمینها تشنه بهاری از آب را می دیدند؛جویبارهای جاری می شد؛

کتابهاب مقدس این همان چیزی است که .با نی و بوریا هایش گلگون می شد شغال ها به مردابها تبدیل می شد و خارستان 

 .اندوعده آن را داده 

دریا بلند می شد را می دیدو منتظر بود تا در عام مه سمی را که از  نگاهش را به بیرون انداخت و عیسی داخل غارش نشست و

به  -اما ابتداء.منتظر بازدید کنندگانی نبود تا مزاحمش شوند .ببیند را منظره ای از بهشت سرسبز و پراز خزهء خداوندقدوسیش 

ه های را چهر  پرتگاهرسیده بود،و بعد بر روی لبه که االغی معلق از هوا  –سختی یک روز از قرنطینه اش را تحمل کرده بود 

بود،برای اینکه خودش را در عبادتهایش مخفی کند بیش   کامالً بی حرکت نشست.اجتماع این گروه پنج نفری دیده بود،و حاال 

در راه  در حال تخریب پرتگاه دماغه با نزدیک شدن به طرف را می دید که  یمحجوبگروه نمایندگی از حد ترسیده بود، 

که  -البته فرشته ای نبود-مرد موطالیی را دید.در حال خطر کردن بودند قرار داشت ،کوچکی که در امتداد پرتگاه قرار داشت 

تر رفت تا درتارکی داخل غار  عقب.غارش را نشان می داد ی نفر همسفر خود نشیمنگاه سنگی و دهانه ورودبا دست به چهار 

ی را شنیده سنگ افتادن آنها بایستی حرکت سایه ای را دیده باشند یا صدای .محو شودو مثل گربه ای بیرون را نگاه می کرد

جایی که او در انجا مخفی شده  ،برروی سراشیبی نسشته یا ایستاده بودند و به تاریکی کلید مانند غار،چونکه متوقف شدند،باشند

نمی توانست صحبتهای  .در دنیا به جز انتظار کشیدن برای او را نداشتند ،طوری که در دنیا هیچ کار دیگری ذل زده بودند  بود

این فکر کمی خوشحال .ایرادگیر بودند الغر و مثل بره ها ، .نامفهوم آنها به گوشش می رسید  هایآنها را بشنود ،ولی صدا
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پنج لژیونر،پنج نفر همکار در هر آیا آنها پنج پسربچه چوپان بودند ،پنج ساربان شتر ،.او گربه ای بود و آنها بره بودند.نده بودکن

اما این پنج نفر شبیه به  -نباشدحضور آنها کامالً شیطانی و خصمانه ممکن است  فهمیده بود که ممکن بود چیزی بودند ،

 .و مزاحم برای یکدیگرکشتی نوح بودند ،دوستانی متفاوت حیوانات 

قهوه ای چهره ای چهرای بی قرار،زمان سقوط االغ درآنجا بود ،چهره ای جن مانند، دردومین چهره ای تقریباً آشنا برای عیسی 

و زنی .کوچک بودند  پیرمردی هم آنجا بود ،خمیده و مردد،پاهایش مثل شاخه های.سیاه  -سرخبا موهایی  مثل شانهء عسل ،

 .که با فاصله از مردها نشسته بود

،مرد مرد هیکلی که در خیمه بود،کسی که او خرماهایش و آبش را برداشته بود .مرد دیگری بود که عیسی او را هم شناخت

یرخیری آب قرضی بر روی لبهایش مراقبت و کار خعیسی جزء کمی مالیدن .تقریباً مرده که درست دیروز رهایش کرده بود

این  گناه و احساس تقصیر نبود که عیسی ما ا.او این مرد را بی کس به حال خود رها کرده بود تا بمیرد.برای او انجام نداده بود

شیطانی که مثل  و هنوز هم بوی بد.بیاورد راین مرد را بخاط ،و گرمای تب می توانست زبان سیاه.او ترسیده بود.را آزار می داد 

با این وجود دراینجا بود ،احیاء شده ،تنومند،دورتر از قبر .از نفسهای او بشماش می رسید را به یاد داشت  بود وتخم مرغی  بوی 

برای مرد ترسویی مثل  -و این عصایک از دستانش بود ،عصای یا چوب دستی برای راهپیمایی  در .،برخالف تمامی احتماالت 

از چوب گره خورده ای درست شده بود که بایستی پرت یا عصا .می آمد به نظر نحس -عیسی،تنها،بی تجربه،دور از خانه

عصای جنها بود مانند  به شکل مارپیچی عصا به نظر اینقدر زیاد بود که فاصلهء دور و گرما  انکسار نور بعلت.سوزانده می شد

سنگهای بوته را اتش بزند، نوعی چوب دستی که در.داستانهای قدیمی تر از کتابهای مقدس شنیده بودکه عیسی راجب آن 

،باعث شود بزرگ را بشکند،تبدیل به مار شود،با یک تماس شراب را به آب تبدیل کند،نان مقدس را دوباره به سنگ تبدیل کند

در هوا پرواز کند به داخل غار بیاید و عصا می توانست .فرزندانشان را ازخانه بیرون کنندبردارها با هم درگیر شوند و مادرها 

شیاطین با استفاده از آن یهودیان یک نوع چوب دستی سرگرم کننده بود که .ساکن غار را که از ترس دوال شده است را بزند

 .را از راه خدا بدر می کردند خوب و درستکار

ا صحبت بیا بیرون،و ب":و دستانش را دور دهانش گرفت و با نفسهای بریده فریاد زدمرد عصا پر پیچ  و خم را پایین گذاشت 

چهرا بگذار .،گالی بیا بیرون ":فریاد زد.مبهمو  ،کم فروغ ،ضعیفصدایش مثل انعکاس صدای بود ، صدای مرد تقریباً مرده ."کن

می .را می دانستگالی؟مرد هییکلی او را می شناخت،اسم مستعارش را که اهالی جلیلله از آن استفاده می کردند ."ت را ببینیم 

تو تب را ":و گفت .مایوس کننده عبارتی "از دیروز آمده ام.من یکی هستم.گالی،گالی": مرد گفت.استدانست که او اهل کجا 

 "...بیا بیرون و خودت را نشان بده .معجزه ای بود .کردی بیرون 

 خوش سیمایی لزوماً به.فقط بر اساس شکل ظاهریشان از هم تمایز داده نمی شوند عیسی می دانست که فرشتگان و شیاطین 

فرشتگان .اما عیسی می توانست تفاوت آن ها بفهمد.دلیل گناه کار بودن کسی نیست چاق بودن .معنی پرهیزکاری نبوده است 

بنابراین .شیاطین باعث مزاحمت انسان می شوند.برای انسان آرامش روح بهمراه می آورند وقتی آنها وارد زندگی آدمی شوند
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روحهای که سرگردان ،تا با خداوند ب به عنوان دوستانش به بیابان فرستاده شده بود،که همراه مرگ و ت در آنجا بود، طانیشی

عیسی نی خواست ازغار بیرون بیاید،هیچ اهمیتی نداشت که آنها چه می گفتند،اهمیتی نداشت که در کجا نشسته .مخالفت کنند

 .فریادهای ضعیف و ناتوان در پرتگاه فریب دهندرا با آنها آماده اند تا عیسی .اهمیتی نداشت که چه پیشنهادی به او می کننداند،

درست کرده بودند ؛و وقتی که مارتا بیدار شد مجبور شد بیدهای حلزونی درشب بیرون آمده و بروی پاهای مارتا اشکال نقره ای 

بر روی صورتش می خزد و حشره ای چابک در حالی که خوابیده است احساس کرد .دور کندشپشهای غار را از لباسهایش 

بنظر می رسید که در خواب می خواهد چیزی را .شده بودسرش پر از مگس .در کنار مژه اش قرار می دهد تخمهای ریزش را 

و هر داخل شکم مارتا تاب داد راخودش .کبود کرد گلوی مارتا را .مارتا قرار داد  روی لبهای پولکها و بلغم تلخش را حشره .ببلعد

روح آزار دهنده مرغ آیا ماهی یا مار سنگینی بود ؟-شاید شن.وقت که مارتا حرکتی می کرد به شکش ضربه ای می زد

 .شودمریض غار باعث شده بود که مارتا کثیف،دستپاچه و ی بود که مارتا استخوان گردنش را شکسته بود؟خارستان

،تا قی کند و رفع به طرف دو تخته سنگی برود که دره در آنجا به اتمام می رسد در شب ،حتی و بودروزی چند بار،مجبور 

در و  همیشه مارمولکها ،پرندگان،مگسها تماشاچی مارتا بودند ،.سنگها وجود نداشت  خلوت خصوصی در بینجای .حاجت کند

ایه س لشوهرش تانیل و همه بزرگان ساوایا دور هم جمع شده بودند ،بشک.داشتنداو را زیر نظر هم مارها و پلنگهای  تصورمیری

 ."،این نهایت کاری است که می تواند انجام دهد در حال زایمان پهن است":گفتمی تانیل .های در آمده بودند 

مسافر اهل بادو ده بود ،شده بود ومزاجش بهم خور گرمروده هایش بعد از نیمه شب ،لباسهایش دور کمرش جمع شد یکمرتبه ،

پاهای عریانش تقریباً به .مسافراهل بادو بین دو تخته سنگ پرید،باالتر از بدن قوز شده مارتا .وارسی می کردداشت مارتا را

،از زمان شب ازدواجش با این دومین باری بود که مارتا در حقیقت ، .و هر دو از وحشت همزمان  فریاد زدند،برخوردکرد مارتاسر

ی که داخل اولین باری که جیغ کشید یکی دو روز قبل بود وقتی که پرندگان.کشید غریب به ده سال جیغ میمدت در تانیل ،

فریاد می کشید قبل از اینکه  یاگر کسی در ساوایا به این بلند.به صورت و سینه او حمله ور شده بودند  ازدحام کرده بودند قبر

اما اینجا بیابان بود ،دور از غارها قرار داشت تا کسی صدایش را بشنود .ی جمع می شدندانعکاس صدایش تمام شود جعیت زیاد

 .هیچ کس نیامد.

 پر از خطرن سرزمین وحشی وآدر .در ابتداءترسید که مبادا به تب موسی گرفتار شده باشد یا چیزی سمی او را نیش زده باشد 

قرنطینه اش استقامت به ادامه دادن در یش،و کثیف بودنش ضرغم مریعلی به همین خاطر بود که مارتا .هر چیزی ممکن بود

اگر قرار بود .برگرددنمی توانست فرار کند وبه ساوایا همانطوری که عقل سلیمش و شکمش به او می گفتند   .خرج می داد 

مارتا سعی داشت خوش بین .فتدنبود،ممکن بود اتفاق خوبی هم بیا دهمه اش که اتفاق ب.افتاد پس اتفاق می چیزی اتفاق بیافتد،

در کتابهای مقدس خیلی شنیده بود ،راهی که راجب به آنها عارفان بیابان .باشد ،و خوش بینیش با روزه گرفتنش تقویت می شد

موسی هم  حضرت .مهیا می کنند، قبل از اینکه به خلسه برسندبا خالی کردن شکمهایشان و سرهایشان را برای خداوند 

هزیان می گفت،و از ترس از خود بی خود شده بود ، او تمام مدت احساس سر گیجه می کرد،بنابراین اگر .همینطور بوده است 
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از اینها گذشته .سرنوشت باشد اقبال و از بهتر شدن حتی ناخوشی می توانست به عنوان نشانه ای .پس این حاالت خوب بودند 

ناخوشی باعث کشانده شدن مرد به همین شکل ممکن است آیا .د جلیلیه ای به کنارموسی بیاید باعث شده بود که مرناخوشی ، 

و دستش را روی مرد جلیله ای همانطور که موسی شرح داده بود در کنار مارتا خواهد نشست ،آیا جلیله ای به غار مارتا شود ؟

 معجزه ،اظهار کند که مارتا حامله است ؟چند او با ممکن است که ؟"دوباره سالم شو":ویدگرحمش قرارمی دهد و می 

در برخی از آنها ،یا بیوه ها و مادربزرگها ،ویا زنانی که شوهرانشان شنیده بود که که ازدواج نکرده اند  ی راجب زنانمارتا 

نها را بچه های فرشته آ. را توسط مردی از دست بدهند شانیک معجزه حامله شده اند بدون اینکه عفت خود بادوردستها بودند  

باعث آرامش مارتا ،حتی بشکل داستان ،اما تصور کردنش .مارتا با خودش فکر کرد چه حقیقت آبکی و خنده داری .می نامیدند

آن زندگی که خلق می شود  با پاکدامنی میتواند بدون تحمل کردن شوهری در بین زانوهایش باردار شود،زنی که می شد،

 .همراه است 

،سایه دورنمای تقریبی از او .د که این کار شدنی است یقدر نزدیک بودن جلیله ای شفا بخش دراینجا ،به نظر می رسبااین 

یاد زدنهایش را وقتی موسی  فر.حداقل باعث داشتن  امیدبرای حاملگی در مارتا می شدپرتگاه ،صخره تقریبی محجوب بر روی 

بوسیلهء دیواره های طاقی به نظر می رسید که بعدازظهر وار سکوت معبد-"خودت را نشان بده.بیا گالی " –متوقف کرده بود 

به .گوش می داد.وبیانات خشک زمین در حال ریزش مارتا به صحبتهای پشه های .بودبدام افتاده و نیرومند ترشده شکل دره 

که اطراف شفا بخش را گرفته بودند بشنود،نفس می را ای زنده  سنگهای بزرگمی توانست صدای مارتا نظر می رسید که 

کلید ورودی محجوب درداخل  مارتا برای مدت طوالنی به سیاهی .با خوشان پچ پچ می کردند ،و حتی دعا می خواندندکشیدند،

و زانوهایش قرار  ذهنش می دید ،بچه های فرشته ای را می دید که بر روی سینهکه در  تصاویریدر بین غار زل زده بود مانند 

ای بوته بذردان مارتا مثل ! درکار نبود،هیچ طالقی هم هیچ وارثی برای تانیل وجود نداشت .همه انها دختر بودند.رفته بودند گ

 .تالشی می شد مو او  زمانکمی نور آفتاب یا باد یا .بودپراکنده 

عالئم مرض او هم مثل .است و به بچه ای حامله است که مریض خودش را در لذت این توهم رها کرده بود بنابراین مارتا 

 بودند و درد می کردندپشتش و رانهایش کوفته شده .سرش درد می کردو.دردهای شکمی ،اسهال وحالت تهوع :بارداری بود 

طوری که آنها بزرگ شده و سیاه تر شده بودند .درک حتی در توهمش  نوک پستانهایش هم درد می.صورتش سرخ شده بود.

پس،شاید ،این دردها معجرات کوچکتری بودند -حامله نبودتا آن زمان یا حتی اگر  -معجزات باردار نشده بودحتی اگر بوسیله .

به این تپه ها آمده بود گرفتن و روزه کردن اتفاق می افتاد که بخاطر آنها برای دعا وحکایت از تغییراتی داشتند که در رحمش 

وضع خوبی نداشت و به همین خاطر شکمش ، بودنداز شکمش بیرون ریخته  رااسیدهای نازایی اکسیرات بارورکننده  شاید.

غلیضی که ازکیسه بدیمنی زندگیش مثل آب شور.اسهال و استفراغ تمامی سمومی را که قبالً در بدنش بود را دفع می کردند.

داشت اتفاق بیافتد،پس این چیزی امکان  اگر هر.احیاء می شدو می شد شیرین  داشت.ای می چکید از بدنش خارج می شد

 .همان اتفاقی بود که می افتاد
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 ،کتاب مقدسترس داشتشده بود و از آن ناامیدانه ،بی خدای احتمالی که متوجه بخش بخشی از وجودش او را می آزرد البته ،

از شیاطین توسط کاهنانی  کهنگهداری می شود  ها  گنجه های طاقکه همه می گفتند مهر و موم شده و در پریشان کننده ای 

هیچ معجزاتی وجود نداشت،حتی .،در چهل روز یا حتی در چهل سال وجود نداشت هیچ اجابتی برای دعاهایش .شده بوددزدیه 

،و بعد وجود داشت کار موقتی چاره و صحبت کردن و  گذر عمرتنها .یک زندگی عاری از گناه هیچ پاداشی وجود نداشتبرای 

زودگذر وتوسط دستان شناور صورتش سرخ شده بود چونکه ا.می پیچیدنددر کفن را   جاودانهطوفنده ای که زمین  امواج

در هوای مرطوب و  کمردردش به خاطر خوابیدن بر روی زمین.خارستان بودکینه جو این باد شفادهنده لمس نشده بود ،بلکه 

آسمانی تر علت به هم خوردن مزاجش چیزی یا شاید.دن مزاجش شده بودباعث برهم خورآب داخل آب انبار کوچک .سرد بود 

 .را خورده بود نیم پخته آن در اولین غذای دسته جمعی، که مارتا آنرا گرفته و از پرنده خارستانی نبوده 

برخالف روزه داری و تنهایش  عبادتها یش ،.فکر کند خودسرانه  عاری از خدا و زندگی در وضعیتی نبود که به یک اما مارتا 

در .کی می ترسید یدر یک آن از حیوانات و تار.آشفته شده بوددر عوض ،خلق و خویش .ش نکرده بودانتظارش آرام و موقر

می ترسید و دلهره  فاز مریض شدن ،کثیف شدن و زندگی در غار.به خاطرایمان به خدا سریع به زمین می افتاد لحظهء دیگر 

کنترل شکمش،قلبش و مغزش را از دست شاید ،.ناگهان به شدن خوشحال می شد برای دورنمای تغییر زندگیش بعد داشت،

اما توسط ،با خودش زیر لب سخن می گفت ،به سختی می خوابید ،می لرزید و گریه می کرد، با صدای بلند می خندید.داده بود

بود که توسط زنبورها به عنوان النه احاطه شده بود خربزه ای رماندگی به شیرینی و دتسخیر شده بود،احمقانه امید دیوانه وار و 

به او این را ایمنی و سالمت عقلیش بودند ،در هنگام عظیمت از ساوایا ،که نگران تنها خواهی بود،خواهرش و زنان همسایه .

در آنجا گم .،تازه اگر برگی هم باشد مجبور می شوی بت آب باران و برگ درختان زندگیت را سر کنی .گوش زده کرده بودند 

دایی برای یک طرح خ می توانست نی نکرده بود چطور مارتا یاما کسی پیش ب.از شدت گرما خواهی سوخت.خواهی شد 

که مارتا و سایر مردها هیچ کسی اشاره ای به عالئم حکاکی شده بر روی صخره نکرد.ا را پیدا کندهه مسافرتش به سوی این تپ

هیچ کسی به مارتا وجود آبا انبار کوچکی را که قبالً حفر شده بود را بشارت .مت و به سادگی به غارها راهنمایی کرد را به سال

ی که می گرفت،مثل این بود که از هزینه هاسایرو  ها ،که علی رغم کرایهو یا وجود صاحبخانه ای مثل موسی را .نداده بود

هیچ کسی پیش گویی .ی مختصری تدارک ببیند،و او را از گزند دزدها و گرگها مفظ کندتا برای مارتا کمی غذاآسمانها آمده بود 

شکمش را لمس خواهی دوستی پیدا خواهی کرد،زنی باردار با دستگاه بافندگیش ،دستانش را خواهی گرفت،نکرده بود که تو 

 .بکنیکه می توانی تصور داشتنش را ای دارد کرد،و بچه 

عبادات را از  برای دعای آغازکه مارتا آنرا روزی دوبار در ساوایا شنیده بود،که در در هروقت شده بود،البته ،یک چیز پیشگویی 

فاصله  روزبه دنیاهای اشاره داشت که ده هزار مارتا همیشه این دعای آغاز را با خودش می گفت انگار که کلمات آن .بر بخواند 

تر در جستجوی ازآن ،هر چه بیش –غیر  -چیزیبه بهشت بود،خیلی نزدیک به  در تپه های که خیلی نزدیکاما دراینجا،.داشتند 

لباسهایش به تنش جفت وجور .ر به نظرش می رسید که غیب گویی برای اوبه تنهایی معنی دار است ابیاتی در ذهنش بود ،بیشت

کتابهای مقدس گفته بودند ،از  .کرد  ،و منزلگاههای  بیابانیش را توصیف میاشکهایی داشت که نازائیش ،قرنطینه اش .شده بود
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تصلی بخش .مرضها را شفا خواهد داد.فرستاده خواهد شد پادشاهی مقدس به دنیا  ،آنسوی بیت المقدستپه های خارستان 

 .حاصلخیزی را بر روی زمین گسترش می دهد . خواهد کردرا آباد جاهای خالی .قلبهای شکسته خواهد بود 

از طریق آنچه که  این  کهبخاطر وجود  ه بود که باور کند طرح مقدسی برای قرنطینه اش وجود دارد ،گرفت یک بار مارتا تصمیم

اتفاق بیافتد،پس این اگر هر چیزی ممکن است .آرام شده بود ،وعده داده شده است حتماً به حقیقت می پیونددخود کالم خدا 

مقدر شده بود می توانست در ده هزار روز مدت هر آنچا که برای .ایمان مارتا بود اصلاین آخرین .اتفاق هم می تواند رخ دهد 

که چطور توسط مردی که گالی نامیده می شد شفا -به همین خاطر ود که به داشتان موسی گوش کرده بود.یک آن رخ دهد 

،مثل سگ از اریحا تا انجا دنبال مین شخص پنج.و مارتا فوراً فهمیده بود که معنای این داشتان چه می تواند باشد  -یافته بود

سایه ای روی صخره پرتگاه ،مردی که ،اگر یک چهرام صحبتهای موسی حقیقت می داشت ،می توانست آنها راه افتاده بود، 

نمی بایستی به .تا دنیا را سرسامان دهدکسی بود که توسط خدا فرستاده شده بود ها ،شیاطین و مرگ را بیرون بکشد ،تب

او .دست و پا به طرف غارش باال می رفت آنهم فقط بخاطر هدایت کردن سنگهای و مورچه ها تان سفر کرده بود و با خارس

وقتی .مالقات آنها از قبل مقدر شده بود.این را به مارتا وعده داده بود،تا او مارتا را تیمار کند بایستی می آمد،خیاالت باطل مارتا

از غارش بیرون می آید و به غار مارتا می رود .بدمدپادشاهی مقدسش می خواهد به در بین این چهل روز قرنطینه،زمانی که او 

اینها .پادشاهیش را در جایی خالی بنا خواهد نهاد"....سالم باش ":و مارتا را در بین کف دستهایی بزرگش می گیرد و می گوید

پیش بینی هایی کمتر خدایی ما رویاهای دیگری هم وجود داشتند،که دردسر بیشتری داشتند،که در آنها ا.رویاهای بیدار او بودند

نه فقط مسافر اهل بادو که مرتب در حال جست و خیز بود و آپاس در .همسایه هایش نگرانش بودند.به حقیقت می پیوست 

اما این موضوع راجب شیم هم .وضوع خوشحال بودبخاطر این م.از کمک به او و درک او بودند  فراترآنها .حال مرگ 

،شاید به این خاطر که مارتا جایش راحت نبود و سرد بود ،و به سختی می را می دید شیممارتا تقریباً هرشب خواب .همینطور

است که وقتی در ساوایا درچاه افتاده است  یدر بین مردها شیمدررویا می دید که گاهی اوقات .توانست عمیقاً بخواب برود

بعضی وقتها موسی را با مرد جلیلیه ای اشتباه می .،تنها مرد خوش سیمای بین آنها بودو او را تماشا می کننداند دورش را گرفته 

ر حالی در بین دضیافت گوشتهای ناپخته شده بود،و هر سه مرد ؛خیمه غاره  بود،چاق الغر است،قرنطینهء آنها تبدیل به گرفت

 ساکت به اندازهء یک آهوی کوهی بودند  (سه گانگی)یک تثلیثهرسه مثل آنها .سنگها بزرگ نشسته است از روی او می پرند

 .بودند باشکوهو 

 اهنا که نشیمن یبه دره  ازآن اما در شب دوم قرنطینه آنها ،بعد از اینکه به پایین رفته بودند تا شفا بخش را مالقات کنند و بعد

شیم را به خواب دیده  مارتا، جشن بگیرند مارتا ی برای پرنده خفه شدهروزه خود را باز کنند و در تاریکی بود بر گشته بودند تا 

مثل  شبدن.بر روی جریان هوا به داخل غار او آمده بودشیم .و وقتی از خواب بیدار شد نمی خواست که آن رویا محو شودبود 

و میگفت  نگه داشته بود و باد می کرداین شیم بود که او را بین کف دستهایش .مارهایی بودند بازوهایش.خشک بود چوب

به حتی در خوابش می دانست که این حشره ها .فتندر پای مارتا باال مینطفه های شیم حشراتی بودند که از .،سالم باش

یا باعث شود اما مارتا تکان نخورد مبادا بیدا شود .بودندزیر انداز میری  در نخهای پشمی نارنجی و ارغوانی درآمدنجور دیوانگی 
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با در کف مرطوب غارو تاری را او و موهای شیم ،موهای سیاه و موهایی طالیی ،بهم بپیچند او گذاشت تا موهای .که شیم برود

مارتا مجبور بود در .نست آنرا باز کند یا ببرد یک قیطان ،گره ای که کسی نمی تواال،-ال، دو-یک ریسیدنشان بهم بوجود آورند 

 .به ساوایا برگرددو شاهدی بود بر آنچه که رویایش را دیده بود ،حالی که شیم با موهایش گره خورده بود 

را در تارکی نشان پرواز می کنند ،رنگهایشان در شب  .بیشتر از شب پره ها هستندمارتا می دانست خوابهای از این دست کمی 

مارتا منتظر بود تا توسط اما .دهند،و بعد هیچ نوری در آنجا دیگر دیده نمی شود، بالهایشان را می بندند و ناپدید می شوند می

آیا این چنین رویاهای شرم آوری که می بیند متعجب بود که .خدا امرزیده شود و می ترسید از انکه گناهانش آشکار شوند

ببین چطور راه می رود،ببین صورتش چقدر سرخ شده آنها خواهند گفت ،.روئیت باشند بلبا فرا رسیدن روز هم قاممکن است 

آیا تار موی طالیی به لباسهایش چسبیده بود؟آیا هر کسی با نگاه کردن به .است ،ببین نوک پستانهایش چقدر بزرگ شده است 

ساکت و زیبا باشد ،چقدر می ست برای مارتا می توانست بگویید که در رویایش با شیم بوده است ؛شیم چقدر می توانچشمانش 

تا معجزه اش را انجام دهد،اما گالی توانست برای شیم باروری داشته باشد؟در شبهای دیگر مارتا به خواب دید که گالی آمد 

 .هست و گالی فرار کرد متوجه شد که شیم درداخل غار مارتا 

است و هم کمتر دستپاچه می شود عاقالنه هم مارتا می دانست که .رو به رو شدن  با آن مردها سخت بود برای مارتا  بنابراین 

هر زنی   .و قضاوتهای تیز همسایه هایش در امان باشد تا از گزند آفتاب ،باد تا روزهایش را به استراحت در داخل غار بگذراند،

ما مارتا برای اینکه بتواند در یک ا.ز گوش رس ،دور از چشم رس باشد باید دور ا وقتی که مریض است و زود عصبی می شود 

و ترجیح نمی هیجان زده بود خیلی که در خارستان داشت  بی سروصداییاز آزادیهای و .جا بی حرکت بنشیند خیلی ناآرام بود

قبل از همهء آنها .همسایه هایش دوری کند از  بطور کامل بعالوه،هیچ راهی وجود نداشت تا .داد که در تاریکی غار بنشیند

اگر چه ،البته،در عبادات یک زن –هوا برای عبادت و مالقات همدیگر در کنار آب انبار کوچک ،بیدار می شدند روشن شدن 

رتا ما.نشود ،یا توسط رویاها لکه دار نشده باشد  عصبی،حتی اگر آن زن مریض نباشد و زود نمی توانست در بین مردها بیاستد

 های برای هوشیعانااگر سروقت .مجبور بود تا با کمی فاصله ،پشت سر آنها بایستد،و از این انجام چنین کاری خرسند بود

 برای حمد آب و نور  (دش یم هتفگ وا هب مدقم ریخ یارب میلشورا هب حیسم دورو ماگنه هک یا هملک: اناعیشوه)صبحگاهیشان

نامش را فریاد می زدند و یا  می گذاشتند تا مسافر اهل بادو به بوته های کنار غارش سنگ پرتاب ،شیم یا آپاس  نمی آمد 

تقریباً سپیده دم شده است بیا بیرون و چیزی بنوش،":همچون همسایه های مهربانی می گفتندآنها .،تا از خواب بیدار شوددکن

حتی اگر .و به آنها در سر قبر می پیوست دور سرش طوری محکم می بست تا خود را نامرعی کند مارتا روسریش را  بعد".

فراتر از تعارفات معمول صحبتی نمی داخل آب انبار کوچک خم شود ،آپاس از او عاجزانه می خواست تا برای پر کردن کالهش 

شب  ینها بسته نگه دارد ،تا رنگهاآشانه هایش را در برابر همه نهایت سعیش را می کرد تا .،یا صورتش را نشان نمی داد کرد

 .را برای خودش نگه دارد (هوای نفسش)تمایالت شدیدش تا هم دور نگه دارد و هم پنهان کند،پره ای را درشب 
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با مسافر اهل بادو .مردها فقط به خودشان فکر می کردند.مارتا نبودند،تا حقیقت را به او بگویند خیلی در فکر هیچ کدام از آنها 

،و صخره ها دلیلی نداشتند تا از اما بعد به صخره ها هم پوزخندی زد -مارتا پوزخندی زدحالتی هم بچه گانه و هم شهوانی به 

فقط با وانمود کردن واقعیت انگار که بیماریش  صدای خس خس نفسهایش می آمد و می لنگید ،درپیرم.عصبی شوند شپوزخند

این عادت .شدن به غتر مارتا در سر داشت  ازشناور شدن بر روی جریانات هوا وواردو شیم موضوعات مهمتری .پیدا می کند

زمین شیب دار در زیر و وسط غارها  می رفت  سنگبر روی بزرگترین نوری دیده می شد،کوچکترین شیم بود،به محض اینکه 

و زبانش کامالً قابل مشاهده چشمانش طوری که چانه اش را زیاد باال نگه می داشت ،کمرش را خیلی صاف نگه می داشت ،،

اجازه می داد .اجازه می داد که مگسها بر روی چشمها و لبهایش بنشینند.اگر با او صحبتی میشد او هیچ جوابی نمی داد .بودند

مارتا تا رسیدن صبح نمی .برای خودش وظیفه ای تعیین کرده بود که ساکن باقی بماند.حرکت کنندمارمولکها بر روی دستش 

نمی خواست .شیم چقدر کسل کننده می توانست باشد .ناخوشایند بودنور برای شیم .ددرستی تشخیص بدهتوانست مردها را به 

 .در رویاها مرد بهتری بود.تا موهای سرش داخل موهای سر مارتا برود

صحبخانه یشان در روز اول به شیم اهانت کرده .برای مغرورو بداخالق بودن باید دلیلی داشته باشد شیم البته ، مارتا فهمید که 

می لرزید زمانی که لنگان لنگان به مارتا او رادیده بود که از شکست .نزدیک بود از جا کنده شود انگشت کوچک پای شیم .دبو

انگار که می خواست با آن شیم به سر شیم .پشتش مخفی کرده بودموسی عصای پر پیچ و خم را .طرف چادر بر می گشت 

حتی عصابانیت باعث می .برنده شود ،بعد تحقیر شیم کامل شدبکوبد ،ووقتی که موسی او را با عصا نزد تصمیم گرفت با کلمات 

 .ضعیف به نظر برسدشد شیم خنده دار و 

چیزی که مارتا نمی توانست بفهمد و نه تنها او بلکه آپاس .معقولی بوداین امر .شیم باید از صحبخانه یشان بیزار می بودپس ،

تا آنجا که مارتا می توانست بگوید  ،شیم حتی .تحمل شنیدن آنرا داشته باشد ،انکار شفابخش از جانب شیم بود هم نمی توانست

با این وجود شیم از هر .را دیده بود شیم فقط برای لحظه ای،ازلبهء پرتگاه ، او.با آن مرد ،آن پسرک ،صحبت هم نکرده بود

استفاده و هر کسی که طرفش را می گرفت ، ( اسمی که همه از آن استفاده  می کردند )مسخره کردن به گالی  یفرصتی برا

 .می کرد

شیم از آپاس پرسید گالی اختصاص داد ،وقتی که پیرمرد در دعاهایش بیتی را به در صبح یک روز ،در کنار آبا انبار کوچک ،

آپاس فقط سرش را تکان "که یکی از معجزاتش را بر روی آدمی مثل موسی بر باد می دهد؟چه جور شخص مقدسی است ":

و و آپاس بدنش از خوابیدن بیش از حد درد می کرد اوایل صبح خیلی زودی بود .باال انداخت با بی تفاوتی دادو شانه هایش را 

باعث درهم کشیدن قیافه اش از درد می حتی اگ باال انداختن شانه هایش .رد یونانی ها بیافتدتا گیر قالب خنمی خواست 

شیم مصرانه می گفت .باال می رفت طنابی که در روغن خوابنده باشند شد؛درداز رگهایش شبیه به آتشی که از 

باور داستان صاحبخانه یشان در مورد نجات از تب شیم اصرار داشت که "نمی خواهی با من موافقت کنی ؟بجنب،بجب،":

االغی را .پولی و منفعتی در چیزی وجود نداشت حقیقت را بیان نمی کرد  موسی از آن دسته از آدمها بود که تا.کردنی نیست 
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شیطنت های س بر اسا .و از پرتگاه پرت کردند از موسی صادق تر بود،و از گالی مقدس تر بودبا جای دیگری کشیدند که آنها 

و کمی از آب مقدسش را بر روی سر که شیم انجام می دادف شاید این همان االغ بود،که به کنار موسی در چادرش آمده بود 

االغ روح پلید درون بدن موسی از مابین دندانهایش روی صورت موسی گذاشته بود و سمهای مقدسش را موسی ریخته بود،و 

 "ت راجب این قضیه چیست؟نظر":شیم گفت .بیرون رانده بود

 "...حداقل،رازی در این خصوص وجود دارد که":و بعد گفت.آپاس یک بار دیگر شان هایش را باال انداخت 

شاید،حیوانی بوده ":،هیچ قضاوتی به جز قضاوت خودش را در نظر نگرفت و گفت "دارد؟کجای این قضیه رازی ":شیم پرسید 

 ."صاحبخانه مان که در داخل یکی از قارها پنهان شده است و همه شما را دست انداخته است یا یکی از پسر عموهای .است 

،که به سختی کامالً بلندشکلی شکلی را دیده است ،مطمئن بود که .در آخرین اعتقادش پایش بلرزد نه آآپاس نمی خواست 

در ستی آن شکل از پرتگاه روبه پایین بصورت معلق بای.صدای از خود تولید می کرد گویی اینکه بر روی زمین معلق بوده است 

حتی غار .بوددسترس آدم عادی خارج از هوا حرکت کرده بود تا به غار برسد فچونکه تا آنجا که می توانست ببیند ورودی غار 

دوباره را ر روشنی فکجرات نکرد کلمه .،اما حرفش را تمام نکرد "...من احساس":آپاس گفت.خارج از دسترس بزهای کوهی بود

روشنی فکر به :و فقط شنیده بود که شیم به آن مسخره می کردو گفته بود کهقبالً یکبار از این کلمه استفاده کرده بود،.بکار ببرد

 "....احساس تردید میکنم که  نم":آپاس گفت .منتج می شود نادانی 

و همه آپاس که دانشمندی نبود .لذت می برد شیم داشت ،تو احساس تردید میکنی که آیا اصالً مردی را دیده ای ":شیم گفت

،که خیانت کرده و هیچ نشانه ای از عبات بودند از زنی که در حال سرخ شدن بودن مسافر اهل بادوکه دیوانه بودمخاطبان دیگر 

کل معلق در هوا شهر ":تا خرد قوی تر بر دیگری غالب شود ،شیم گفتاما حداقل فرصتی وجود داشت گوش دادن در او نبود ،

فقط .این دره کوچک بایستی به اندازهء یک بازار شلوغ می بود-در این حوالی پرسه می زد –،اگر انسانی بود نیست که انسانی

هیچ رازی در این قضیه .نور آفتاب و باد بوده که باعث شده سنگها و بوته ها به نظر برسند که معلق در هوا هستند و می لرزند 

 .وجود ندارد 

 "را دید» مارتا هم ا":آپاس معترضانه گفت 

هم همه می کنند او ادعا میکند که این چیزها را سایه های که نزدیک می شوند و سنگهای که .همسایه ما،بله":شیم گفت

شیم به مارتا اشاره ای نکرد و حتی اسمش را به میان "چیزهای طبیعی نیستندتجربه کرده است اینها شواهدی فراتر از 

که فکر میکند واقعاً کس دیگر نیست؟صاحبخانهء خوب ما؟تو نمی توانی داشتان او را نقل کنی ،حتی اگر ":شیم گفت.ردنیاو

چه .رویاهای گرم و باور شونده .مناظر موهوم ناشی از تبش بوده است در بهترین حالت ،چیزهای که دیده .حقیقت را می گوید

تب را مقصر بدانیم در حالی که او آشکارا آدم مستی است؟پس چه مانده ولی چراکسی تب داشته و بعد اشکالی را ندیده است ؟
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مسافر اهل بادو نمی توانست یک کلمه .شیم خندید."خوب سخن او را هم راجب این قضیه بشنویماست؟سخن مسافر اهل بادو؟

 "در آنجا نبوده است ؟ اصالً دیگری به شهادت چه کسی می توانیم اعتماد کنیم درحالی که هیچ کس":شیم گفت.هم بگوید 

تو از باالپرتگاه او ":آیا شیم فراموش کرده بود که به موس یچه گفته بود؟آپاس گفت."شهادت خود تو":آپاس تقریباً فریاد کشید

 "...مگر نه ...وقت یکه االغ را تقریباً به پایین انداخته بودی .خودت گفتی کسی آنجا بوده .را دیدی

کالم آخر را متوجه هستید ،من .به او نگاه کردم.نزدیک بود به سرش بخورد،به من نگاه کرد  االغ.دارد این حقیقت":شیم گفت

و .محکم تر از شکلی یا سایه ای یا رویایی است من تنها کسی هستم که شهادتش .منطق من شما را به دام انداخته است.دارم

خودتان را متقاعد م یکنید که ه نفر شما که او را کامالً ندیده اید ،از این گفته می توان چه برداشتی کرد؟هر س.این عجیب است

،و می توانم بینی ،چانه و گوشهایش را خیره شده ام  صورتشرحالی که من که به د. او مردی شفا بخش و مردی مقدس است 

اید به آنچه که گفته ام به نظر می رسد من ب.بگویم که او مردی شفا بخش و مقدسی نیستتوصیف کنم ،می توانم به شما 

که در بهترین حالت،مشغول جمع آوری تخم های پرندگان یا دنبال کردن گوسفندان است،ای آن مرد پسربچه .پافشاری کنم

 وجود دارد؟چه رازی وجود دارد؟چه تقدسی ...است 

هیچ ":که از استدالل شیم شکست خورده  اما دلخور هم شده بود و نزدیک بود که گریه اش دربیاید ،مصرانه گفت آپاس 

 ".آن پرتگاه تقریباً صاف است .خیلی خطرناک است.پسربچه معمولی نمی تواند از پرتگاهی به آن شکل پایین بیاید 

یادگرفته بودند تا به بزرگترهای خود گوش دهند،و به هر کاهن و  آنها.اشتدر خانه سه پسر همسن شیم و از او بزرگتر د آپاس

مسلماً انها می دانستند جر وبحث کردن با مردی که در حال مرگ است درست .کامل بگذارند هر مرد مقدسی احترام

دیده بود،که مثل مارتا ،رویا .نم یخواست یک کلمه دیگر هم بشنود.رویش را از شیم برگرداند.نیست،مردی که درد می کشد

چه چیزی دیگری می توانست زندگی او را نجات دهد؟انگشتانش را روی پهلویش .اید/به داخل غارش می دست شفا دهنده 

 .باید انگشتانش را در گوشهای فر می کرد.داشت ناامید می شداز درد بی گذشتش گذاشت ،

تمام پسربچه های معمولی .پرندگان را بقاپدهای تخم از تا تعدادی  خواهد داشتاین شانس را معمولی ء پسربچه":شیم گفت 

از همین پسربچه ها  ما داریم راجب یکی.ن خطرهای بزرگتری را بجان م یخرنداحمق ترینهایشا.می توانند از جایی باال بروند

 "احمق صحبت می کنیم 

کلهء زنبورهای که داخل .ی از بی قراری بودبا پاهایش حرکاتی را انجام می داد که ناش.بینیش را باال کشید.مارته صرفه ای کرد

جمالت بی رحمانه حمله   متعجب شده بود از اینکه شیم می توانست با چنین.با عصابانیت بلند شده بودندبودند ایش  خربزه

باور معجزات نیازمندند تا به شفادهنده ها و–خیلی  –پس و ظاهراً آ–ر که این قضیه خیلی برای او مهم بود که مارتا کند،انگا

مگر غیر از این است که صداهای در غیر این صورت هدف عبادت و روزه داری چه بوده است،آنهم دور از خانه ،.داشته باشند

های شیرین شوند؟خدای شیم تبدیل به آهنگیافسونها و وردهای تعدادی جادوگر مقدس نما  آزاردهندهء دنیا می تواند بوسیلهء
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اما خدای آپاس و مارتا خدایی بود که .است کپک زدن نان دلمه بستن شیر یا زرگترین ترفندش می توانست خدای باشد که ب

کسی بود که شروران را با سیالبهایش تنبیه می کرد،کسی بود که دریاهای را می شکافت تا مردمش را از بردگی نجات دهد ،

سنگر و استحکامات را پایین می  ،سوت زدن برجها یک با فقط کسی بود که آب را فرامی خواند تا از دل سنگها بیرون بیاید،

 .عجزات نشان می دادمرا از طریق  نیاتشخدای آنها خدایی بود .آورد

شهر مکابی برسر پیغمبران دورغین می آوردند بر سر را که زنان بیوهء مردان سالخی شدهء در  بالییمارتا دوست داشت همان 

برای یکدفعه مارتا می توانست به روشهای .آنوقت شیم مجبور بود تا گوش کند.نددهان شیم را پر از گل کشیم بیاورد و 

مارتا خوشحال بود از اینکه دوباره فرصتی پیدا کرده .،زنی که بر سر مردی فریاد می کشیدعصبانی شود که پسندیده نبودند 

که او می داند در فکر شیم ه شیم بگوید مارتا می خواست ب.هیچ کس برای کمک نمی آمد.آنجا خارستان بود.است تا جیغ بکشد

استهزاهای او نسبت به گالی چیزی بیشتر از .ته ظرف شیم را ببیندمارتا می توانست .آب ذالل بودمثل شیم .چه می گذرد

مارتا زیاد سفر نکرده بود،نمی توانست .می خواست بگوید ،اما موسی آدم احمق نشده است.انتقامی بزدالنه از موسی نبود

عمیق مارتا .مارتا حتی می توانست آنچیزی که زیر ظرف شیم پنهان شده است را ببیند.مبهوت شیم نشده بودبخواند،اما مارتا 

 .به مرد جلیله ای حسادت می کند حقیقتاً توانست بفهمد که شیم  پنهان در مسخرگی شیم را می دید،و میترن الیه های 

حروف یونانی را بخواند  ستبه اینکه می توان.مقدس بود اماکنشیم مسافری آزموده برای مانطوری که قبالً خودش گفته بود ،ه

با لحنی و آنها را  خلق کند خودش دعاهایش راریتم تبدیل کند ،طالع  بگیرد، و التین ( بودایی)و آنها را به آرمانی ،سیدیلیک 

،در جدیت خدا باشد دوجین  –در تسخیر نیم ،بنشیند و مثل اهرام بی حرکت باشد ممعصوانسانی و مثل شیدایی یکجور بخواند ،

یعنی اینکه به شیم می گفت که به متفاوت بودن عادت کرده است ، .مباهات می کردبه خود  ،و خشکی با سنگها رقابت کند

 ،آمده بودند  از تمام استانهازواری که  در گردهمایهای مذهبی.کردن برای کسب نصیحت و خرد عادت کرده است تضرع 

می خواست دیگران طوری با او رفتار  –افراد مشابهی چون مارتا،موسی و آپاس می شد که شامل  –ساده تر از خود او زوارهای

جامه  آنها باید زانو می زدند تا.همان کسی بوده که آنها مدتها در جستجوی او بوده اند.استکنند که اوشخصی زاهد و مقدس 

چرا این انتظار نداشت این .راهم می کردند ف یآنها باید به او صدقه می دادند و برایش در شب سرپناه.بلند او را لمس کنند

صاحبخانه اش و قرنطینه نشینان باید می آمدند و کمی با فاصله از غار او می چنین چیزهای در خارستان برایش فراهم شود؟

آنها بایدهر روز امیدوارانه .عبادت می کردند تا ارواح خبیثشان  و تبهایشان را از بدنهایشان بیرون کند آنها باید برای او .ایستادند

یا به در بهترین حالت با بی اعتنایی از کنار آنها رد می شد ، در عوض،.روی آنها بیافتداو بر  شگفت آورمی نشستند تا سایهء 

با سفر کردن متعالی نشده که شخصیتش  –آپاس  –از آنها مباحثه می کرد چشم احمقها به آنها نگاهی می کرد،یا با یکی 

صدقه ها ، او انگشت پای از در عوض این احترامات و .که ذهنش با مطالعه تصفیه نشده است -موسی –یا با نفر دیگری است ،

که تنها عقیده بودند  سیارفروتن از جوانی ب و تمامی این زوار ساده در خارستان در جستجوی کمک و خرد.جادررفته ای داشت 

 ، عقب به طرف غار برودعقب بچرخاند ودر برابر نور را صورتش تا  ،اش به نظر می رسید این بود که این اوج خردمندی است

 .سرش را خم کرده و با غارش وارد شود
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این ":پایان دادن به صحبتهایش با آپاس گفت  ی،برا"ما باعث خواهیم شد که او بترسدو یا در غیر این صورت ":گفت شیم

درداخل غار پنهان شده است و حاال آنجا هم خشکش زده .استاو با دست و پا پایین رفته .مقدس بودنش است عیار سنجش 

 ،وبه جای غذا تخم پرندگان را می مکد.خیلی خجالتی است تا چهره اش را نشان دهد .او نمی تواند از صخره باال برود.است

،چشمانش را بست وبرای تمرکز گفتن این حرفبا ".شاید ما باید با طناب برویم و او را نجات دهیم.برای باران دعا می کند

می خورد تا نشان دهد که زنده است  تکانپهن شده بودند،فقط یکی از پلکهایش  یکردن نشست ،انگشتانش بر روی سنگ

 .در آفتاب خودنمایی می کرد،شبیه به مارمولکی 

حفره های روی .زآنجا بیرون بکشدخود را ا تدارک ندیده بود تا آباهل جلیلیه خدواند آب انبار آماده حفر شده ای را برای پسر 

تا عیسی بتواند با کی در دسترس نبودند ،یا بوته های نم.سنگها در کنار غارها وجود نداشت تا شبنم در داخل انها جمع شود

با پوسته لوله مانند درختچه های د رآنجا .دو از آب ریشه آنها استفاده کندبیرون بکشریشه آنها را از زمین  شکستن ناخنهایش

بهاری وجود  هایچه اگر در آنجا درخت.وجود نداشتمرطوب  ،کنده های درختتوخالی دار ، یا درختچه های گزهای صمغ 

،بایستی تا حاال گل کرده بودند ،بزافشانی کرده و در زیز زمین تا از بدنه لخت صخره بیرون زده  و سنگها را کنار بزنند   تداش

با تا ریشه های نرمی داشته باشد تا گیاه آبداری را پیدا کند که که گشت عیسی داخل سلول تاریکش .ریشه دوانیده بودند 

تا آنجا که عیسی متوجه شده بود ، .کندتجربه  ادلچسبی ر خنکیگذاشتن آنها بر روی زبانش و ترکاندن آنها برای مدت کوتاهی 

که جای را .شکر خدا کرد.بارانی در کار نبود.وجود نداشت در آنجا هیچ النه پرنده یا خفاشی ،حتی هیچ مورچه ای برای خوردن 

گناه و خوراک دور نگه دارد خود را از با فراق خاطر، خوراگ در تضاد است ،و در آنجا می تواند  با گناه وپیدا کرده است که 

را در آنجا از بین برده بود و غار را از وسوسه ها پاک ساخته خداوند با بخشندگی زیادی که داشت هر گونه معاش دنیوی .

 .فائق بیاید ن ،و البته گذشت زما –رنجهای پرتگاه فقط ناچار بود برعیسی .بود

تنه اش را بر روی .و کمی برگهایش رشد کردده بودند داخل شکاف آهکی باالی غار رویده بود،بوته ای نقره ای مانند در 

عیسی باال .انگار از رنگ سنگ سیراب شده بود.را می مکید( تکه های ریز سنگ)انگار داشت کوارتزهای پهن کرده بود سنگی 

اما بیشتر شبیه کارهای پسربچه های بود که حوصله شان سر ،و نوجوانانه بگیرد ،حرکتی عجیب پرید تا پایین ترین برگش را 

روزه بر اثر این بدان معنا بود که .استچقدر خسته و کوفته شده  که شدبا پرشی که کرده بود متعجب و خرسند .رفته است 

ساقه بوته به سختی دستش به برگ بوته رسید ،.خدا نزدیگ تر شده است حد بیشتری بهتا  بنابراین  گرفتن ضعیف شده بود

حتی نمی خواست در شب هم .نمی خواست ساقه رادر دهانش بگذارد.روی سرش افتاد  به خشکی و سنگینی تنوری کنده شد و

خوراکی که فرشته ها در حالی که خوابیده است ،باالی خدواندش کمکی برایش برسد ،مگر اینکه از طرف روزه اش را بشکند،

ولی با (.برای چهل روز روزهء الیاس کیکی که خداوند بر روی سنگهای داغ پخته است وکوزه ای پر از آب )سرش بگذارند 

از طرف پرتگاه برایش آمده چه معاشی ه اما کنجکاو بود تا بفهمد کبگذارد روی زبانش وجود اینکه نمی خواست برگ بوته را 

،می شد که آنها را روی لبها مالید یا آنها را بخاطر مزه از این برگها بودبرگهای دوالیی بوته ،که خارستان کنار خیمه پر.است 
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اما این .هد دندانها و لب پاینی قرار می گیرد ،و مزهء هلوی روزانه می دشاخهء ستار بامدادی ،که در بین .شیرینشان مک زد 

 .مثل خاکستر پودر شد ،و هیچ شیره ای هم نداشت .برگ نقره مانند را گاز زد .فقط برگ خاری فاسد شده بود

در عصر روز اول روزی سه تا چهار بار ادرار می کرد ،زمانی که از .برای بدن خود عیسی هم هیچ شیره ای باقی نمانده بود

،همیشه می خواست در مثانه عیسی عصبی بود.،و این دفع ادرار طبیعی بودکرده بود پرتگاه پایین امده بود و در آنجا آقامت

و که کسی هم نمی توانست بدون می کرد  نوشته شده  یا هر وقتی که کاهن شروع به خواندن قوانینمیانهء شب ادرار کند 

پیامبری از جانب خداوند بود ، مثانهء او :نداز ناراحتیش استفاده درستی بکعیسی اد گرفته بود تا .عذر موجه معبد را ترک کند 

دارای این چنین نشانه های دال بر توسط ارواح یا افکار پلید تسخیر  بزرگترهای فامیل می گفتند که.نشانه ای از بی تقوایی 

تمامی اینها نشانه ای بود از  –ازدیاد بزاق دهان،اسهال،دفع زیاد آب ،عطسه زدن ،استفراق کردن ،افزایش مایعات بدن است 

با خودش می گفت که مثانه اش در شب به منظور .ابتدا باید در برابر آن مقاومت کرد و بعد آنرا دفع نمود.مت گزینی شیطان ااق

وع قبل ازطل تا این فرصتی است تا د رخلوت عبادت بیشتری را انجام بدهد ،تا زبان را بکار گیرد،-.خواصی او را بیدار می کند

برای ادرار کردن بیرون نمی رفت از ترس بیدار شدن والدینش و یا پراندن مرغها تحمل  در سکوت درد را ،گناه را ،آفتاب 

وقتی به اندازه ای که مثانه اش او را بستوه می آورد قبل از خواندن طومار ،وقتی در معبد چهار زانو می نشست همچنین .

این کار تا .نبرد کند برای رضای خداوندشان دیگر اجازه نمی داد ،تا با با بدن ناقصش فرصت پیدا میکرد به هیچ یک از عابد

تا آنطور که دوست دارد مثانه اش را خالی حدی  لذت بخش و تا حدی هم زیاده روی بود عاری از رضای خداوند بود ،

و در کنار لبه پرتگاه تا انجای که امنیت ،یکبار روی لبه پرتگاه نشست ،می توانست از انگیزه های ناگهانیش پیروی کند.کند

ادارش را دفع کند  ،بدون نگرانی در خصوص والدینش،مرغها وده کندآلداشت حرکت کند،تا بتواند در آنجا بدون اینکه غار را 

 .محیط بزرگ و خلوتی در جلیله امکان پذیر نبودچنین .

هیچ خدایی .ساده ترین کارها به دنبال معانی باشکوه الهی میگشت که در انجام در آنجا مردی بود که در حالتی قرار داشت 

،و خیلی سریع اثرات بزرگی دالیل خیلی کوچکی را بپذیردتا برای  بودبدون چنین مردی می توانست وجود نداشته باشد ،آماده 

ه مشک آب تاجر را کدی بود دزاز آبی نمی توانست کتمان کند که ادرار اولین روزش .ی را از وقایع هر روز فرا بگیرددرس

،فقط و فقط یک جرعه،و از آن لحظه به بعد عیسی هیچ مقدار آب دزدی فقط یک جرعه بود .خیمه اش بر داشته بود ورودی از

،پس بایستی نشانه ای برای اما اگردر این بین گناهی مرتکب شده بود ، و یا از انجام کمکی دریغ کرده بود .چیز ننوشیده بود

و پاک ،و عاری از ، بود،با این وجود بی بوداشتزیاد حجم اما این ادارار صبحگاهی .باید سیاهی بوجود آید.داشته باشد آنها وجود

که با کف های تیره ای که آنچنان غلیظ بود .بودقهوه ای تیره شده  مثل آب قیر ، ری ادرارشاما در پایان روز دوم روزه دا.گناه 

بهبود نیافته بود ، توانست بوی حتی عیسی ، که حس بویایش از زمان شروع مسافرتش .داشت به سختی در زمین جذب می شد

لحظاتی بعد جای .این ادرار ،اداری شیطانی بود و مثانهء عیسی میدان جنگ شده بود.خوش تخم مرغی گوگرد را تشخیص دهد 

 .خودش را نجس کرده بود اما نمی توانست برای هفته ها غسل کند .ادرار رفتپایش روی .شده بود ادارش روی زمین خشک
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در حالی که پشتش به آفتاب .لبه پرتگاه بیرون از غار برود تا ادرار کنددرار ببرای چندمین در روز سوم قرنطینه اش ،مجبور بود 

تا قبل از اینکه .دریا کرد ،اما بدنش کامالً خشک شده بودبود ایستاد،اما موفق نشدبعددوباره سعی کرد ،این بار رو به سوی 

جریان خروج ادرارش مسافت زیاد را طی نکرد ،اما عیسی .با انگشتانش مثانه اش را می فشرد.و سوزش پیدا کندجایش بسوزد

،سر آخر جریان مایع گوگردی باریکی های که کرده بود هیچ عکس العملی نشان نداد مگر اینکه دوباهر تالش کند برای تالش

  .بدنش مثل مشکی خالی شده بود.اینقدر کم بود که خاک را هم خیس نکرد.بیرون زده شد

یادش  جمله ای.در جستجوس ضرب المثل خوش ساختی بود .آب از طال با ارش تر است:این درسی بود که فراموشش نمی کرد

جلوی درب ورودی معبد  روز مخصوص بازار دربه سرعت خود را در.آمد که در هنگام برگشت به جلیلیه بتواند آنرا موعظه کند

باید می گفت ،کیسهء پول خالی بهتر از کوزه ای خالی .جمع کثیری موعظه می کردایستاده بود،و برای روی ارابه ای که ،دید 

در آن لحظه همسایه هایش که در بین جمعیت بودند دستانشان را در جلوی دهانش می گرفتند و پچ پچ می کردند است،

اما در حال حاضر او بیشتر .شناختیماز اینها گذشته ما هیچ وقت او را ن.گوش کنیم ببینیم چه می گوید.ببین،این که گالی است،

تا می توانست با داشت ی ارش را نگه مرآرزو می کرد که اد.شاید خودبین و بی بند و بار شده بود.نگران کوزه خالی خودش بود

ن حد خدا ممنوع کرده که کسی تا ای.ن کندتا در صورت قطع امید بتواند با آن تشنگیش را درما.آن روز اول را به آسانی سر کند

شترهایشان را می  ادرار تندادرار خود وکه در بی آبی داستانهای در مورد اهالی بیابان گرد یا همان بادوها شنیده بود .نا امید شود

نها آآبی که .مثل خود حیوانات در مجاورت زمین زندگی میکنندو خود را نگران این موضوع هم نمی کنند،اما بادوها نوشند

پر از ادرار حیوانات بود ،و تمامی موجودات زنده بیابان به نحوی در آن آب سهمی معموالً می نوشیدند آب چاههای بود که 

از اما یهودیان ؛مردمانی بودند که .یا مناسکی هم نداشتند تا آنرا بجا بیاورندبادو ها خدایی نداشتند تا او را خوشنود کنند،.داشتند

راهی بود برای تقرب  هرات روح و جسمآورده بود و طبق آنها ط کوهآنها را با خود ازی کردند که موسی پیروی م ی الهی قوانین

 .مدآاشعیای نبی گفته بود ،کسانی که قوانین الهی را فراموش کنند از پا در خواهند .به خدا 

زمین زد با مشتش چند ضربه به شانه سرش را تکان داد پایش را محکم .عیسی مصمم شده بود تا به این سادگی از پا درنیاید

این تشنگی نیست .با خودش گفت ،من گرسنه نیستم.روح باید بر جسم غلبه کند.رون برودهایش زد تا فکر آب از سرش بیر

دلتنگی های برای خوردن غذای خانه است ،نه اینها فقط .من نمی خواهم چیزی بخورم.بدن و درد شکم واقعی نستخشکی .

 .این همان اشتیاق به طعام الهی است که در جستجویش هستم نه میل به خوردن گوشت و شراب .آب و غذامیل واقعی به 

یقین کمتری پیدا کرده عیسی با خود اینها را می گفت ،اما در نیمه های شب نسبت به آنچه با خود می گفت  در قلبش 

 در کنار آن چوپان ردای گرمش را جا گذاشته بود ،به یاد یاد روزی افتاد کهافکار روزهای گذشته آفت روحش شده بود،به .بود

برایش از ک بود و آدم معمولی بود که عبادات نجاری  پدرش افتاد،وقتی که اسکنه ای در دستش بود ،به یاد روزی افتاد کوچ

عث تقوییت روحیه نوسان داشت ، گاهی فقط یک خط دعا بااینجا در این بیابان ،عبادتهایش .غذا و خواب لذت بخش تر بود 

و .مثل این بود که غار عباداتش را می بلعید .اما هر چه بیشتر می گذشت اشتیاقش نسبت به عبادات کمتر می شد اش می شد ،
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کی آنجا بدون اینکه لحظه ای بایستد با خود غر غر می کرد اما اصالً گوش شنوای یتار.پرتگاه آنجا باعث نزول آنها شده بود 

تا بتواند  شدمتمرکز  گزینی خلوتروشهای پیدا کردن در آن وقت ،از عبادتهایش دست کشید و بر روی .نداشتبرای عیسی 

می  "نه گفتن وظیفه "برای خودش آنچه را که آچیم مزمور خوان پیش از هر کار دیگری ، .بوسیله آن قرنطینه اش را حفظ کند

درد خوابی به جای خواب ، ارجح دادن بی مرموز خوان گفته بود ،.ز دنیا نطلبیدن چیزی انامید در ذهن تداعی کرد ،یعنی قانون 

و تنها در .را به سوی خوراک تلخ تر دراز کند  دستشکسی زردآلو و زهرابه دادند ،شخص باید اگر به .به جای آسایش 

اشخاص زاهد و گوشه نشینی در جلیله .در بدبختی نهفته است آرامشی که در عشق نهفته است جستجوی آرامشی باشد که 

حتی خاکستر در دهان می گذاشتند؛به خودشان اجازه نمی دادند که بنشینند،:آچیم زندگی می کردندبودند که طبق دستورالعمل 

دن لباس محروم می کردند و مثل حیوانات پرسه می خود را از پوشیدر تا فرا رسیدن شب ؛با سنگ انگشت خود را می شکستند؛

آنها را دیده بود که وقتی روستایان با سنگ آنها را می زدند تمایل چندانی .عیس خودش از این قبیل از آدمها را دیده بود.زدند

 .این طرف و آنطرف بروند تا سنگها به آنها نخورد نداشتند که

لذت جوانی را .پس مجبور بود در جستجوی بدبختی باشد.طرفدار مکتب آچیم باشد  بعد از آن ،عیسی تصمیم گرفته بود که یک

خارستان  .در آغوش بگیرد یک دوستچاره دیگری نداشت جز اینکه رنج و عذاب را مثل .در چشم انداز رنج بردن دیده بود

خارستان را که در راههای رنجهای ،با این وجود تمامی محقر ،کم خواب ، بی مهبتی ،را برایش به ارمغان آورده بودمهمانوزی 

عیسی .ه عیسی نشان داده بود وجود داشت را براحتی برای عیسی فراهم کرده بود،ورنج و عذاب را به هزارن شکل ممکن ب

ا حتی با خوردن خاک ینمی خواست روزه اش را بشکند،.هنوز نتوانسته بود خود را مجاب کند تا دستش را خورد کند 

لباس زیادی .هستندته ها هم لخت شفربه خودش خاطرنشان کرد که .ولی حداقل می توانست مثل حیوانات لخت شود.خاکستر

درآورد یعنی نیام و تکه لباس دیگری را که شرمگاهش ،اما همان حداقل پوشش را هم جز لباسهای برای پوشش نپوشیده بود،

بق آیین یهودیت پوشیده بود ،آنها را روی سنگی که در آنجا می نشست انداخت بر طلباسهای زیری .را بیرون آورددر تن داشت 

یش در آسمان پرواز کزده راه خود به سمت کف دره در پیش لباسها.پرت کرد ،آنهارافقیر ی،قربانی مردمثل این که کبوتری 

اکنون به سمت من بیا :صحبتهای آچیم دوباره به سراغ عیسی آمد.جایی که االغ موسی بدون کفن به زمین افتاده بودگرفتند ،

 .و هر آنچه را که داشتم به باد دادم در روزی هزار روزه ،به سمت من بیا ،چون من برهنه ام ،من ازآن توام ،

در یک آن هم احساس .س گرفتن لباسهایش غیر ممکن شده بودبازپعیسی در حالی عریان روی پرتگاه قرار گرفته بود که 

پدر و مادرش چه خواهند گفت ؟همسایه هایش .با لخت شدنش تحریک شده بود هم  کمی حماقت و هم پیروزی می کرد ،و 

بالید و در  را لخت و عریان کرده ، وقتی که او بر خود میخودش .حاال به گالی نگاه کنید چه تصوری در مورد آو خواهند کرد؟

اما عیس واقعاً احساس .درآید و سبب شود که لباسی الهی بر تنش پوشیده شودانتظار نشسته بود تا روزه تحت فرمان بدنش 

دوباره بچه ای بود .هوا و آفتاب باعث ایجاد حس دلپذیری بر روی پوستش شده بود .هیچ نظاره گری  آنجا نبود.شرم نمی کرد

 .شد ،و دوباره وارد بهشت می 
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غار برگشت داخل به .ه،و اولین سردرد از سردردهایش شروع شداما مدت زیادی طول نکشید که ماندن در بهشت خیلی داغ شد

پیرو کامل مکتب )این آچیمی کامل حاال ، .به مراتب مهربان تر بودند  ی آنجا و هواآفتاب که در آنجا ،حداقل در آن روز ،نور

،با وجود تا وقتی که بازویش کرخ شد و بعد روی پاشنه پاهایش به صورت چمپاتمه نشست ه زدبه دیوارهء داخل غار تکی( آچیم

و رخوت شدید در  انقباض شدید ماهیچه ها.اینکه پایش زخم شده بود و درد می کرد با گفتن هر کلمه خود را تکان می داد

آچیم برداشت ،اگرچه خیلی دیر کی روز دست از اما درطول ی.پاهایش را تحمل می کردطور که انگار آنها متبرک شده بودند

اشتیاقش را به بدبختی تحلیل برده بود،و به جایی در روزه اش رسیده بود تاریکی .،لباسهایش را برای همیشه از دست داده بود

 .آسیب پذیر شده بودکه 

هرچند که ا از سرش بیرون کند حاال احساس آسایش بیشتری می کرد،و نهایت سعیش را می کرد تا افکار مربوط به آچیم ر

مصاف قرنطینه برود ،و دست به تدبیر برای دومین راهکار زد،تا به .همچنان در پا برجا بودند آوازهای نگین ضربان سنگین 

رنج و عذاب را در آغوش بگیرد دیگر نمی خواست .راحت تر از وظیفه نه گفتن بود این کار دلپذیر تر و .تشنگی را شکست دهد 

بدون هیچ هدفی و بدون هیچ دقدقه ای ،و بدون در عوض می خواست مثل یک شتر استراحت کند ،.کار بیهوده ای بود این .

از حیاط خانه یشان  در غروب  سر بچه ای در جلیلیه که حتیپهر .زندگیش سخت تر کردن هیچ خاطره ای یا امیدی برای 

اینکه  قبل ازبارپر بدون آب می توانند ده تا دوازده روز شترها با ت که برای دیدن کاروان شترها بیرون نرفته باشد هم می دانس

بیست روز در اردوگاه بدون اینکه یک شتر در حال استراحت بدون هیچ باری می تواند تا .سفر کنندکوهان آنها آویزان شود

یک شتر چاق ،اگر در جلوی . یا آبی به لب و دندانهایش برسد به اندازه کافی سرحال باشد تا بتواند چهار نعل با گله بدود غذای 

شتر مثل موسی نبی به .و در حالت قوز کرده نشسته باشد ،می تواند کل مدت قرنطینه ای را بدون آب سپری کندآفتاب نباشد 

و در آنجا بتواند آبی بنوشد حمل کند ( در دامنه کوه)آبی  را از قلهء کوه به طرف چشمه ای لوح سنگیاندازه کافی قدرت دارد تا 

مثل یک اند ونمی تبدون اینکه دور اندیشی کند ،مگر انسان موجودی بهتر و قوی تر از شتر نیست ؟آیا انسان .و نیروی تازه کند

او بله ،.؟عیسی سرش را به عالمت تایید خودش تکان داد بیاورد  و چهل روز را دوامبه جای دور و دورتری برود   بی آبحیوان ،

آفتاب و گرما قرار نباید خود را در معرض .و باید قوز کرده و بنشیند.و هیچ جای نرودباید مثل شتری در حال استراحت باشد ،

و به تماشای  شهر موآب و نباید در پرتگاه به این طرف و آن طرف برود و یا حتی در بیرون از غار بر روی سنگی بنشیند .دهد

بدنبال برخوردار شدن از روشنایی داخل غار ،در خنک ترین جریان هوا بنشنید و هالهء سایه داری  روزدربنشیند،باید در دریا

اما این راهکار .این کار او را از خاطره یا امیدی واهی نجات دهد روشنایی ماه ،نباشد مگر اینکه دنیای دور دست  ،و حتیآفتاب 

من به .هستم  من مثل یک خار بیابان،با خودش گفت در لحظهء دیگری  .کار دیگر داشتهم چندان دوامی نداشت ، عیی راه

بعضی وقتها همزمان .نگ قرار می دهم و در این خاک آهکی ریشنه می دوانم من تنه ام را بر روی س.جرعه از آب نیازی ندارم

 .یک شتر و یک بوته خار بیابانی می شد 

به عبادت کردن بر می گشت عیسی سردش می شد و دلش برای نغمه هایش تنگ می شد ،دوباره،بویژه در شب ،وقتی که 

هرچند مهم نبود که دوستانش دمی دمی .بیتشری با آنها مشغول باشد ، خود را مجبور می کرد تا با نظم  شدوستان قدیمی.
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بلند دعا می خواند بدون داشتن ترس از اینکه مبادا شو اشتیاق او باعث ایجاد با صدای .عیسی نه دم دمی بود و نه خدا بود.بودند

حسنت انجام بدهد ،پس هیچ کس دیگری اگر او نمی توانست عباداتش را به نحو ا.مزاحمت برای سایر افراد خانوداه اش گردد 

هم نمی توانست  پیامبری که از کوهها پایین آمده باشد نه یکاما هیچ کس ،نه یک کاهن ،نه یک قدیس، .هم نمی توانست 

همیشه لحظاتی پیش می آمد که در حال تکرار دعاها چانه اش .لحظات بی شماری را در طول یک روز به عبادت مشغول باشد 

در زمان .با تکانی از خواب بیدار می شد بعد از لحظاتی که به خواب می رفت ،طوری که می افتاد پایین نه اش بر روی سی

عبادتهایش مثل .بی اختیاری بیشتر ناشی از وجدانش بود تا از روی عبادتش .کز داشته باشد راصالً نمی توانست تمدیگری 

به جای وبعضی وقتها در حین خواندن دعای آنرا ناتمام می گذاشت .کم فروغ شده بودند  که بر باد رفته باشد  خاکستر آتش

،یا زخم متوجه چرکی می شد که در زیر ناخونهایش جمع شده بود  حواسشبیشتر  اینکه حواسش متوجه دنیای مقدس باشد ،

نصف و یل به مکالمه ای می شد که تا بعضی وقتها دعای که می خواند تبد.شدمی ، که روی دستش قرار داشتدیمی نجاری ق

از خدا م یخواست تا او را اجابت کند،اما تنها صدای را که می شنید صدای های بود که از جلیله به .نیمه آنرا بخاطر میاورد

 که با تندی با همسرش صحبت می کرد ،صدای دوره گردی که ای همسایهصدای صدای پسر عمویش ،گوشش می رسید،

 . برای فروش اجناسش با صدای بلند فریاد می کشید 

بهم می  غار،تاریکی عمیق شب در آنسوی دهانه غار،یکنواختی خارستان ،تمرکز عیسی به علت وجود سکوت دربیشتر اوقات 

او همانطوری که گرسنگی و خستگی و همچنین ترس برای  . فکر کرد شاید این سکوت آزمایش دیگری برای او باشد .خورد 

،با گوش دادن به همه پیامبرانی که می به جای عبادت کردن سعی کرد تا به روشهای دیگری به خدا توجه کند.آزمایش بودند 

عالم ، ؛تمامی آوزهای سادهء و منقطع دوران کودکیش را تکرار می کرد ( .الهی)شناخت ،کتابهای مقدس ،قوانین 

 ... .هربان،بخشنده،دشمن گناهان وم

این سیر ترسیم می کرد ،تا  هر روزراوبا انگشتش آن نقوش الگوهای الهی را بر روی سنگها و بر روی زمین می دید نقوش و ...

این کار را برای خودش اجباری .و این کار باعث آرامشش می شد .و سیاحت خاکی انگشتانش تبدیل به عبادت بی کالمش شود

 .سنگها زمان را سپری کندکرده بود تا با نوشتن کلماتی که می داند بر روی 

بیشتر از تمامی افراد خانواده کلمات یونانی را می دانست در خانه با خودش آموزش می داد تا کلمات نوشتار یونانی را یاد بگیرد ،

 سنگ معبد محله یشان را بخوانددست و پا شکسته می توانست نوشته روی .می توانست نام خود و نام خدا را بنویسد و بخواند .

 .به غیر یهودیان در صورتی که در بارگاه داخلی بایستند وعده مرگ داده بود و آنرا ترجمه کند ،نوشته ای که 

این نوشته می گفت که .عی که بر روی سکه های خراج هک شده بودند را می فهمید حروف مقط TI CASE.DIVIاو معنای 

آن کاهن خیلی .که کاهن آنرا توهین آشکار به مقدسات می نامید.امپراطور و خدا است ( مپراطورهای رومیکی ار ا)تیبروس 

کفر آمیز نقره سکه های بیشتر می آمد ( یک دهم)جمع آوری خراج عشرهبه دلش به حال رومیها نمی سوخت،اگر چه وقتی که 

 .ح می داد یای را به سکه های مسی کفر آمیز ترج
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آنها الوارهای .الوارهای چهار گوش آرامیها را  دوست داشت او .نوشته یا کلمات آرامی می دانست همینطور تعداد زیادی  یعیس

عالمتها ساده تر و بود که هیچ واکه ای ندارند ،مثل این . داشتندرومی الوارهای یونانی و  تیزی لبه کمتری نسبت به کوتاه تر و

گوشه های آنها .را نجارهای قدیس طراحی کرده بودند نه بناها آنها .جذاب تر بودند ،و به راحتی به اشکال طبیعی در می آمدند 

را می پیچید و ی پوستی طومارها بعد از اتمام دوران کودکی در مدرسه معبد ،.کامالً صاف داشتند سطحکمی انحناء داشت و 

یاد گرفته ،عیسی .داشت و بعد از اینکه کاهن انگشتش را روی بند آنها می گذاشت آنها را محکم گره می زد  محکم نگاه می

خیش مشعل روشنایی نماد حرف ان،نماد حرف شا بود ،بود تا برخی از اشکال را با صدای حروف تطابق بدهد ،شمعدانی کوچک 

طومار چرمی در جاهای که خطوط تغییر می کردند را دوست می وی جا گیری حروف بر ر.افتاده بر روی زمین نماد کواه بود

به بی دقت و درهم و برهم بر روی خطوط به شکلی با نشانه های نخ مانند مسیر خواندن خطوط راهوشیارانه کسی .داشت 

خود را گلیش اثر کسی که اجازه داده بود تا گنجشکهای شکلی بی دقت و درهم و برهم روی صفحه مشخص کرده بود،

روبه عقب واژگون شده بود بعد نوبت کتابت می رسید که متنی که نوشته بود همواره به .برصورت خطوطی مواج بر جا بگذارند

برای عیسی ناآگاهی  .سریعتر حرکت می کردند ستونهایشان می افتادند ،که به زودی به سمت ،انگارمعنای کلمات از شکل آنها 

به  هدنمی خوابه خودش می گفت که .در میان هزاران کلمه تعدادی کمی از آنها را می دانست دلپذیری وجود داشت ،که تنها 

جدا به همین خاطر فقط می خواست در حدی معنا را از صداهایشان تفکیک کند ،ریتم را از شکلش بخواند،محقق یک  آسانی 

اگر می توانست مثل کاهنش بخواند ،که به راحتی انگشتش را زیر جمالت خط می برد و هر کلمه را که لمس می کرد .سازد

که باید اجرا شوند ،در این صورت روزمره و عادی هستند  فرمانهایطوری که انگار در آنجا خطوطی وجود ندارد بلکه می خواند 

و هیچ .نوشته های برای انجام دادن کارهای جزئی نمی بود ،فهرستی  برای انجام امورمی بایستی کمی بیتشر از کتاب مقدس 

هم به کلمات خواننده کتاب مقدس عیسی علی رغم نادانی ،می توانست اما .راز رمزی در آن نمی بایستی  وجود می داشت 

ا بر روی متن کتاب مقدس بلکه بر بیان می شدند ،و نه تنهروایی گوش دهد و هم به چیزهای شگفت انگیزی که به شکل 

خدا در هر حاشیه خالی هر .عیسی مطمئن بود که خدا در فضاهای خالی قرار دارد  .روی فضای خالی آن نیز تمرکز داشته باشد 

 .صفحه ای قرار داشت 

هنوز هم .که هیچ خبری از روشنایی روز نبود ،تنها صدای کاهن بود که فقدانش احساس می شد حاال ،در ورودی غارش 

می توانست به ستاره نگاه کند و می توانست آن اشکال و آن  یعیس.که برای خوندن آن بنشیندطوماری برای او وجود داشت 

 بودندپراکنده شده براق نقره مانند نوشته های  در قالب حد و حصری را که بر روی طومار پوستی شب بصورت بی فضای خالی 

دوباره هم شمعدانی کوچک ،مشعل روشن ،خیش افتاده ،هوشیاری ؛رادرآسمان پیدا کند می گشت در معبد به دنبال آنها  را که

ن مانند کتاب آسما. ند بود در آنجا وجود داشت(نسخ خطی )کتابت ها  ازصورتهای فلکی واژگون که تنها اثر یکی ،خطوط مواج ، 

 .مقدس بود ،که به زبان آرامی نوشته شده بود 

عظمت این کار مقدسی بود ،تنها کسی بود .برای عالمت زدن فهرست کلمه هایش دقت زیادی به خرج داد  یبنابراین عیس

سه تا از حروف مربعی آرامی که بر نام خدا داللت می کردند را روی .کتاب مقدس و آسمان را به داخل غار خودش می آورد 
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غارش را تبدیل به .حکاکی کرد و بعد آن حروف را بر روی سنگهای سخت تر دهانه غار خراش داد دیواره های گلی نرم 

و کوچکتر از نام نوشت ، اما در قسمت پایین تر دیواره گلی اسم خوش را هم .تمامی سطوح پربرکت کرد.معبدی کرده بود

حکاکی کند اما سعی کرد تا اخطاری را که به زبان بود را   TI CASE.DIVIقیصر روم که مختصر نمی خواست عنوان .خداوند 

که در صورت خیلی نزدیک شدن به معبد جان خود را به خطر انداخته اند را بازنویس یونانی به هر غیر یهودی اخطار می کرد 

در معرض غار که دهانه را نوشت که در صورتی که کسی خیلی نزدیک بیاید بتواند آن را ببیند،جای از جای این مطالب.نماید 

بعد از خواندن حرف هفتم از بیستمین حرف به لکنت افتاد .امید وار بود که هر کس بتواند آنرا بخواند .آب و هوای بیرون باشد 

بود که آنها را از روی عادت یاد بگیرد ،اما االن حافظه اش مثل مثانه او عادتن کرده .اشکال حروف برایش مبهم شده بودند .

و شا نوشتن اخطار به غیر یهودیان را تماماً با استفاده از حروف آرامی ان ،.ذهنش کیسه خالی شده بود.اش  او را یاری نمی کرد

نور .ار رفته آرامش رضایت بخش بودند کلمه ای که هیچ معنای نداشت ،اما از نظر عیسی حروف بک.و کواه به پایان رساند

 .درخشان شمعدانیها ،خیش افتاده 

و وقتی که نام خدا را بر روی هر سنگ و هر سطح صاف گلی که جای کافی وقتی که کار نوشتن کلمه خدار ار به پایان رساند،

سنگ تیزی را برای نوشتن .چیزی ساده تری را برای مشغول کردن ذهنش در نظر گرفت .برای نوشتن حروف داشت ، نوشت 

و سبدی را که سه حلقه داشت بر روی کف خشک شده در نور آفتاب کشید،که درست در داخل غارش قرار گرفته بر داشت 

این همان شیوه .خطوط در هم و برهمی برای آسیاب بازی کردن بود.و حلقه ها را با یک صلیب به چهار قسمت تقسیم کرد بود،

و بازی کردن بر روی جلد قطور کتابها از درسهای معبد بود ،قایم شدن در بین درختهای ازگیل ، دبی طفره رفتن پسربچه بی ا

غیب شدن آنها از کالس  در صورتبرای انگور خشک به عنوان جایزه ،همراه با جریمه های بابت بی حرمتی به مقدسات 

و ...درزدن اتاق کاهن و دررفتن گردو از درخت گردوی معبد،ریختن خورده های گیاه در اتاق مجاور که اتاق کاهن بود ،دزدین :

با پشتهای خمیده در سایه این شیوه ای بود که پیرمدها این طور زمان را تلف می کردند قبل از اینکه زمان آنها را تلف کند ،

اروند و یا با فرا رسیدن شب ریالو منتظر می شدند تا دخترهایشان برایشان غذا بیتخته آسیاب می نشستند می نشستند ،بر روی 

شش تا سنگ سیاه به دنبال سنگهاری ریزی می گشت تا برای شمارش از  آنها استفاده کند ،  یعیس.فرستند آنها را به خانه ب

کوره راه ها و راههای بن  با مخالفت با خودش ،آزمودن همهء،شش تا سفید یا خاکستری ،و سپری کردن کل روز را قهوه ای 

الزم نبود .سال بود تا به این حد در آسیاب بازی موفق نبود و وقتی که کم  سن .راف محوطه سنگ فرش شده بست در اط

اما حاال می توانست هر چقدر دلش بخواهد تمرین .نم توانست نقطهء شروع بازی را ببیند.به جای آن عبادت می کرد.تمرین کند

طوری که انگار سنگ ریزه ها ب روی صفحهء ،هم لذت ببرد  باریزه ها می توانست از جاخالی دادن برخورد سنگ .کند

تا از حلقه بیرونی بگریزند و مرکز زمین را در اختیار ،و نهایت سعیشان را می کردند تا کشمکش داشتند با هم  چهارخانه

دروازه ورودی معبد ،بر  در روزمخصوص بازار در بیرون از.عیسی فکر میکرد که در آنجا هم اندرز دیگری هم نهفته باشد .بگیرند

ائران بودند که نمادی از دنیا بود ،که خدا دایره داخلی ان بود و سنگ ریزه ها زتخته آسیاب بازی .روی ارابه ای بلند شد هبود 

 .این بازی ،مقدسی بود.مشتاق رسیدن به مرکز صلیب بودند 
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وقتی که از ،ناشی از ترک کردن عبادتشهایش فکر نکند بنابراین ،می توانست خودش را ترغیب متقاعد کند که به احساس گناه 

و نقش هر دو طرف به مجادله پرداخت در بازی آسیاب با خودش به جای آن .تکرار کردن جمالت کتاب مقدس مایوس شد 

،که یکی تضرع در حقیقت ،به نظر می رسید که این بازی نوعی عبادت است .بازی را ایفا می کرد،یعنی هم برنده و هم بازنده 

در خدواند را  همراهیمی توانست  نهعابد آسیاب بازی ،تنها در قرنطینه ،.کننده است و کسی به او پاسخ نمی دهد اال خودش 

هر دوی آنها می بایست هر دونقش را بازی  .فرض کند و نه می توانست همراهی خداوند را در عبادتهایش فرض کندآن بازی 

دشان قرار می گرفتندو همه حرکتها را انجام می دادند ،و به سهم مساوی می باختند و می بردند و در مقابل خومی کردند ،

با نمی خواست چهار زانو آنطرف تخته بازی بنشیند،و در جواب هر حرکت عیسی .خدانمی خواست خودش را نشان دهد .

ز عیسی بهتر است ،ووقتی عیسی را به تله ،طوری نفس بکشد که انگار بازیش احرکتی را انجام دهد طرفندهای جنگی خود 

حقیقتاً .کارهای خیر ،امیدواری ،و خطاها را نادیده بگیرد و وقتی آخرین سنگ را داخل صلیب ببرد ،دهدمی انداخت فریاد سر 

 .عبادت می شود مثل سگی دورخیز کندمشغول  ینمی خواست وقتی عیس

از قوانین عیسی نمی توانست بخوابد ،حتی باوجود اینکه .هیچ لذتی نداشت وقتی شخص بداند که بازنده و برنده یکی است 

شانه اش را رها از تشنگی ، برروری زمین دراز بکشد ،و عریان پشیمان شده بود و به خودش اجازه داده بود تا خسته خودش 

دور خودش جمع  حلقه به شکل؟بودندپس شتر و خار بیابان کجا .اک رس شده بودخپوستش به سردی .مانند بالشتی قرار داد 

،ستون فقراتش مثل در اطراف ساق پاهایش قالب شده بود شد ،زانوهایش به سمت چانه اش جمع شده بود،بازوهای نحیفش 

 .آن شب چهارمین شب قرنطینه اش بود،و ضعیف شده بود.پر ازبرآمدگی شده بودرودهء خرگوش 

مسافر اهل .اپاس و شیم می توانستند به دنبال چوب برای برپای آتش شبانه باشند.دوست داشت خانمها در کنار هم باشندمارتا 

البته در آنجا کارهای .داشت او رتی بود که این تنها مها به نظر می رسید  بادو می توانست برای گرفتن پرنده تله بگذارد،البته

آنجا جایی باشد تا آنها غذای خود را از موسی آنها فکر نمی کردند که .انجام نمی دادندمخصوص خانمها بود که مردها آنرا 

برای در اینکه  را سیر کرد خوشحال شد ازشکمش که وقتی .مارتا می توانست این کار را انجام دهد .آنرا بپزند یا مثالً بگیرند ،

بنابراین برای .البته مارتا بایستی عبادت می کرد،اماعبادتش زیاد طول نمی کشید .ش پنها ببردرفتن از زیر فرمایشات به غار

به اندازه کافی احساس قدرت و امنیت پیدا کرد تا درهء یک بار .خیلی مختصر و کوتاه بود اداب نمازش .خداوند عابد دودلی بود 

از غار پایین می آمد دره را به سمت خیمه پشت سر می گذاشت که در آنجا می  ترک کند،هر روز صبح با عجلهپرتگاه غارها را 

ه بود که سی کرایه کردکه از نی درست شده بود را از مو زیراندازی.بر سر کمی نان و خرما یا کشک چانه بزندتوانست با موسی 

زیرانداز موسی را پس در هر زمانی ،با موسی قرار گذاشته بود که هر وقتی در قرنطینه .بالشتی از شن آنرا نرم ترم کرده بود  با

اوقات مقدار کمی شیر بز خشک شده که داخل گاهی .دهد موسی نیمی از کل پولی که بابت کرایه گرفته بود را به او پس دهد 

تا آنها را در غروب و در تنهایی بخورد بدون اینکه  .و همینطور مقداری از کیک شیرین میری را  می خریدقرار داشت  کیسه ای

 . در خوردن آنها با کسی شریک شود 
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من ":موسی گفت، پیشنهاد دهداو پول و احترام  تا موسی به رختخواب موسی ایستاده بودپایین دروقتی مارتا در صبح یک روز 

من در حال حاضر .مالک و مستاجر مثل پسر عمو ،برادر و حتی خواهرهمدیگر هستند،برابر تو احساس مسئولیت می کنمدر 

مثل .ما باید تو را چاق و چله و قوی نگه داریم.این کافی نیست .می شویالغر داری به خودت نگاه کن ،چقدر .نگران تو هستم

و دوک که در حال تق تق کردن  (داخل خیمه) پردهرش را به طرف موسی س."همسر من یک تکه چوب است .میری نباش 

از امروز به بعدمارتا .به مارتا غذا بده میری ،مارتا مهمان من است ":خطاب به همسرش گفت،و با صدای بلند بود برگرداند 

 "من باید غذا بخورم،اما نه حاال ":مارتا گفت        ".خواهر من است 

موسی خرسند نشد ،دوست داشت می توانست مارتا را روی زمین بکشد و مجبورش کند که "داند ؟پس کی می ":موسی پرسید

و با .روی بالشتهایش دراز کشیدموسی رویش را از مارتا برگرداند و.و خرده نان ها را بردارد و داخل دهان مارتا بگذاردغذا بخورد،

انتخاب با .الزم نیست که خواهر ما باشی عد ،اگر نمی خواهی از امروز به ب":بی احترامی نسبت به مالقات کننده اش گفت 

 ".همین جوری الغر بمان.خودت است 

دراز فربه ،که داخل لباس تکه خمیر ترش .فکر کردن به مارتا ،چه چاق و چه الغر ،باعث می شد دهان موسی خشک شود

مال در طول این چهل روز ،با صبر،با صبر ،مارتا .شروع به راست شدن کرد،مثل تکه نانی پخته و خشک شدموسی تا خورده بود،

یک شب به غار مارتا نرود؟نقشه هایش که برای کی و چرا می توانست مانع موسی شود تا به .مارتا تنها بود.موسی می شد 

،دوباره در مرکز درغیر اینصورت موسی تنها فکر می کرد که در بازار است .او را به خود مشغول کردظاتی مارتا داشت برای لح

اگر امکانش وجود داشت همین فردا آنجا را ترک .و در جایی دیگر باشد فقط آرزو می کرد که دستانش را بهم بزند .ازدحام مردم

خیمه اش و بار و بنه اش را بر در غیر اینصورت نمی توانست از آن خارستان فرار کند مگر اینکه آن سه نفر احمق می کرد 

 .هم زندانبان و هم زندانی بود موسی .درهء رودخانه برساننداو را به  دوششان حمل کنندو

وقتی به شمال می .  خودش را سرگرم می کرد  و حتی بهتر با تعویض آن با مارتا با افکاری مانند ول کردن میری در اریحا 

؟برای تالفی کردن کاالهای که را باید انجام می داد  دیگریچه کارو ها و پسرعموهایش ،رسید به جزء گشتن به دنبال پسرعم

،آنها فکر می کردند که موسی تبدیل به روح شده است ،اگر چه این امکان آنها از موسی گرفته بودند هیچ مشکلی وجود نداشت 

چطور زندگی کند ،تا آن روز که آنها را پیدا کند چه .هم وجود داشت که چند فصلی طول بکشد تا رد یاران قدیم خود را پیدا کند

به نظر می رسید که چهره ء گالی .راهر لحظه و هزارن بار از خودش پرسیده بود چیزی را خرید و فروش کند ؟این سئوال 

 .و تب را از بدن موسی خارج کرده بود"سالم باش":گالی که گفته بود.خودش را به موسی تحمیل میکند

تا دوباره دومین بار پیدا کند،واو را تطمیع می کرد برای اگر موسی صبر می کرد تا شفا دهنده را  .بر رمز موفقیت بود بله،حاال ص

مرد جلیله ای را قریب می داد در رویاهایاش و در لحظه های که مست بود .،همه چیزی ختم به خیر می شد به خیمه اش بیاید

موسی یاد گرفته بود که چطور .تا حیلهء شفا دادن را به او بیاموزد از او می خواست تا از غارش پایین بیاد و در عوض کرایه

دنیای او به و بعد .و چطور برگها گیاهان را بچیندعبادات و طلسم پر کند،چطور ریشه های گیهان را پیدا کند،خورجینهایش را با 
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سکه و مردم کیسه های را با قدیسه اشتباه گرفته بودند، او.چین ها سفر کرده بود تا عمر دراز و سالمتی بفروشد کیسه ها و 

با استفاده از .تبدیل آب به مشروب هم قیمتی دیگرخارج کردن تب از بدن قیمتی داشت، .خود را در دستهای موسی می ریختند

در آخر سر برای .دن،و باعث می شد افراد چالق سالم شده و برایش برقصحیله های مرد جلیله ای زنان نازا را حامله می کرد

 .خودش هم احترام زیادی قائل می شد

وسی هنری داشت که می شد آنرا هنر دیدن م.را جعل نکند که مقدس نبودندمعجرات تازه نمی  توانست جلوی خود را بگیرد تا 

موسی .عریان ببیندآنها را ،طوری که می توانست وقتی که جلوی دکه اش به صف ایستاده بودند نامید ،از درون لباسهایشزنان 

مشغولیت تازه ای برای مارتا در نزدیکی رختخواب خودش دست و پا کرده بود  .این مهارت جدیدش را بر روی مارتا آزموده بود

مشاهده را  شپارچه بر روی پوست بدن حرکتببیند و مارتا را درحین خم شدن و باال برندن دستهایش می توانست ،طوری که 

کشیدن نقشه هایش بود ،مارتا را وقتی موسی مشغول .ت ببردذمارتا که به مشامش می رسید لی ست از بوکند،بنابرین می توان

 .منتظر بماندمجبور می کرد تا در پایان رختخوابش 

ی خود حریم خصوصی براکشیده شده بود با بزها  ای  در انتهای چادر که در آنجا پردهاما در بیشتر اوقات روز ،مارتا و میری 

نوشته شدهء طومار بایدآدم  ،چه بایستی بهم می گفتند؟شاید.با هم صحبت می کردند در ابتداء به ندرت .دست و پا کرده بودند 

صاف و ندرتاً مارتا ،چهرهء .این زنها به جز سنشان شباهتهای بسیار کمی با هم دارندپوست بدنشان را می خواند تا می فهمید 

نشانه ازدواج که شبیه به بادام روی گونه  ،و دو شخطوط اطراف دهانبود،به استثنای تعداد معدودی دارای چین و چروک خاصی 

،چین و چروکهای زیادی اطراف چشمها اما چهرهء میری مثل یک مشک آب خالی مچاله شده بود.هایش قرار گرفته بودند 

لبهایش ؛پوست پیشانیش و روی بینش خشک شده بود ،وجود آمده بودند  میری در اثر مسافرتهای طوالنی در زیر آفتاب به

 .اثر زخمهای ناشی از کتک زدن روی آنها وجود داشت پالسیده شده و 

چروک روی دهانش  اولهایبوسیلهء تخنده اش . ه بود،صورت میری کوفته شده بوددر اولین فرصتی که مارتا به پشت پرده رفت

بزرگان ساوایا در حالی که تانیل در .گدا بود چهره اش ،چهرهء یک.باد کرده بود کبود شده و برداشته بود ،یکی از ابروهایش 

خودنمایی می کرد و راضی کننده بااین وجود چیزی که .خواهند کرد جلوی آنها حرکت می کرد ،به نوعی او را از شهر بیرون 

به کوفتگیهایش دست   میری مجبور بود.بودهم نبود این بود که مارتا پی به مقاومت ناپذیری این زن کوچک اندام برده 

این .دستهای همدیگر را مثل دوتاخواهر گرفته بودند هر دو همدیگر را در آغوش گرفتند و .،ژستی شفادهنده برای شهربزند

آنها زنان همیشه صمیمیتی در سکوت وجود دارد تا برای موضوع اصالً مهم نبود که انها در ابتداء هیچ حرفی با هم نمی زدند ،

 .را مشغول خود کند

هر .هر وقت کاری تمام می شد آن را با دقت نگاه می کرد.هر وقت میری می نشست او هم می نشست.میری بود تابعمارتا 

در هنگام شیردوشی پشمهای اطراف .کالفهای پشمی را به دست میری می داد .وقت میری به او خیره می شد لبخند می زد

تا دلمه های تا شیر را برای دلمه زدن تکان دهد به میری کمک می کرد .گرفت تا حرکت نکنددگوشهای بزهای ماده را می 
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با هم زدن مشک دوغ به کره  پوف می کردند تالحظه به لحظه به نوبت داخل مشک را .شیر از هم جدا شده و کشک بوجود آید

مارتا یاد گرفته بود تا خمیر ورنیامده را در .مع آوری کنندی غذا یا داروجاگیاهان برنوبتی به خارستان می رفتند تا تبدیل شود و 

ی شکل بگیرد و در چند لحظه خوب پخته ن کند تا نان صاف و پهنهبا کف دست پنزدیکی سنگهای که در آتش می سوزند 

ه ها بهم وصل نخهای پاره شده را با ریزترین گردوک بافندگی میری را بررسی و و سفت کند،ویاد گرفته بود تا میخهای .شود

دست و پاچلفتی ،مشتقاق،کند،مجذوب،با زبانی که بین دندانهایش افتاده منزل عمه اش ، تبود در حیامارتا مثل دختری .کند

اما طولی نکشید که صمیمیت در کار بافندگی .نداشته باشد  شمشتاق تحسین ،و کامالً خشنود از اینکه کسی کاری بکاربود،

بافتن زیر انداز روز به روزبیشتر می شد و به طول آن اضافه می شد ،نشستن در کنار همدیگر هنگام بافتن پارچه در حالی که 

اعث حفظ فشار و کشش دوک بافندگی می شد ،باعث شده بود تا آن دو زن تبدیل به دوخواهر دوقلو شوند واین صمصمیت  ب،

وهایشان روی پشم در حال بافت بهم نزا.بهم می خوردشانه ها و انگشتاهیشان . صحبتهای پر از گله و شکایتشان شروع شد.

کردند ،در یکی از روزها که میری از مارتا پرسید که چند تا بچه صحبت می  درمورد زندگیشان ،راجب به ازدواجشان .می خورد 

 .زد زیر گریهمیری  حنتممارتا برای خودش و برای  و مارتاگفته بود یکی هم ندارد ،در آن لحظه ،دارد 

و در پشت آن پرده مارتا اجازه می داد تا تمام لبسهایش تا کمرش پایین بیافتد ،.وقتی حمام می کردند ظرف حمامشان یکی بود

تا با آن خودش را خشک کند،و شاخه لباسهای زیرش را بیرون می آورد،در حالی که میری برایش پارچه ای مرطوب می آورد 

میری هم به او می پیوست ،اگر چه عریان می شد  ارتامیری وقتی م.کند شیرینای گیاه اسطوخودوس می آورد تا آب حمام را 

پاها و  تابه ماترا اجازه می داد تا انگشتانش را روی شکمش بگذارد.میری شکوه کمتری داشت و بیشتر بدن مارتا را می شست 

 می شکیدند، شانبر روی خودفوراً لباسهایشان را وقتی صدای افتادن پارچه را می شنیدند ،.کند حسان قلب نوزاد را ضرب

اما با این وجود می .می دانستند که موسی در حال تماشا کردن آنها است .هرچند که پرده در حال تاب خوردن بود 

 .هرگز آن طور زندگی نکرده بودند را می خواستند طوری زندگی کنند که چهل روز .خندیدند

در حالی جا گذاشتند که مشغول را آنها مری .و موسی را برای پیاده روی روزانه آماده کردنددیروقت در غروب ،مردها رسیدند 

هی را که در پیش را.نشانه ای از گالی پیدا کنندرهسپار شدند تا از سراشیبی خارستان ،آنها بود خیمهآماده کردن نان در پشت 

موسی عصای پیچ درپیچ را در .،خیمه ،و پرتگاه بود که هرگز کسی از آنجا نرفته بود،راهی در بین غارها  راهیگرفته بودند 

یا پنهان در تعمق خود  گمشدهشیم .کوتاهی جدا شده بودءدر دست داشت که از درختچه ساقه خمیده ایآپاس .دست گرفته بود

بود له گ شبیه به سگبا شانه های خمیده اش ،مسافر اهل بادو.با فاصله از آنها حرکت می کرد ،خودش برای حفظ امنیت،

و در آخر همه هم ماترا .اوقات در پشت سرشان آنها را تعقیب می کرد و گاهی اوقات در جلوی همه انها حرکت می کرد ،گاهی

هیچ مرد جلیله ای برای .هیچ شفا دهنده دستی برای انها تکان نداد .غار نبود  آنبازهم هیچ اثری از کسی در.حرکت می کرد

 .رحال لرزش بودند سنگها د.سایه ها و شکلها بودند درآنجا تنها .غذا فریادنزد
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من ":گفت.مچاله شده استاحساس می گرد که ششهای .توانست نفس بکشد یبه حدی نا امید شده بود که  به سختی م آپاس

غسل می بیشتر اگر بیشتر عبادت می کردم،":در وقتی که تقریباً داشت انجا را ترک می کرد گفت "نبوده ام مرد خیلی دینداری

را رعایت می کردم ،ممکن (روز شنبه که برای یهودیان تعطیل است )روز سبثبهتر کردم و قوانین شریعت را رعایت می کردم،

هایش دستی به برآمدگی جگرش کشید ،و چندین بار نفس"می آمدکی می داند؟ممکن بود این بال سرم ن.بود مریض نمی شدم 

اما وقتی در اینجا هستم چیزی که حس می ":گفت.طوری که نزدیک بود به گریه بیافتد.درد پیوسته آذارش می داد .منقطع شد 

 ."کسی اینجا هست ...دلپذیر ...هوای اینجا .کنم این است که 

بیشتر از حدتحملش فصاحت رویائیش مریضیش و .درآن لحظه آپاس دیگر نمی توانست جلوی گریه کردنش را بگیرد 

یادش افتاد که چگونه آن پس احمق شیم ،کلمات موسی بیادش افتاد.صدایش با هق هق گریه کردنش خفه شده بود.بود

چگونه تب را از بدن .از بگیری زه نمی دهم تا این مرد راانگشتان مقدسش را روی صورت موسی فشار داده و گفته بود ؛من اجا

چگونه م یتوانست به راحتی بیرون آوردن هستهء زیتون و پرت کردن آن روی زمین ،سرطان را از ؛موسی به بیرون کشیده بود

برای تکان خورد،دیدم که کسی  نم":در آخر گفت.قدرتمند از کتاب مقدس .آنها همان کلمات بودند ..بیرون بکشد  سبدن آپا

 ."گریه کردنم از شما عذر می خواهم

 "..کسی،شاید چوپانی باشد ":شیم گفت

 "چرا مر دمقدسی نباشد؟"

توضیح داد .شیم طبق تجربه شخصی خودش صحبت میکرد.شیم نمی خواست اجازه بدهد که این احتمال هم وجود داشته باشد 

یکبار .با آنها نشسته است، زیاد دیگریدر معبدهای در شمال ،در یونان،در غارهای .که قبالً تعداد زیادی راهب مقدس دیده است

وافراد دیگری که م یتوانستند آینده دنیا با مردانی بوده که کتابهای مقدس پیامبران را از بر کرده بودند،.هم پیغمبری را دیده بود

مثل تنه های درختان کهنسال  بنظر می رسیدند،دیده  همه آنها خردمند و جهان.را از روی حرکت ستارگان پیش بینی کنند

پوستهای آنها .ریشهای آنها سفید و دراز شده بود.روشن فکری زمان زیادی می طلبد.روزگار دیده ،خشک و نقره ای رنگ بودند 

سرد بود،بلکه نوری نوری وجود داشت ،اما شبیه به نور آتش ن(حالهء)در اطراف آنها .مثل طومار پوستی پر از خط چروک شده بود

چنین نوری نشانه تقدس بود و .مثل رنگ ماهیهای شب تاب می درخشید آنهابیرون می زد،و وپرهزکارانه بودکه از پوست بدن

این همان نوری بود که شیم آرزو داشت روزی خودش آنرا کسب .مردم می گفتند که چنین نوری می تواند شفا بخش باشد 

این نور .بودکارچندان راحتی ن به دور از راحت طلبیهای و غوغاهای دنیوی ،کسب چنین نوری بدون سالها جستجوی آن .کند

ای شبان هم پیدا در بچه ه..تلف نمی شد (برای آدمی مثل موسی)این نور بیهوده .بعد از چهل روز روزه داری داده نمی شد 

وقتی چیزی  تو آپاسمن گمان می کنم که .این نور از صخره پایین نمی رود تا به شکار تخم پرندگان برود":شیم گفت.نمی شد

و به آمدن نور .شیم چشمهایش را بست".به هیچ نوری اشاره ای نکردی و سایه های اشاره کردی اما  اشکالبه  را در غار دید

 .منظورش این بود که آپاس امیدوار باشد تا شیم به زودی شروع به درخشیدن کند."ت را از دست ندهامید":گفت.تمرکز کرد
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نجا که می ،به جز امید و عبادت چه چیز دیگری برای من وجود دارد؟ما باید با صدای بلند تا آمن امیدوار هستم":آپاس گفت

 ".خواهد شدبه عبادت ما ملحق  باشد ، مرد مقدسیاگر او .بعد او خواهد آمد.عبادت کنیم توانیم

مارتا احساس کرد که باید به پیرمد .نبود زمین که سراشیبی بود ،کار چندان راحتیناهموار سطح زانو زدن برای عبادت بر روی 

ا ماترا مجبور شد تا مچ دستهای موسی ر.اما به محضی که خواست این کار را انجام بدهد ،موسی تقاضای کمک کردکمک کند،

موسی .او را به جلو بکشد تا بتواند زانو بزندبگیرد،و در حالی که نشسته بود سنگینی وزنش را تحمل کند،و بعد مجبور بود تا 

سورخهای بینی موسی از از آتش زبانه می کشیدانگار وقتی به موسی نزدیک شد .مدت زیادی دستهای میری را نگه داشته بود

تا جایی که دیگر روشنایی در آسمان وجود انها برای عبادت کردن تکان می خوردند ، .می شدغذای بود که باید گرم که مارتا 

 .اما هنوز هم اثری از گالی وجود نداشت .و دگرگونی در زندگیشان می کردندآنها تقاضای شفا،خوشبختی ،.نداشت 

نمی خواستند به حرف او گوش دهند س اما موسی ،مارتا و آپا"برای همیشه رفته است،من که به شما گفته بودم":شیم گفت

شیم تیزی نوک عصای موسی را در پشتش .اخطاری به شیم تا ساکت بماند .موسی عصای قرضیش را به پشت شیم فشار داد .

صداهای عجیبی به گوششان می رسید که امید اندکی را به آنها می .آنها هر حرکتی را در تاریکی غار زیر نظر داشتند.حس کرد

بود ،سنگهای نوشتن حروف روی سنگهای ناهموار نطور به نظر می رسید که نشانه های از حرکت وجود دارد که شبیه به ای.داد 

ازآخرین باری که به آنجا امده بودند جای تعدادی از .قرار داشتند  که شبیه به  سوراخ کلید بود آن غاری دهانه رو به روی  که 

در ان لحظه روی آن شاید بوسیله کسی جابه جا شده بودند .شاید پرنده آنها را جابه جا کرده بودند . سنگها عوض شده بود 

 .نشسته بوده 

من ":ادامه داد.ن صحبتی بود که موسی از زمانی که خیمه را ترک کرده بودند ،گفته بود تقریباً اولی"آنجاست":گفت موسی

خودش می .او کمبود عبادت ندارد.ر صدها بار هم عبادت کنیم بیرون نمی آیداگ.باید وسوسه اش کنیم که بیرون بیاید.مطمئنم

،موسی گفته بود که انها دفعهء بعد که به آنجا آمدند  ".اما به غذا و آب نیازداردبدون آنها می میرد.تواند به تنهایی عبادت کند

اگر صخره آویزان کنیم و روی ها را با نخ ببندیم و می توانیم آن":موسی گفت.باید کمی نان و خرما و مشکی آب با خود بیاورند 

 ".برای گرفتن آنها خودش را نشان خواهد داد آدمی زاد باشد ،

را ببیند،مثل  بتوانند تا آخرین حد ممکن غارستاده بودند وپاهای یکدیگررا نگه داشته بودند تا بر روی لبه پرتگاه ایزائران 

به جزء خودشان کس دیگری در .روی پرتگاه هیچ حرکتی دیده نمی شد.بود نناپدید شد در حال  آدمهای عزادار،سایه هایشان

ه وفادار نماندتوانستند ببینند چون نور آفتاب هم به آنها  حتی خودشان را هم نمی لحظاتی بعدو .تا او را ببینندآنجا نبود 

جایی در ی برسند که هیچ شکلی و رنگی نداشت ،از روی سراشیبی به عقب برگردند تا به محل امنمجبور شدند سینه خیز .بود

بنفش و نارنجی همدیگر  نخهای پشمی در همان حال ، در جای دیگر ،در زیر نور شمع ،.خارستان که منتظر رسیدن ماهش بود

 .را در آغوش می گرفتند
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سرانجام همنشینی مناسب .در روی بتوه خاری در باالی غارش نشسته است عیسی می خواست باور کند که کبوتری سرگردان 

عیسی با کبوترها آشنا بود . هیزممثل خاک و سیاه مثل  با پرو باالی خاکستری و بدنی قرمز.بیرون آمده بود( نوح)،که از کشتی 

عیسی .باغ و غذای مرغها ،تغذیه می کردند  میوه های  خرده هایو از .کرده بودند  آنها در زیر سقف کارگاه پدرش آشیانه.

شاخه های که از دام گربه ها یا در تله وقتی که در را صدای آنها را می شناخت ،مخصوصاً صدای هشدار آمیز بالهایشان 

تا از غالت و فلفلهای پهن شده در حیات می گذاشتند در روی زمین  ،تله های کهگرفتار می شدند  درست شده بود ، یکوچک

 .کاری خداپسنده بود.در آنلحظه عیسی اولین نفری بود که از خانه بیرون می دوید تا آنها را آزاد کند.منازل محافظت کند 

جیک متوجه .بوته های خار شده است ،که تنها یک پرنده است ،که گرفتار  شناختاز سرو صداهای که می شنید ،مهمانش را 

عیسی با .و محکم به هم می زد بالهایش را با بی پروایی ز ترسی  شد که به گوشش می رسید،اجیک های تند و تیز و حاکی 

آروز می کرد تا کبوتر بال و .صدایی یا اعتقادی نمانده بود تا با صدای بلند فریاد بزنددیگر برایش .خودش زمزمه کرد،آرام باش

دیگر دعا نمی کرد تا خدا کنارش بیاید .این وضعیتی بود که روزه گرفتن برایش بوجود آوره بود.پرش را بر روی صورتش بگذارد

 .جای باز کند  اقامت کبوترمی خواست برای .

که باعث شده بود ستونهای نقطه نقطه ای غباری از خاک رس خشک را بر پا کرده بود که دهانه غار را پر کرده بود کبوترش 

جدا کرده بود بوتهء خار را نقره ای از برگه های  کمیکبوترش تعداد.آید که معابدی از غبار ایجاد کرده بوداز نور مایلی بوجود 

می اگر قدرت کافی داشت تا بتواند لرزش دستانش را متوقف کند ، .در پای عیسی بودبوته ای که در حال ریختن گناهان .

اجازه .عیسی هیچ حرکتی نکردبرگه همانطور باقی ماند،.گه ای را بگیرد انش را در زیر نور خورشید بیرون ببرد و برتوانست دست

تنها آنها را نگاه می کرد و آنها را می شمرد،واز شیوه افتادن آنها وقایع .داد تا برگه ها  بی وقفه ،روی زمین را نقش بندی کنند 

نشانه ای از بد شانسی ا اینکه روی آن را می افتاد اگر برگه ای در کنار برگه ای دیگر می افتاد ی.آینده را پیش بینی می کرد 

تنها در  ،او بایستی روزه اش را ادامه می داد ،تلنبار می شد روی زمین و در آن هنگام ،وقتی که بد شانسی روی بدشانسی .بود

یا هر تکه برگ .کرداز خارستان فرار می باید .صورتی که تعداد برگه های که به پایین می افتادند از چهل تا بیشتر می شد

جواهرات نقره ای احتکار شده ،با چشمان ضعیفش ،توده های  برگه ها مثل  در آن نور شدید.نماینگر یک سال عمر بیشتر بود

 .بود

بقیه شصت سال عمرش زنده به زودی تعداد برگه های به اندازه ای کافی شد تا عیسی بخواهد از خارستان فرار کند و 

باید کبوتر از طرف وطنش آمده باشد ،با خودش از قرار معلوم .ی که می خواست این بودکه کبوتر داخل بیایدحاال تنها چیز.بماند

چهار زانو نشسته بود ،تنها در تاریکی نشست ،.برای قددرانی از او از طرف جلیلیه فرستاده شده تا تا شاهداو باشد گفت ، کبوتری 

منتظر بود تا کبوتر .احت دیده بود ،و به بال زدنهای خیلی شدید گوش می کردجرانگشتهای پاهایش در اثر نور شدید آفتاب 

اما ). زخمهای پاهایش به داخل غار پرواز کنان وارد شود با مسکن اکوروس برایبرای شکار کاه همراه و خودش را نجات دهد ،

 .در آنجا کاهی وجود نداشت ( 
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اطراف برآمدی بینش را با انگشتانش فشار داد به این امید که بینایش بهتر شود عیسی با انگشتهایش  چشمانش را مالید ،و 

مثل هرمی دندانه دار از نور بود،اما هرچیزی که انطرف ورودی غار بود قابل روئیت پر نور وبود و نور شدید داشت ،ورودی غار .

اشکها .ش پیدا کرده بود و ب آن تار می دید به علت عفونت آبریزیکی از چشمانش .چشمانش در تاریکی ضعیف شده بود.نبود

زبانش .این مایع مرطوبی بود که بریا روزهای تشنگی از آن نوشیده بوداز سینوسهایش جاری شده و وارد حلش می شدند ؛

تنها صدایی که می .دهانی که از گناه پر شده بود خاری در دهانش بود، برگی از بوته . خشک و سفت و نقره ای شده بود

بودند،دو وصله در آن هنگام او و کبوترش پسر عمو بودند،هم زبان .انست ا زخودش در بیاورد چیزی شبیه به اوکوروس بودتو

فراتر از ،دورافتاده و ترسیده بودند،و هر دوی آنها مخلوقاتی نرم،برهنه .بودندبرای همدیگر غیرملموس  کهناجور در خارستان،

 .مرزهای خواب خسته بودند

دیگر خبری از جیک جیک و پر .وقتی بیدار شد ،کبوتر بزرگتر شده و ترسناک تر شده بود .غش کردشاید هم عیسی خوابید ،یا 

که برای اینکه کوچک و سبک در چیزی را که با پرنده اشتباه گرفته بود حاال کشمکشی با بوته های خاری بودند .زدنها نبود

در باالی .وتر در بین بوته ها تقالی زیادی کرده بود و آنها را دیوانه وار بهم زده بود کب.نظر گرفته شوند خیلی سنگین بودند 

یک پرنده یا بوته ای نمی توانست وجود داشته صخره بود که قرار داشت ،جایی که چیزی بزرگتر از از  ی ازسرش نمای کامل

شروع به توده های بزرگتر خاک رس .اه انداخته بود این سروصدا را گربه کوهستانی یا گرگی به رباشد ،که به نظر می رسید 

در آن لحظه برگها نفرین شده به نظر می رسیدند .ریختن کرد،و باالی توده های برگی که شبیه به جواهرات بود را پوشاند

 .شصت سال زندگی در جهنم .

دوباره اطراف چشمانش را بست،.باشد شده بود که بخاطر آن ترسی داشته ا از بی غذایی ضعیف نعیسی بیش از حد خسته ی

را می شنید که برای خاربوته آن صدای .به تیزی نی بودشنوایش هنوز .د ربرجستگی بینیش را با انگشتانش فشار داد ،و تمرکز ک

ضربان ،و باد دره که با شدت و کج خلقی هرچه تمام تر می وزید زاری می کرد ،خاک رس فروریخته شده ،  هایش آخرین برگ

سقوط کردن بود چیزی بلند و الغر ،از هوای عریان باالی پرتگاه در حال سرانجام در فاصله ای دور ،.لبش که تند تر شده بود ق

 رواز بود؟شاید درآن لحظه بازهم االغی در حال پ.،دردسری از جانب مردان آشفته 

در در آن لحظه کیسه چرمی کوچکی .سنگ بزرگ  شیب داری در جلوی غار افتاد  به روی شل شد و شکست و شاخه ای 

سطح آن  از خار ی که در ان گیر افتاده بود و بوسیلهء بوته خارکه در اثر خاک رس قرمز شده بود چشم خود نمایی می کرد، 

،و از آویزان شده بود ،در دهانه شبیه به سوراخ کلید غار تا ارتفاع زانو بوسیله نخهای پشمی بهم تابیده شده .خاشاک پر شده بود 

قبل این کیسه تا در حقیقت ، کهنه ای که به تندی جیر جیر می کرد دیگر در نوسان بود ،کیسه ای چرمی  یک طرف به طرف

،همان کبوتری بود که از نیروی حرکتش را از دست بدهد و فقط به این سو و آن سو تاب بخورد  از باال پرت شود و  از اینکه

 .ترس فریاد می کشید 
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و کف دستهایش را روی چشمهایش در هر گوشش انگشتی فرو کرد .اینطرف و آن طرف بدنش را حرکت نداد  عیسی حتی به

در مورد اینکه صدای بعدی .اما نم یتوانست برای مدت زیادی در براب ردنیا مقاومت کند.می خواست کر و کور باشد .فشار داد 

خبری از .نی مانندی که شبیه به صدای طبیعی آدم نبود صدای خیلی بلندی و که می شنود چه خواهد بود شکی نداشت ،

غول تب و از آنترسیده بود،چونکه در هر غروب روزه داری این صدا را قبالً صدها بار شنیده بود .آرام بخش اکوروس نبودصدای 

اغهء پرتگاه  کمی بر روی  دمبالهای خفاشیش در دنیای مردگان در خیمهء سیاهش ترک کرده بود ،همراه با او را عیسی که 

شبیه به فروشنده ای که می خواست  .،تا او را وسوسه کند و مانع قرنطینه اش شود آمده بود  بسمت راست جای که قرار داشت 

،انگار عبارتهای بلند بالهای فریاد زد د نپیغامش را با نفس زدنهای کوتاه و بریده بریده با صدای بلاجناس بدلیش را بفروشد ،

من .نام من موسی است ....بیا بیرون ،گالی،بگذار چهره ات را ببینیم":گفت.دماغه پرتگاه و غار عیسی نداشتندبین  مابرای پرواز

حداقل ":در فرصت دیگری گفت "...من تو را ثروتمند میکنم ":پاسخی داده نشد ؟بعد گفت ".پسر عمویت و دوستت هستم

می بینی ،عقیمی این زن را ؟این عموی که از .نی این درخواست را رد  کنینمی توا.دستهایت را بباال ببر و برای ما دعا کن 

یکی از آنها حرف .این دونفر دیگر هم تسخیر شده اند.زیر دنده هایش فاسد شده است .در حال مرگ است  فاسد شدن بدنش 

 ".پیش بیا و شفا بده .دهنده هستی همان شفا تو ،تو .بیا به خیمه .بیا( .ساکت شود)یک دیگر هم نمی تواند خفه شود .نمی زند

می توانست موس یو همراهانش را .،و منتظر بود تا آن صدا دوبار شروع شود عیسی توجهش به کیسه چرمی معطوف شده بود 

بود ،حاال  ها که شبیه به گربهبا موهایی حنا بسته شده اش و مرد چالق ،آن مرد دیوانه  مجسم کند ،مو طالیی ،زن قد بلند 

می توانست آنها را مجسم کند که بالهای مثل کرکس .با همدستی مارها و کفتارها در قلهء پرتگاه  کلکی سوار کرده بودند  آنها

در بین بالشتهای که برود ، آنها در هنگامی که عیسی را اغوا می کردند که به داخل آن خیمه .با چشمهای زرد رنگ داشتند 

،گوشت روی ی که نظاره گر بودند ،مشغول مالیدن گناهانشان در مقابل عیسی بودند و فانوسهانگشت درآمده بودند ابصورت 

،با پیاله (روز شنبه ،روز تعطیل)،با ماهیهای روز سبث غذاهایشان ،با کپکهایشان و گوشتهای مردارشان گوشت ،و عیسی را را با 

 .آلوده می کردند ، یشان که پر از خون بود ، با مارمولک های خانگی یشان و با خوکهایشانها

چشم اندازی ناخواسته ای از ،می قبوالند تا شاد باشد اگر عیسی طالب آرامش بود ،تا به  خودش  بایستی عقالنیت می بود 

قرار بود  که کسی.که برای آن شرایط شیطان تنها می توانست بهانه ای باشد شهری پر از افراطیون ویونان شهر نشین ،

این آیین آنها بود که شیاطین جایی در روی زمین .سزوار سرزنش کردن بود قصورات خودش را توجیه کند ،کسی که 

تنها خوش .کسی در دنیا وجود نداشت تا سرزنش شود مگر خود شخص .موجودی زنده در این دنیا  نیست نداشتند،که شیطان 

و از سعادت و گناه  ای  ناشیانه شیادیایت می شد و بعد نقض می شد ،شانسی و بد اقبالی بود وجود داشت ، قوانین خدواند رع

اگر عیسی می توانست خودش را به پذیریش اینها .حساب ،مرگی بدون ابدیت اما مرگی بدون .وجود داشت البته مرگ هم ،

و مرد کیسه چرمی چیزی بیشتر از ناراحتی نبود ، .قرنطینه اش تا چه انازه می توانست آسوده تر باشد متقاعد می کرد ،آنگاه 

کلماتی که آنها را فریاد .بیرون آمده بود درشت اندامی که روی پرتگاه قرار داشت ، نمی توانست فرشته ای باشد که از جهنم 
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که مقابله با آن بسیار راحت بود ، و به راحتی قابل نادیده گرفتن بود ، تنها آزمون دنیوی دیگر در برابر شکیبای عیسی می زد 

 . بود 

و طاقات فرسا بود زندگیش فارغ از خوشی .زندگیش تا آن لحظه غیر یونانی بود .،عیسی جوان و بی تجربه بود  با این حال 

ت باور کند که حساب و کتابی در کار نیست برای او که می خواسمرگ هنوز به اندازه کافی دور بود ،و امکان رخ دادن آن .

آسایش کسب کند  یروراست تر و ساده تر از این ها بود تا بتواند ازعقاید انتزاعیبعالوه ، او یک روستایی بود ،خیلی .اندک بود 

 این موضوع را با کلماتی بیان کند برای او ،اگر چه نمی توانست .گوش و خون نیست که زندگی محدود است و یا شیطان 

 برای اینکه هر چه که خدا خلق می کنددر حقیقت ،شیطان سند زندهء خدواند بود ،.،شیطان زنده به اندازه خدا واقعیت داشت 

با پسرها و دخترهایش گلدان خداوند در داخل کوره تر ک برداشته بود ،طوری که .بودضعیف ، آسیب پذیر و ناقص  عمداً 

شیطان شکاف را اشغال می کند ،و مثل دزدی در آنجا در .عبادتهایشان کمال وجود آن گلدان را می توانستند بازیابی کنندوکار

 . آسیب پذیری از جانب خداوند است انکار وجود شیطان مخالفت در برابر کمال .خداوند او را در آنجا قرار داده .کمین می نشیند

شیطان می توانست به راحتی به شکل موسی در پرتگاه ظاهر شود اب شیطان شک داشت ،کمی در مورد انتخبنابراین عیسی 

در قلب  یورشیو با روح او را مورد تاخت و تاز قرار دهد شیطان می توانست .می توانست هزارن کیسه چرمی را بوجود آورد.

می تواند به آشیانه ای بی دفاع حمله کند و جوجه معصوم که در زاغی مهاجم عیسی طوری حقیقی و ملموس  النه کند که 

به این دلیل او .عیسی بودهیات ال و رمان بیرحمانه درام  این.با بالهای سیاهش به بیرون پرت کندالنه جیک جیک میکنند را 

و باران ، با پر از درختان گردو و بیشه های با زمینهای پوشیده از درخت کتان این جلیلیه نبود ،.حریصانه به خدا چنگ می زد 

تنها باید از غارش به بیرون نگاه می کرد تا مطمئن .های درختان انجیر بودندپسرعموهای شهر و حیاتهاهایش که پر از سایه 

دنیای عقیم،که .بادهای سوزان ،سنگهاس سخت ،برگهای خشک.آنجا پادشهای شیطان بود.شواهد زیادی وجود داشت .می شد 

 .جامه بدل به تن کرده بود مرگ در آن

چطور می توانست آن .خارستان شیطانی باشد گرا در  نمی توانست به آسودگی یک یونانی یا یک افراطعیسی،در آن لحظه 

به شدت در در برابر صورتش زاغ بالهای درهم و برهم از پرتگاه اورا صدا می زد ،در هنگامیکه طورباشد در حالی که شیطان 

احساس پیروزی  هم  و با این حال.تنها و بی دفاع بود ،جوجه ای معصومی که در حال جیک جیک کردن بود؟قرار گرفته بود

شیطان و زنبور ":روستا این چنین آمده بود مزمور  در.حتی شیطان هم منادی خداوند بود خدا رو شکر به خاطر شیطان ،.میکرد

همانطور که به خدایش ."نیشراه رسیدن به شیرینی راهی است پر از .راه رسیدن به بهشت و به عسل را مسدود می کنند 

به گوشهایش چسبیده لبان شیطان در .مچ دست نحیف عیسی پیچیده بود نزدیکتر می شد ،دست قوی شیطان خودش را دور 

،انگشتان پر لطف خداوند  و اگر این فرزند جلیلیه ایش محکم بیاستدخداوند می خواست او را نظاره کند و به او زمان بدهد ، .بود

تا پس چرا عیسی به بیابان آمده بود؟.بازوهای او را خواهند گرفت و اورا کمک میکنند تا از چنگال شیطان به راحتی رها شود 

 .تا به راحتی از چنگال شیطان رهای یابد.تا میدان نبرد باشد .برگزیده باشد 
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این فکر .اندهناک شده بود ،فهمیده بود که خداوند در نهایت نظاره گر اوست بنابراین اگر چه عیسی با مالقاتهای روزانه موسی 

می آمد مقاومت که از جانب پرتگاه تا در برابر پیشنهادات مایوس کنندهء به عیسی قدرت می بخشید و به او کمک می کرد 

ایش از عیسی برای ه که درخواستهاغوا کننده بود به خامی آنچنان پیشنهادات  موسی .و نقشهء شیطان را روشن تر بفهمدکند

درکتاب مقدس .که معصومانه باشند به نظر می رسید و بعیدبیش از حد سفارشی بود ترک کردن آن پرتگاه و شفا دادن بیماری 

گر می قایق به ماهیاو وعدهء شیطان نزد شما می آید و به شما تمایالتی قلبیاتان را پیشنهاد می دهد ،آگاه باشید ؛:آمده بود که 

بر پشت شما بالشتهای می گذارد و بر سینهای نقره ای برای شما اسب را به کسی پیشنهاد میکند که آرزوی سواری دارد ؛دهد ،

  .انجیر و شراب می آورد

معالجه تمایالت قلبیش با بیرون کشیدن بیماری و ارواح پلید برای و همیشه دیوانه ترین و بزرگترین آروزی عیسی این بود که 

ده است ، شکه برای همیشه در غاری مجذوب خدایش خودش را زاهدی گوشه نشین .درخدمت خداوند باشد کردن و شفا دادن 

ری یا عزت نفس تمایلی به یادگی.خودش را اندیشمند هم نمی دانست که همیشه در حال خواندن و تحقیق باشد .نمی دید 

بیشتر دوست داشت به شیوه های ساده تر به خداوند خدمت کند که .خیلی خجالتی بود .خودش را کاهنی نمی دانست .نداشت 

شاید .نباشد ،شیوه های که شاهدانی مثل خانواده اش یا همسایه هایشان داشته باشد نیازمند اعتماد به نفس یا مطالعه کردن 

کسی ورا موعظه می کرد برایش رقیبی نبود و هر کسی که  روستائیان ، کودکانبیشتر بزدالنه ؟در بهترین حالت ، شیوه های،

حتی آمده می شد و خوشحال می شد تا خودش را با ."است ،پر از ابر است در آسمان  کله ات گالی ،"فریاد نمی زد که  که 

،و حتی کسانی که ختنه نکرده بودند آلوده سازد ،به شرطی که به فاحشه ها  جزامیهای بیرون از معبد ،زنانی که نفاس داشتند ،

 . صحبتهای عیسی گوش کنند،به شرطی که این کار باعث ناخورسندی کاهن می شد 

،بدنام و ناقص آفریده است و او باید آنها رااز چنگال شیطان  فکر می کرد اینها کسانی هستند که خداوند عمداً آنها را ضعیف 

عیسی همواره از جاه .این افراد خانواده او بودند .،برای او خودش هم عمداً ناقص ،آسیب پذیر و ناقص خلق شده بود جات دهد ن

در آن زمان اجتماعی در دامنه تپه ای در .طلبی خودش خجالت زده بود ،اما این چیزی بود که از کودکی آرزویش را داشت 

هایشان ،نانوا ،کاهن بردارش ،همسایه .و از باال به سرهای بقیه نگاه می کرد او از همه قد بلند تر بود ، .جلیله وجود داشت 

ادن به اما آنها از گوش د.و فاحشه را از روی موهای عریان و بی حجابش می شناخت،جذامی را از روی موهایشان می شناخت 

 "ای نابینایانیاید به نزد من ،ای بیمارن،ای بیچارگان ب":می خواست بگوید .خسته شده بودندیش موعظه ها

اعضای دستانش را بر روی اعضای دردناک می ساید،انگشتانش را روی دستانش را بر روی چشمها و پیشانیها قرار می داد ،

آنها را .گناهان آنها را پاک میکرد.زخمها را می بوسیدا را از بین می برد ،تورم آنهسی سفت شده فشار می داد ،با کوچکترین لم

ان قایق پیدا می کرد ،برای ،او برای ماهی گیر(درست بود)و بله .احیاء می شدند بوسیلهءخدا و از طریق او آنها .معالجه می کرد

هیچ ما  ":را  می گفتند که عیسی عاشق آن بود اسب مهیا می کرد ،آنها عبارتی کسانی که برای راه رفتن خیلی ضعیف بودند 
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او همان شبان خوبی است که می تواند ما را از رنجها .او برای زندگی کوتاه ما نان است . گالی مان را نشناخته بودیم وقت این 

 "نجات دهد

ن ،حتی در عبادتهایش این رویا را ،نه با والدینش و نا با کاهاین رویای اغراق آمیزش را با کسی در میان نگذاشته بود هیچ وقت 

بود  ، و نامریی اش،اشتیاق ناگفته این رویا عالقه قلبیش.با خدا در میان نگذاشته بودو حتی ندرتاً آنرا با خودش مطرح می کرد 

وقه از نوک و توشه و آذ.بود که به زندگی برگشته بود با این وجود در آنجا کسی بود ،مرد چاق .در دل پنهان کرده بود که آنرا 

کسی که نا .و به نظر می رسید که درونش را می بیند صدا می زد  یپرتگاه آویزان می کرد ،کسی بود که اسمش را با نام دیگر

برای عیسی این چنین چاپلوسی نکرده بود ،و این چنین عیسی را هیچ کس قبالً .کسی که نا دیده را می دید.گفته را می شنید 

و دعاهای شفا بخشش را که در خیمه انجام داده بود بله عیسی وسوسه شد تا از انجا بیرون بیاید .بود تحریک و ترغیب نکرده 

آن انگشتانش تنها کافی بود کسی را .احساس کرد که انگشتان شفا بخشی دارد .و و روزه اش را قربانی انها نمایدآزمایش کند 

کبوتران گرفتار در دستانی که می توانستند گره ها چوب را از بین ببرند،.با فکر کردن به انها ،انگشتانش می لرزیدند.لمس کنند

فراتراز اما خداوند .او نجار روح های صدمه دیده شده بود.تب و مرض را از بدن بیرون کنند شاخه ها را آزاد کنند،می توانستند 

و هیچ نشانه ای هم نبود دال بر .ی نشان نداد هیچ نشانه ای را به عیس.و چیزی هم نمی گفت  نظاره گر او بود،شیطان و زنبور 

گوشهایش و چشمهایش را ناچاراً یاد گرفته بود که چطور .ی بیهوده تنها می تواند کار شیطان باشد اینکه این درخواست ها

 .ببندد از ترس اینکه مبادا به آنها ،به جنهای روی صخره ملحق شود

برای محتویات داخل کیسه چرمی اغوا شده نمی توانست .بنابراین عیسی در برابر این وسوسه کنندگان جلوی خودش را گرفت 

با صدای غیر طبیعی می گفت .نصف و نیمه صدای موسی از لبه غار از بین انگشتانش به گوشش می رسید .یا فریفته شود

نان است که همسرم آن را برای تو پخته است کمی کمی خرما و .ی غذا استکمی آب و مقدارگالی ،گالی،بیرون را نگاه کن،":

اشتهایش از .در آن لحظه فراتر از وسوسه قرار داشتتکان نخورد به سختی نفس می کشید،. ". گالی با ما صحبت کن.گالی....

 .بین رفته بود

فکرش .مانع غلبهء صدای موسی بر خودش شد  را از سرش بیرون کرد و تمرکز کردن در آن شرایط سخت بود ، اما فکر موسی

و شایستگی خود را به اثبات رسانده بود .که قرنطینه اش  به اتمام رسیده است:را معطوف به آینده به لحظات بهتر آن کرد 

 حیاتها و دکه های محوطه طبسامیزهای از بین .خودش را می دید که به در بیت المقدس به سوی معبد آنجا در حرکت بود .

ظریف و گرانقیمت پوشیده صرافان عبور میکرد ،از بین مردمی که لباسهای از بین تجار و دالالن و .معبد حرکت می کرد بیرونی

گالی ":همگی آنها با صدای بلند فریاد می کشیدند ،آیا می خوردند و شبیه به یونانی ها به پشت لم می زدند بودند و نان گندم 

موسی آنجا بود با کیسه های چرمی که برای فروش آورده "از ما کبوتر و خرما بخر.ز شراب ما بنوش ،گالی از کیک ما بخور،ا

شیطان خارستان،و نه بوسیلهء شیاطینی که در اطراف دیوارهای معبد ازدحام کرده آن بوسیله نه اما عیسی نمی توانست .بود
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واژگون کرد،کیسه هایشان را خالی کرد ،حیواناتشان را رها ساخت میزهایشان که برای بساط قرار داده بودند را .گمراه شودبودند

 .انداختبیرون معبد ورودی ،پایش را روی بدن موسی قرار داد واو را با لگد از دروازه 

 یخرمای شیطان مرغوبترین آن کیسه حاوی آب و نان و بهتر.درو کند اما اول از همه،فرصت داشت تا با لگد کیسه چرمی را 

چقدر تمایل داشت تا روزه اش را بشکند ،و گلویش را که .چقدر دوست داشت تا در کیسه را بازکند و ازغذاهای آن  بخورد.بود 

 .پر از آب کندمثل دره ای خشک بود را 

ی ،می خواست بر رو و تمامی استخوانهایش به این تالش شکایت داشتندبا وجود اینکه قوزکهای پاهایش شدیداً درد می کرد

به بیرون در روشنایی اوایل غروب دستش را .نمی توانست پایش را به عقب ببرد تا به کیسه چرمی لگد بزند.پاهایش بلند شود 

پرت کرده خورشیدی وجود نداشت تا او را گرم کند؛چقدر می توانست احمق و قوی باشد تا لباسهایش را .دراز کرد 

کیسه چرمی را به طرف داخل غار کشیدو با دستانش کیسه را گرفت . دچرخان تاب دیده یپشم طنابانگشتان را به دور .باشد

از چرم کیسه به مشامش بوی خون ،کپک و مردار از .درچند لحظه ای که کیسه را گرفته بود ،بوی نان و آب به مشامش رسید .

پیروزی آنها را .ها آنرا را رها کرد و بعد موسی یا یکی از همدستانش انتطناب فوراً محکم شد .کشید  با تقال آنرا.می رسید

و به داخل ورودی غار بیافتد قبل از اینکه طناب بتواند از لبه غار بلغزد .می خواست کار را به سرعت تمام کند.احساس م یکرد 

 عیسی توان زیادی.چنگ و دندان داشت ،و شبیه به خرگوشی مثل خفاش بود،عیسی کیسه را به بیرون پرت کرد انگار کیسه 

و به داخل اثری صاف بر روی سطح غار بر جا گذاشت متعجب شد از اینکه کیسه چقدر سنگین بوده است ، با این وجود .نداشت

کیسه آب کوچک داخل آن ،که داخل کیسه قرار گرفته بود،از برخود با پرتگاه تلو تلو می خورد تا اینکه  دره سقوط کرد ،بر روی

برا همیشه در آنجا .کیسه ریخت و کیسه خیلی سبک شد تا بتوادن بیشتر از آن پایین بیافتد بیشتر محتویات داخل.سنگها باز شد

نمی  کوهنوردی  هیچافتاده بود که خیلی بلند و خیلی دور می شد ،در جای در زیر نور خورشید نمک سود  بین دو تکه سنگ 

 .آن پس بیاورد توانست

،مثل بچه ای شده بابت پیروزی آنها زود رنج و گوش به زنگ شده بود از.عیسی انگشتانش را محکم تر در گوشهایش فرو برد

به سخنان وسوسه کنندگان که فریاد می کشیدند گوش .نه از مرغ بود که تخم مرغی را شکسته بود ،و از مادرش می ترسید 

 .توانست به زره او نفوذ کند هیچ صدای و هیچ کالم نافذی که از باال می آمد نمیبه خودش طوری زمزه می کرد که .نمی داد 

عیس خوابیده بود؛برای لحظاتی بیهوش .زنجیده اش فرا رسید تا سایه های خیمه و غارهای آنها را دوچندان کندشب با بالهای 

با لمس کردن پلکهای موسی آنها در حال سوختن . می دید،نه کس دیگریولی وقتی خواب می دید خواب موسی را شده بود،

،در حالی که عریان بود و ختنه نکره موسی بر پادشاهی خداوند تکیه زد بود.چهره موسی بر روی ماه نقش بسته بود .بودند 

روزه می فروخت،در چرمی  موسی در بازار بود اما به جای فروش کیسه.فرشتگان به قسمت جلوی بدنش خیره شده بودند بود،

 .حالی که عیسی اولین مشتریش بود 
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،حتی در خواب هم نمی توانست کاری کند که عیسی .البته که این طور بود.قابل مقاومت نبودند ترفندهای فروشندگی موسی 

هم  .الیقی بود  در کارش استادکار.این شیطان را نمی شد نادیده بگیرد،دست فروشی بدون ظرافت .موسی ابله به نظر برسد

له شدگی روی میواه می توانست کپک و .در می آورد از اینها گذشته از دل گناه تقوی و پرهیزکاری  تاجر بود و هم فروشنده ،

آنها را بچش ،اول باید .لکه های سیاه روی پوست میوه ها به شیرینی عسل است او می گفت که .های گندیده اش را بفروشد

 .آنگاه خواهی فهمید پولش را بدهی ،و 

پسر عموهای صمیمی ،که مسافتهای زیادی را بود ند، یکیموسای تاجر و شیطان ،رواقعیت دنه ،برای عیسی،چه در خواب و چه 

هر یکی از  در برابر.چشیده بودند روزگارسرد و گرم زیرک بودند،نمی شد آنها را غافل گیر کرد،، با حوصله بودند، بودندسفر کرده 

بصیرت در کمی هم در عین حال موسی با سرزمینهای دیگر کاال معاوضه کرده بود و اال که بار شترش بود بارهای ک

تا حدودی پادشاهانه،فلسفه ای کمی کبودی ،شهر دورافتاده ،تمایل قلبی جاهای ؛قرار داده بود  هایشروی شتربار صندوقهای 

موسی برای ادامه دادن مکالمه اش با .ستاره ها فکر خوانی،جای گیری ،ندشده بود ارجدید،کلماتی که به تازگی سکه باز

روغنهای درخت بم  و موضوعاتی مختلفی چون سالی که محصول لیمو بار می آید ،استفاده از در مورد ترفند داشت ،مشتریش 

روز شنبه ،روز )خوردن تخم مرغی که در روز سبث(عضو جامعه یهودیان باستان)یک صدوقی و آیا اینکه برای درخت گل حنا ،

مشکلی ندارد ،اما  تخم مرغ خام باید بگویم خوردن ":می گفت ).گذاشته شده است خالی از اشکال است یا نه ( تعطیل یهودیان

نش او سالح دا.تمامی مکالمه هایش تند بود ("تخم مرغ خام برای صدوقی به اندازه کافی خوب است .پختن آن اشتباه است

از جر و بحث کردن فرار .و آنرا مجروح می ساخت بود با پره های که وارد بدن صیدش می شد ،نیزه ای پرتو نوری ضعیف بود 

و ابداعاتش هر آنچه را که نمی دانست ابداع می کرد ،.در بین کلماتی که اصالً آنها را نمی فهمید غوطه ورمی شد  یانمی کرد،

 .برای خدوادند رقیبی قوی بود.ش می خورد از حقیقت موضوع بیشتر بدرد

همیشه سعی می کرد که پرهیزکار بود ، دیاندر رویاهای عیسی موسی در دکه اش ایستاده بود ، و مشغول فروش روزه به یهو

صاف ،که در آنجا حتی مورچه  بر روی پرتگاه هایکه مرطوب ، تاًدر غارهای نسبخودشان بوسیله خودبینی بدام بندازد آنهم آنها 

در آنجا موسی بود .تا با آن چشمها و زبانشان را تر کنند  داشتای هم همدم انها نمی شود ، و در آنجا تنها آب شیطان وجود 

الهی حمایت می شد نبی ، حضرت عزرا و مردخای بود که روزه های آنها بصورت  ایموسکه مشغول پرسیدن معارف مقدس 

چنگال مانندش ،زبان  گوش مشتریش به نفسی کوتاه و تاجر این دهان ی بود که دستش روی دست عیسی بود ، در آنجا  موس.

من تو را به مبارزه می طلبم ،تا برای چهل روز با من دست ":با گونه های ورم کرده اش پنهان شده بود ،و نجوا کنان می گفت 

 . "و پنجه نرم کنی 

و قالی که افعی در آن قرار داشت در یک دستش بود ، .دوباره آمد ،اینبار به داخل غار عیسی ،و موسی .دوباه ، رویاهای بیشتر

آنها بدون آب و .گالی ، این مخلوقات عمو زاده های تو هستند ،آنها شبیه به تو هستند":گفت .موشی صحرایی در دست دیگرش

 به سادگی،چهار ماه ،اگر آب و غذای برایشان نباشد  غذا چهل روز یا بیشتر از آن در همین خارستان سر می کنند،سه ماه
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کار آسانی است .این همان کاری است که تو باید انجام بدهی .و منتظر م یشوند ت باران بیایدبدنشان را به خواب می برند 

یکی است که باید  حدس بزن کدام....و دیگری را بخورد البته خیلی حیف است ولی یکی از آنها باید همیشه روزه اش را بشکند.

 .افعی را در کنار موش گذاشت ."هم ببینیمبیا با.دیگری را بخورد 

رنگش آویزان شده  زنگها و انارها از ردای آبی.گذاشته بود سر گرد و بزرگش که کاله کتانی بر کاهنی بود ،دفعه بعد تاجر 

دستهء خطاب موعظه اش .طال،شنلی ارغوانی داشت ،کیسه ای سنجاقهای سینه ای که از عقیق یمانی ساخته شده بود .بودند

نمی تواست به موشها و مارها وعدهء .انتظار داشته باشد بزرگترین پاداشها را دعایش می توانست  برکتروزه دارانی بودند که 

،آنها می بود  در حالی که موسی در کنارشان.اما در مورد یهودیان پرهیزکار؟پاداشهای آنها نا نا محدود بود.بهشت را بدهد 

 رآنها آرامش خاط.تکیه داده بود ،به آنها قول داده بود،وزنش را به در معبد خواستند  در مدت قرنطینه یشان ساکت و آرام باشند 

کشیدن با  شانضمیرروشنی  روزمره شبیه به سگهای خارستان پراکنده می شدند ، وتمامی هواها و امیال زندگی .می خواستند

با نزدیک شدن به پایان گرفتن آخرین ده ":او گفت .حرکت کردن می کردآب بینی از غوزکهای پاهایشان شروع به باال آمدن و 

به جنس آسمان تبدیل خواهید شد ،به حرفهای ن باور داشته باشید ،شما روز ،شاید روح شما مثل چکاوک از جسم شما پر بزند 

گیالسهای شما روزه یتان را با حبه های نشئه آور و .دستانتان را نگه دارید .میز آنها بنشیندسر تا اینکه در میان فرشتگان بر 

و در آن هنگام آنها شما را برای پاداش نهایتان صدا می زنند ،یعنی همنشینی با خدا .طالیی پر شده از شهد خواهید شکست 

 .د داشته باشید من اعتماتنها به  اینها در صورتی بوقوع خواهند پیوست که .

ام یروستائیان هم آنجا بودند مدر بازار بود ، همراه با عیسی و خانواده اش و تموسی .در رویای آخر،آنها داخل جلیله بودند 

صف و نیمه اش به سینه عیسی سیخی با عصای ن"پوست سیاه قرنطینه من بچشد بیاید یکی داوطلب شود تا از ":گفت  موسی.

کارهای عجیب و .آمرزیده خواهی شد اگر خداوند را ناراحت کنی .چهل روز را امتحان کن.روزه را شروع کناالن تو،":زد و گفت

مطیع خواهد شد ،و حتی به سود مبدل ":و ادامه داد "...به تمامی اهالی جلیله با حالتی توطئه آمیز لبخند زد  موسی"...غریبت 

بیا .می شود  ،ستاره ها چقدر روشن می شوند چقدر عمیق  ببین شبی هر چقدربیشتر از آب و غذا فاصله می گیر .می شود 

مردان کچل موهای مرغوبی بر سرشان می .ترمیم خواهند شد قلبهای شکسته .براردهایت را بیاور،دوستانت را بیاور.گالی 

 ".لطفاً وقتی آمدی سکه هایت را آماده کن...روید

عیسی انتظار داشت تا مرغ .بود هبیدار کردشب ،عیسی را صدها بار از خواب  نیمه هایاین کابوس آخر همان چیزی بود که در 

را بخواب ببیند نه در حال برشته شدن روی هیزم درخت موخورشت گوشت گوسفند یکساله ،برهء بریان و  بریان و هنداونه

را متالشی  و روانش اب روحخو.ضعیف تر از همیشه بود عیسی وقتی از خواب بیدار شد  .موعظه های موسی در مورد روزه 

با تکان دادن خودش محو ونابود کند این آخرین رویا را یاد بیاورد،یا نمی توانست تکه دعای را برای کمک خواست ب.کرده بود 

کالغهای پر سروصدای شده بودند که به گوشت ها ترک برداشته بودند ؛استخوانهایش آرنجها و زانوهایش مثل غالف دانه .

اینقدر احمق شده بود .این لحظات ،لحظات شکست او بودند .بدنش از سرما می لرزید.ند،توک ،توک،توک،توکخندیدبدنش می 
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رختخوابش اینقدر احمق شده بود که که از .اینقدر احمق شده بود که جلیله را ترک کرده بود.که لبسهایش را دور انداخته بود

قرنطینه اش .ر روی روزه داری سرمایه گذاری کرده بود ه بود تا به این حد بمرد خیلی احمقی شد.بیرون می پرید تا عبادت کند

شیطان متعلق به  یزبانکه در حال سوراخ در حال چکه کردن نبود که مردی کاالهای جعلی ،طالی بدلی ،دیگ چیزی بیشتر از 

ال داشت به هیچ وجه به خدا نزدیکتر نسبت به زمانی که شش سداکاریهایش فتمامی  دبا وجو.به او فروخته بود   را،آنداشت 

کاهن او ،شاید هم یکی از همسایگانشان ، کسی که کتب مقدس زاهدان تارک دنیا را بهتر از مسلماً کسی در جلیله ،.نشده بود 

و مقداری از دستورالعملهای در خصوص ترک کند ،او را به گوشه ای  برده  خانه اش راخود عیسی می دانسته ،قبل از اینکه او م

در تمامی این زجر کشیدنها چه لذتی نهفته است؟شان و مقام مرگ ؟ستکجا خلسه(مثل اینکه).را به او گفته بود  زجردیدن

 کجاست ؟ 

ها غشوسردردها و بوهای بد دهان ،ضعفهاهیچ کسی به او نگفته بود که این کار ممکن است چقدر دردآور باشد ،چطور اولین 

به زبانش به زودی ؛یا اینکه چطور زمخت تر خواهد شد؛یا اینکه چطور مخاط سطح باالی زبانش روز به روز دنمی شو شروع

بی حرکت می شود،طوری با ناشی از گرسنگی در سرجایش رشته های مخاطی چسبناک با وسقف دهانش خواهد چسبید

؛یا چطور لثه اش که انگار سقف دهانش از بدو تولد  شکاف برداشته است خودش زیر لب حرف بزند یا دعاهایش را بخواند 

 .خونریزی خواهد کرد و دندانهایش به نرمی هسته خرما خواهند شد 

 

و چگونه حتی بلند کردن دستها و هیچ کسی به او اخطار نکرده بود که به چه سرعتی قدرت حرکتش را از دست خواهد داد ،

برایش کاری مشقت  -که در ابتدا خیلی آن را انجام خواهد داد ولی بعداً به هیچ وجه آنرا انجام نخواهد داد -پاک کردن عرقش 

بچکد  ابروهایشاز   نظافت،عرق بدون توجه به و اجازه خواهد داد تا تالشش را عقب خواهد انداخت ،؛چگونه  .بار خواهد شد 

شبیه به بچه ، و کلیه هایش خودش می کندطوری که ماهیچه هایش ،جگرشتمام بدنش شروع به خوردن ؛چطور با بی رحمی 

پاهایش در اثر ، بر سر تصاحب غذا با هم نبرد خواهند کرد؛چطور که بر سر تکه چوبی با هم می جنگند های کثیف و ولگرد 

خود را با توانند پاره خواهد شد و چطورجای زخمهایش چنان ضعیف می شوند کا نچطور پوستش .چرک متورم خواهند شد

و دل پیچه وجود خواهند داشت ،و او را مجبور خواهند کرد که  یهیچ کسی به او نگفت که دردهای شکم.پوست زخم بپوشانند

 .خود را بمالدو آرم و بی حرکت باقی بماند مثل سگها 

وشنایی روز،به دستهاو غار در ر اما د رنور کم.حداقل در شب می توانست تصور کند که سالم است .از طلوع آفتاب متنفر بود

تبدیل به یک .محل اتصال ماهیچه ها و مفاصلش در اثر خون مردگی سیاه شده اند پاهایش نگاه می کرد و می دید که چطور 

به علت بهره کشی اربابان که پوست بدنشان رودهای آنطرف مصر شده بود  ازیکی ازبرده های خالدار جذامی ، یک کفتار،

 .آنها به او اجازه نمی دادند که با این شکل و ظاهروارد محوطه معابد شود .ای و صورتی شده بود سخت گیر قهوه
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دردهای اما .می توانست درد آنها را کاهش دهد .در دهنش آنها را گرم کرد انگشتانش با گذاشتن عیسی مفاصلش را مالید و 

بزرگترین قصور .،درد غم و نا امیدی بروندین مالیدن از بدیگری وجود داشت ،دردهای ناشی از هول و هراس که نمی شد با 

اگر برای روزه گرفتن به صحرا بخاطر اینکه .ه کنار والدینت بمان یبایستی می گفت ، در جلیلکسی مسلماً ،.متوجه همهءآنها بود 

اثر خونریزی وزنش را از  درروحت .،بر خالف تمام عقاید،شروع به خونریزی میکندنه تنها بدنت بلکه اردهء روحیت بروی ، 

از امحق خواهی بود اگر فکر کنی که روحت .چهارچوبش درد خواهد کرد ،چشمهایش تیره و تارخواهد شد دست خواهد داد،

 .به ه یچ وجه این طور نخواهد بود .دسترس تشنگی و گرسنگی در امان خواهد ماند 

تنها در چون خدواند .اما مراقب خودت باشد.بیابان برو و روزه بگیرآنها حتی نبایستی به او می گفتند که ،اگر مجبور هستی به 

همه آنها هم در آنجا اما در آنجا حیوانات هستند ؛و شیطان درنده ترین .آنجا نیست ،البته اگر خدایی اصالً وجود داشته باشد 

 .است 

،چونکه اگر روحش دست نخورده  باقی روحش متالشی شودعیسی متالشی شود  جسمقبل از اینکه شاید این برکتی بود که 

میکرد تا از این قرنطینهء سعی بود ابلهانه ای روزه گرفتن الغرو ضعیف می شد ،ممکن  ردر حالی که عیسی بخاطمی ماند 

حد تعادل را حفظ کند ،کسی که توسط بقیه قرنطینه نشینان انتخاب ممکن بود تصمیم می گرفت که باید  .مشقت بار فرار کند

آنها خردمند و خجالتی بودند ،و هر روز غروب روزه هاشان را .سر کرده بود ( در دهان)با سنگریزه چند روز قبل که ود شده ب

بر روی خاک رس نرم در امتداد ،از مسیری که با جای پا می توانست هرروز غروب از غار پرتگاه باال برود او .افطار می کردند 

خشخاشها بایستاد تا با ،باال برود و همردیف در بین اقامت کردن ،درست شده بود ردیف شده برای غارهای به طرف   بستر دره

 مصالحه کردن را منطقی بداند یکبر هم که شده یا می توانست حداقل .می توانست لباس گدایی کند .یشان شریک شود غذاها

و بدنش را در خالل چهل روز بوسیله  گلو بایستیاما .در حالی که هیچ چیز حتی غذای خشکی هم برایش باقی نمانده بود ،

 .موهبت خداوند به دنیا است چونکه آب مایهء حیات و بزرگترین ،آب انبار کوچک نرم نگاه دارد آن کمی از آب 

، اگر قرار دهد ( نائب او)یا بشر را دست راست خداوند عجب فکر بیهوده ای که روزه کامل می تواندبشر را از گناه خالص کند،

نادم باش ،و -االن برواز این غار ،برو خانه ،برو مقهور نبودند می توانست به خودش بگوید که و عقل سلیمش این چنین روح 

 .دیگر گناه نکن

فراری از لذت  یاز تاریکی شده بود ، شخصعیسی تبدیل به مخلوقی .نداشت تا از پرتگاه باال برود یدیگر توان.شده بود  دیردیگر

آن سه نماد دور ،یا  می دادرا دراطراف آلت تناسلیش قرار دستانش بخاطر سرما داخل غار نشست ،.،روشنایی آسایش ،زیبایی ، 

و یا آن نمادها هزار سال پیش داخل سنگ حکاکی شده اند نظر می رسید  به که  که حکاکی کرده بود می گشتنام خداوند 

گل شده بود که روی سرش پر .پر از خاک شده بود طوری که سفید شده بودش صورت  .اینکه پاها و دستانش را می مالید 

رگم گیج و سرد.درتالش برای بدام انداختن نور ، بزرگتر و کندتر شده  بودند ش انچشم هایمردمک.جمع شده بودندموهایش 
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به خودش .خارج پیدا می کردعطسه می زد و بدنش وارد غارش می شدند هر روز صبح که اشعه های نوری به علت .شده بود 

 .اینجا بمانم  ست دردوست دارم دراین نشانه ای است که .نمی توانند نور را تحمل کنند مچشمانمی گفت ،

اما او .کیسه های آب و غذا را برایش پایین می انداختند.کنندسعی کردند تا عیسی را وسوه بر روی پرتگاه سه بار دیگر   نیشیاط

طوری که  را به بیرون پرت می کرد یشاناو کیسه ها.و به اندازه کافی ترسیده بود تا در برابر آن هدایا مقاومت کندمصمم بود،

سه چرمی سهم موچه ها می کالغها ،آب سهم مامولکها و کی سهمو پایین شده تا سقوط می کردند ،نان  صخره باال بر روی 

 .شد 

او بزحمت بیاندازند نمی خواستند  هاآنیا بایستی وسوسه هایشان تمام می شد یا کیسه هایشان ،چونکه بنابراین وسوسه کنندگان 

بستوه و شعرهایشان ( شب زنده داری)احیاءتا او را با دماغه پرتگاه می آمدند  روی فقط هر روز غروب  آنها.تا روزه اش را بشکند

ه اصواتی که به گوشش می رسید مثل کلماتی را که آنها استفاده می کردند را نمی فهمید اگر چاما گوش می کرد به آنها .آورند

،صدا شانصدای صرفه کردن، باال کشیدن آب بینیاشان،صدای .قابل تشخیص بودصدای پاهایشان  تمامی صدای غرش بود ،و

 .شان را می شنید نفس کشیدن

تا آنکه ازفریاد زدن خسته شدند "گالی ،گالی ،گالی،گالی":هم هنوز او را صدا می زدند نه تنها مرد تنومند بلکه بقیه آنها البته ،

گاهی اوقات آنها به .را تشخیص دهد یوناینان کبر فروشی ،تندی نابروری ، سن پیریه ناله های از سر بدبختی یاد گرفته بود ک.

اما عیسی .غار بیرون بیاید ،با آنها حرف بزند،و خودش را با نشان دادن معجزات به آنها اثبات کند از عیسی التماس می کردند تا 

کرده بود غذای تمام توانش را صرف پرت کردن کیسه های .حتی اگر می خواست ،توان آنرا را نداشت تا خودش را نشان دهد 

  .برایش فرستاده بودند که آنها 

نمی توانست برای لحظه ای هم آرام .می زد ،اما به شیوهء از همه آنها پر سروصدا تر بوداگرچه ،بادوی کوچک فریاد ن

مجبور .بلندیهای آنجا مثل بزی دیوانه باال برود یا سنگها را از جای خودشان بیرون بیاوردمجبور بود بدود یا از لبه های .بنشیند

به نظر می رسید با همه .به طرف صخره پرتگاه پرت کندیکند را بود تا خاک زمین را بهم بزند و سنگ ریزه های را که پیدا م

چهار دست و پا باال رفتن از لبه در سه چهار باری که فرصت پیش آمد تا عیسی بادو را ببیند او مشغول .چسز در جنگ است 

،بی قرار فردی ریزجسته روحی شیطانی .آن مرد عجب روح آشفته ای دارد عیسی با خودش فکر کرد که ،دماغه پرتگاه بود 

خواست  عیسی می ربه همین خاط.نسبت به خداوند کامالً از دست رفته بود مردی که .را زجر می داد ،سیاه چهره،و ختنه نکرده 

بپذیرد ،لحظه ای باشد که کارش تمام شده است و یا برای یک لحظه در روزه داریش  شکست را  کنداگر عباداتش را رها 

تا آخر الزمان مجبور .پوست ختنه گاهش به عقب بر می گشت .مچاله و سیاه می شد .بدیت در کنار سنگها باشد مجبور بود تا ا.

 .در تقال و کوشش باشد بود 
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روز بیست و دوم قرنطینه بود ،و عیسی در خواب پیده دم ستقریباً .فقط یکبار وسوسه کنندگانش تقریباً او را بدام انداختند

ب رروی سواحلی از سنگریزه و ،با دست پاچگی صدای پای لزرانی او را از رویاهایش بیدار کرد تا خودش باشد  باهی اشت.بود

 برای ماندن هنوزوقتی بیدارشد ،رویای که دیده بود "ببین گالی کوچک ما چطور می دود ".استخواب به عقب پرواز می کرد 

ترس باعث قدرتش شد .که کسی در کنار گوشش نفس می کشد فکر کرد.چیزی در آنجا حرکت می کرد .پافشاری می کرد 

اگر .اگر حیوانی بود اهمیتی نمی داد.چیزی را که به دنبالش بود پیدا کرد.راست نشست ،و داخل تاریکی اطراف را گشت فوراً .

ردای آنجا در زمینه  و.اما فقط باددو در آنجا بود که در ورودی غار ایستاده بود .مرگ بود حتماض به استقبال آن می رفت 

کیسه آب کوچک و هدایای او چند تا ملخ بود که آنها را بدام انداخته بود ،.روی شانه هایش قرار گفته بود ارغوانی شهر موآب 

مثل بچه ای و بنابراین از جایی که در هنگام صعود کردن پایین افتاده بود بریده شده بود،زانویش .که روی دستانش قرار داشت 

ملخها و کیسه آب کوچک .دیوانه و بی قرار و شیطان صفت بود کمتر از آنچیزی که از دور به نظر می رسید .کج ایستاده بود 

 .نیم رخ در آنجا   سایه.بادو و همنطور عیسی ترسیده بودند .می لرزیدند 

بادو .کلمه ای نبود که عیسی آنرا بفهمد.ی استخوان بود نرم و باما چیزی ،نبود  اوکوروکامالً مثل بادو کلمه ای رازیر لب گفت 

دستش را روی قلبش و بعد پیشانیش گذاشت ،برای نشان دادن اینکه او بعنوان یک .ملخها را روی سنگ وردی غار گذاشت

بتواند آنرا کیسه آب کوچک را بیرون نگه داشت تا عیسی .یکبار دیگر ،عالمتی که عیسی آنرا نفهمید .دوست آنجا آمده است 

کمی آب بر وی کف دستانش ریخت ،از عیس دعوت کرد تا آنرا ببیند ،آنرا بو بگیرد ،و وقتی عیسی پیشنهادش را نادیده گرفت ،

بوی جلیله در آنجا به مشام می رسید که از بین انگشتان لرزان بادو تراوش می کرد و بر روی .کند،و زبانش را در آن بگذارد

 .هدر می رفت زمین 

سر بادو فریاد زد .برای آمدن شیطان به داخل غارش آماد می شد  قبالًباید .یسی تمام توانش را برروی صدایش متمرکز کرد ع

تا کمی به دست بادو ،به در حالی که عیسی فریاد می زد نیم قدم به سمت جلو آمد اما ،با "...مرا رها کن تا د رآرامش باشم ":

بادو از تاریکی بیرون آمد و دستان مرطوبش را روی صورت عیس .نزدیکتر شود  جا مانده بود و تالءلو رطوبتی که بر  آن بو،

 .این کار برای عیسی زیاده روی بود .عیس خودش را عقی نکشید.گونه های عیس کشید بادو دستانش را روی .قرار داد

اگر چه کلماتش ضعیف و بریده بریده ادا می  ".،دستت را در دهانم فرو نبربمالبر روی لبهایم ... فقط کمی ":عیسی گفت 

تمام روزهای که برای روزه داری تلف کرده بود،گریه می ممکن بود بخاطر ضعف خودش ،بخاطر  اگر اشکی می داشت ،.شدند 

درکنار خارها و آتش ها و سنگها تنها یک قطه آب و بعد عیسی ابدیت را .تنها یک قطره آب باعث شادی شیطان می شد .کرد 

 .بایستی سر می کرد 

اما دستش به سمت لبهای عیسی حرکت نداد و دستش را روی بادو لبخند زد،اگر چه در آن فضای نیمه روشن نامشخص بود ،

خروجی غار به و نیم گام به عقب به طرف .دوباره کلمه ای که گفته بود را ادا کرد .سرش را تکان داد.لبهای عیسی فشار نداد 

انتظار نداشت تا عیسی را .می رسیدبا نور پر رنگ تر شده بود ،اما به نظر کوچک و عصبی به نظر اش  پشت زمینه.عقب رفت 
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یش را تا آنجا که می و با دست دیگرش موها.را یکی دستش دراز کرددوباره کیسه آب کوچک .اینطور برهنه و وحشی ببیند

هر کلمه اش ."به اینجا فرستاده تا مرا دست بندازی چه کسی تورا":عیس گفت.پیچاند روی فرق سرش توانست به شکل گره 

صورتم و .اما آبت را روی سر و گردنم بریز.من هرگز ازآن آب نمی نوشم".مثل ضربه ای بود که به زخم عیسی وارد می شد 

آب را  کیسه کوچکفقط منتظر بود تا عیسی خودش حرکت کند و .دوباره بادو هیچ حرکتی نکرد"..چشمانم را با آن می شویم

سرانجام ،بادو دوباره چشمهایش را باز کرد و یک .اما عیسی دستانش را در پشتش نگاه داشته بود و زیرلب دعا می خواند.بگیرد

 .نیم قدم دیگری به طرف نو به عقب رفت 

 "مرا دست انداختی ،پسر عمو،حتی حاضر نیستی لبهای مرا هم تر کنی ":عیسی گفت

ز او خواسته بود انجام می داد ،آنوقت ممکن بود قرنطینه عیسی درست در قبل از موعدش به پایان اگر بادو آنچه را که عیسی ا

به خطر  در تاریکی  همه باال رفتن از صخرهزندگیش را با این .اما بادو علی رغم همه صبرش ،آدم عصبی بود .می رسید 

ایی روز بر داشت و خارج از ورودی غاردر جایی  ایستاد به داخل نخستین نور روشنگامهای بیشتری به طرف عقب .انداخته بود 

بادو .به هر غیر یهودی که سعی می کرد به محوطهء داخلی وارد می شد ،وعدهء مرگ داده بود که کلمات یونانی عیسی 

بعد دوباره دستش را روی قلبش و .و سرش را برای رطوبت باقی مانده بر روی کف دستش تکان داد دسستش را باال گرفت 

کیسه آب کوچک را نگه .ملخها را برداشت و آنها را تعارف کرد .دوباره لبخند نزد.هیچ صحبتی نکرد.روی پیشانیش قرار داد

 .مچ دستش را بگیرد آماده فرار بودعیسی می خواست  درصورتی که.یکی از پاهایش را خم کرد.داشت ،اما دیگر آبی نریخت

این جنگی بود که .جای خود را به عصبانیت داد ،بیشتر از دست خودش عصبانی بود ،ضعفشحاال عیسی چهره بادو را می دید 

برخورد .دستانش را بهم زد.بازندهء آن می شد یک قطره آب روی روی سر و گردنش ریختن عیسی  نمی بایستی بخاطر 

گردن و شانه هایش .ان داد دوباره دستهایش را بهم زد،و سرش را تک.درد داشت.دستهای استخوانی خشکش در غار منعکس شد

یک یا دو .موهایش مثل علف سیخ شده بودند .فرق سرش از پوستش جدا شده بود.که صدا بدهد فریاد می کشیدندمثل دری 

آن مرد ":عیسی گفت.تقریباً داشتنددوباره به همدیگر می رسیدند قبل از اینکه بادو به عقب برود ،.گام به طرف بادو برداشت 

فریاد )که در آتش ترک بر می داشت ،و دوباره فریاد نهایش ،شاخه از درخت سرخدار ".وادار کند تا آب بنوشم  نمی تواند مرا

 ."بیروناز کنار من بر "(:زد

چشمها و .حتا چشمکی هم نزد.خودنمای می کردپشت شیشه ضخیم گلدانی پر از آب بادو بی تفاوت بود ،مثل ماهی که در 

فقط سرش را تکان .حتی در حالی که عیسی روی سرش فریاد می کشید،صاف و بی حرکت بودندپلهایش هیچ حرکتی نکردند ،

می .تفاله شده بودند .و ملخها را آزاد کرد؛اگر چه آنها مرده بودند بدون اینکه شانه اش را باال بیاندازد ،رویش را برگرداند .داد 

که زانویش در آنجا بعد فرار کرد،به طرف جای برگشت .ایی ؛غذای لذیذ یک بادو ،میگوی صحرتوانست خودش آنها را بخورد 

هرچند که .دیگر نمی خواست به عیسی نگاه کند .زخم برداشته بود ،به طرف نوک پرتگاه برگشت،به طرف غار خودش برگشت 

و حتی با تعدادی کمی از عیسی به زبان یونانی و آرامی .عیسی در حالی کعه او از صخره باال می رفت با او صحبت می رکرد
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بزدل،خبیث ،مثل سگ برگرد به طرف ".اما پاسخی نشنید .".شکر خدا ،تو مرا وسوسه نکرده ای ":فریاد می زد کلمات سومری 

 "اربابت 

پس .نزدیک بود از شدت خوشحالی گریه کند.احساس غرور می کردمیخکوب شده ،عیس بیرون از غارش ایستاده بود ،عریان و 

او مرد دیگری .خداوند شکر گذاربود( نبوغ)عیسی برای قوه ابتکار .خداوند نگهبان  او بوده .گذشته خداوند مراقب او بوده از اینها 

قرار داشت ،مثل بادو بی تفاوت از کارگاه خانوادگی آنها پایین تر نانوای که پنج خانه .را می شناخت که ندرتاً پلک می زد

آنها به نانش توهین .اش جمع می شدند و جکهایشان را در گوشش فریاد می زدند  بچه های کوچک پشت سرش در دکه.بود

 .نانوا هیچ عکس العملی نشان نمی داد اما .می کردند 

هیچ کس در آنجا ."وقتی که من ضعیف بودم ، که در حال بخشش بودی ، ،ای خدایشیرینای ":با صدای بلند گفت یعیس

با هر چیزی .که بینابین حرکت می کند ، به داخل غارش آمده بود تا او را فریب دهد شیطانی .نبود تا به صحبتهایش گوش کند

 .بدون آمادگی بوده است عیسی خندیدکه شیطان چقدر کودن و .آسیب پذیر و ناقص خلق کرده بودکه خدواند به عمد ضعیف ،

موسی و میری تمام آب .نه بماند ،مگر اینکه تشنگی انتخاب خودش باشد کسی تش ندارددر خارستان لزومی موسی گفت که 

را مجدداً پر  خالیشکها مآب بنوشند ورا مصرف کرده بودند ،بنابراین به آب انبار کوچک کنار غارها برگشته بودند تا  مشکها

 .کنند

زیرانداز تولد ارغوانی و نارنجی تمام شده بود درست زمانی که بدون وجود آن آب انبار کوچک که منبع آب آنها  بود،شوهرش 

شل در فرصتی کمی میری مجبور می شد تارها را .وک بافندگیش کشان کشان جدا می کرد احتماالً میری را به زور از کنار د،

بستن این بندهای  .،زیر انداز را از دوک جدا کندبه دوک وصل شده بود  زیراندازکه چهارصد گرهبریدن با ،و بعد می توانست کن

زیراندازها برای موسی تنها به این دلیل اهمیت داشتند که می توانست اما .حاملگیش بودعاقبت به خیر شدن برای تضمینی ناف 

میری .اینکه میری را از زیراندازی دور کند که هیچ سودی برایش نداشت تا  متحمل تشنگی شود نمی خواست .آنها را بفروشد

در زیر غارها  وکه زمانی گذرگاه سیالب بود بیرون می آمدکه از گل نرم بستر دره آبی متوجه نشانه از آب در خارستان شده بود ،

سنگها که نشان  شدنجمع غزالها یا شبیه به ردپای ردپای .د گل بنوشنمی خواست شوهرش را ترغیب کند تا .گرفته بودقرار 

رویده در کنار چاله آب دسته گیاهان سبزی که نشانهء اغراق آمیزی مثل یا کسی چاه یا چشمه ای را پیدا کرده است،می داد 

شان داخل ریشه هایشان انباره های نحیف بخاطر آبی که دربوته های نمکی را احتماالً مجبور می شد .وجود نداشت ، باشند

اما .مرطوب رشد می کنند  نهای در زمینهالهایشان که همیشه را بکند درختان گزی اطراف از ریشه بیرون بیاورد،و یا وجود دارد 

آب انبار میری با خودش فکر کرد که چال کردن و رسیدن به آن .شکر خدا آن آب انبار کوچک در کنار غارها وجود داشت 

رفتن به طرف غارها با باال از اینکه .اگر چه ترجیح می داد در آنجا به جای آب موسی قرار می گرفت  هی بودکمی شانسکوچک 

فرصتی پیدا کند،فرصتی برای صحبت کردن با مارتا وقفه ای کوتا در بافتن زیرانداز تولدش پیش می آمد دلخور نبود،الزم بود 

نمی توانست بگوید که .کرده باشند پیدا کند تا بتواند راه برود تا درد رانهایش کم شود ،و گردن و کمرش هم حرکتی 
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بیشترین توجه موقعی که در کنار دوک بافندگی چهارزانو می نشست اما .از حاملگیدردناجوری که دارد از بافندگی است و یا 

را اشغال کرده فضای بین پاهایش  مرتب و آراستهنوزاد .در حال رشد بود ی می شد که در اطراف کمرش اش معطوف به توده ا

 آنهاو ماده ای مثل صمغ از نوک د ندرد می کر پستانهایش.می شد گرمش  شده بودند وحتی شبها هم  لباسهایش تنگ.بود 

طوری که ورانها و پاهایش گرفتگی عضالنی پیدا می کردند خون دماغ می شد ،.داشته باشدان از آمدن شیر خارج می شد تا نش

 .گرفتگی عضالنی پشتش برطرف نمی شد 

آن بر روی .به عقب حرکت می کردند که بود ش و شبکه های رنگی بااین وجود هنوز تمرکزش معطوف به دوک بافندگی

از صمیمیت پارچه بافته کرده باشد و  کمکیدوک بافندگی   یدگیکشحفظ که بافته شده بود نشست تا به پارچه ای قسمت 

خودش را در میان زیرانداز تولد .تولد قرار داده بود احساس آرامش می کرد  پشمیشده و اینکه جسم حامله اش بر روی زیرانداز

می  کامل شدنزیر انداز در حال کرد که می تا حدودی احساس .بیرون کردرا از فکرش   زندگیش موسی و رنجهای.گم کرد 

 .،نوزادش آراسته و مرتب بر روی دامنش بنشیندشاید می توانست با آن پرواز کند.تواند باعث نجاتش از دست موسی شود

تا لحظاتی را بنشنند و استراحت کنند  باال می رفتند پایین غارهای ،وقتی که آنها چهار دست و پا از سراشیبی میری خوشنود بود 

گرم نگه دارد اواسط ظهر بود،اما نور آفتاب زیادی وجود نداشت تا او و شوهرش را .ا پر کند رآب مشکها میری قبل از اینکه 

اما در روی تپه ها ابرهای منسجم .در زیر نور تیزبه نظر می رسید دره دریای نمکی .هوا برای خوابیدن به اندازه کافی گرم نبود .

 .شده بودند و تنومند سیقل نشده توده شده بودند مثل خود زمین محکم مثل تخته 

این سو ان سو رفتن در  به خودش برای عصای شیم را برای کمک  با وجود اینکه علی رغم خنکی سنگین آن بعد از ظهر ،

نفسهایش  قد نمی داد تا مستقیماً به  و میری ر مجبور کرده بود تا تمام مشکهای آب را برایش حمل کند ،اختیار گرفته بود 

در ،تا آنجا که امکامن داشت که دقیقاً عالوه بر آن ، نقشه ای انجام نشده ای داشت که نیازمند این بود .گرددطرف خیمه  بر 

راهی را پیدا می کرد تا چیزی را می خواست و مستحق آن بود را بدست تا قبل ازاینکه   سرجایش باقی بماند ،حداقل همان 

باید در پایان مدت اقامتش درآن خارستان . در میان بودغرورش  پایه بدجنسی نیست بلک موضوعبا خودش گفت که ،.بیاورد

یک .هیچ تاجری این کار را نمی کرد.نمی توانست بدون کسب موفقتی که بتواند به آن ببال راهی اریحا شود.سودی بهم می زد

شاید در جای که بود .نکرده بودموسی تا آن لحظه هیچ موفقیتی در پایین آن پرتگاه  کسب .تاجر همیشه طالب پیروزی است

 .بدشانسی برای کسی دیگر.شته باشد امی توانست شانسی د

که قسمت کوچکترش .دوباره همان دوقولو قبلی .حس کرد که با اقامت کوتاهش در خارستان به دو قسمت تقسیم شده است 

شفا دهنده را لمس قسمتی که امیدوار بود دوباره .قسمتی که عبادت می کرد.به جستجوی موفقیتی رفته بود در پایین پرتگاه 

با هر قدمی که موسی به .پیش می رفت قسمت اول ، اقتدار تجارت ،میل و رغبت بود ،کسی بود که به طرف غارها .کندپیش 

خرافات خودش را در خیمه جا اربابی که .طرف آب انبار کوچک بر می داشت ،عیس را در فاصلهء دور تر و ایمن تر می دید
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می .موسی جاه طلب بود .هشان بود رو کرد و به مقدسات بی حرمتی کرد نشیمنگابین تپه ها  به دره ای که در.گذاشته بود

 .می خواست همه آنها را متعجب کند.خواست خودش را نشان داد

خواست تا مورد مهمانوازی قرار  میپایین ترین غار که مارتا در آنجا خوابیده بود نشست و در سایهء صخره ها در کنار  بنابراین ،

با فرا رسیدن روز سیم قرنطینه ،موسی  .اهمیتی نمی داد که مستاجرینش روزه گرفته اندو مشغول عبادت کردن هستند.بگیرد

وقتی که ."جمع شوید ،جمع شوید":فریاد بزند و زند تا دستهایش را بهم بمیری را وادار کرد .و افسرده شده بود کم حوصله 

بادو به دعوت موسی پاسخی نداد و خودش .خیلی زود کارش را انجام داد موسی در اوایل راهی شدن به طرف غارها بود میری 

؛آپاس به دلیل اینکه همیشه امیدوار بود که موسی بتواند شفا دهنده را اغوا را نشان داد ،اما آپاس و مارتا فرمانبردار تر بودند 

در آخر،حتی شیم به .به این دلیل که نمی توانست در برابر صدای میری مقاومت کند کرده تا به غارهای انها بیاید ،و مارتا 

به دور از حرکت کرد تا جایی برای خودش  دعوت موسی پاسخ داد و تا آنجا که می توانست به آهستگی و تاخیر به طرف ارباب

 .چقدر آرام و بی دقدقه است که در آنجا می توانست نشان دهد بقیه پیدا کندتا از دست رس موسی در امان باشد 

،همان خرمای که خود موسی یکی آنها برای اربابشان خرمای خشک آوردند تا بخورد"چه دارید؟من خسته هستم":موسی گفت

گوشت تکه های آن .از گوشت آهوی کوهی که بادو در غروب روز قبل آورده بود های تکه ،و ه آنها فروخته بود دو روز پیش  ب

متوجه شد کهه آپاس "دیر چه دارید؟":گفت.موسی به دنبال چیزی شیرین تر از گوشت آهوی کوهی بود .موسی را راضی نکرد

 .نمی خواهد چشمش به چشم موسی بیافتد

اما اگر قوز کردن بهای داشت ،خوب می .آپاس فقط قوز کرده بود"اشته باشی؟چه چیزی داری که نباید آنرا د":از پیرمرد پرسید 

حتی .آپای سرخ شد .و هم باعث ترسشان می شد  بود  هم جادوییاین امر موسی می توانست افکار آنها را بخواند دانست که 

بنا براین با بی میلی کمی از شانه عسلی که عسل از آن می "داریم  اگر بخواهی ، ما کمی عسل":لکنت زبان پیدا کردو گفت 

تا پایان این عسل .به موسی دادند،نگه داشته بودند در پارچه ای نمناک پیچیده شده بود و برای خودشان و برای خودشان چکید 

 .که باید داشته باشندمی بخشیدقوت به آنها کمی قرنطینه 

بر روی مشکی با در حالی که مارتا موسی دستهایش را دراز کرده بود .را خورد موسی خرماهایشان ،گوشت آغشته به عسلشان 

 .انگشتان چرب و چسبناکش آب می ریخت 

و همچنین هیجان بدجنس  ،موسی احساس می کرد که خطرناک "گوشت و شانه عسل را کجا پیدا کردی؟":موسی پرسید؟

این فکر به  ،تا حدودی مزهء گوشت ترشیده می داد  و،دامن زنی که در نزدیکی او قرار گرفته بود اطرنزدکی بخ.زده شده است

 .داشت آمده می شد .دستی روی شکمش مالید.آروغی زد.ذهنش می رسید که باید نقشه اش کامل باشد 

 .به اطراف تکان داد بادو دستش را ."ینجا پیدا کرده است ی کوچک آنها را،حوالی همبادو":آپاس گفت
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هر چیزی که می بیند مال من .اینجا ملک عمومی که نیست .یکبار به شما گفتم.جایی همین اطراف؟امیدوارم ،ملک من نباشد":

اگر نتوانم به ... ".به غار های ردیف شدهء آنها اشاره کرد ". ...من باید چکا رکنم؟اطراف آنها حصارهای چوبی بگذارم.است 

حاال .من خوشحال نیستم!میری آنرا برایم بیاور.چه ازش باقی مانده است،شانه عسل را به من بدهید.ماد کنم مهمانهای اعت

 ".می خوریدو گوشت مرا می دزدیدشما عسل مرا دیگر 

 ."این کار بادو بود،نه کار ما":آپاس مجدداً  گفت 

مارتا نسبت ".ممکن است هر جای آنرا پیدا کرده باشد ":مارتا در حالی که با خودش با صدای بلند حرف می زد ،پیشنهاد کردکه 

کمی شکش ،دال بر تملک تمامی زمینها آنجا ساختگی است ادعاهای موسی د اینکه وربه چیزهای که از میری شنیده بود در م

 .برانگیخته شده بود 

 "تو چه گفتی؟.این زن راجب به چه چیز صحبت میکند؟بیاید بشنویم ":موسی گفت

 "...زنبورها ممکن است در هر جایی باشند ":گفتمارتا 

چه جور .سرش را به حالت تهاجم کج کرد ،چشمانش را کوچک کرد.به طرف مارتا برگشت"هر جایی یعنی چه؟":پرسیدموسی 

آنطرف ":موسی گفت.چهار گوش و پهن،پشتی پهن بود زنی بود که با مردی مجادله می کرد؟این جور زن ؛درارای صورتی 

اندازه ملکهای .قرار دارد،و بعد از آن ملک من دوباره شروع می شود و بعد از آن ملک عمویم .،ملک پسر عمویم است ملک من

بیشتر از آن است که هر کدام از شما قبل از اینکه گرفتار شود بتواند فرار .آنرا طی کند من بیشتر از آن است که زنبوری بتواند

مجبور بود لبخندش را .دوباره رو به طرف آپاس کرد.رین جمله را با شیرینترین لحنش گفت آخ".بیاید با هم مشاجره نکنیم .کند

 النه زنبور را پیدا کردند؟نزدیک اینجا؟همسایه هایت کجا ":موسی گفت.پنهان کند

 "...ما دیدیم،اما .ما ندیدم":اپاس گفت

 .ی کندمی خواست برایشان قلدر.تمام بعد از ظهر وقت برای تلف کردن داشت "شما چی دیدید؟":موسی گفت

 "...خوب،ما او را دیدم،که چوب بلندی داشت ":آپاس گفت

 "که او رفته تامثل ماهی زنبور شکار کند؟تو می گویی ":موسی گفت

 "...پیدا کرد و داخل چوب را با آن خالی کرد  استخوانیو تکه ...":آپاس ادامه داد

از سر بیکاری که پسرک شبانی مثل ،فقط گه گاهی حرفش را قطع می کرد،ا بزندداد تا آپاس تند تند حرفش رمی موسی اجازه 

موسی می توانست از عهده اش بر آید پس به او اجازه داد .این رفیق خطری برای موسی نداشت  .طناب بز پیری را می کشید 

پیش بیاید تا ان مردها را در این صحبتها به موسی فرصتی می داد تا نقشه هایش را تکمیل کند،تا به دالیلی .تا حرفش را بزند
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پس نصف و نیمه موسی به حرفهای .ب بایستد تا غارهای آنها را اشغال کندشب به ماموریتی بفرستد در حالی که خودش عق

ی توضیح می داد که چطور بادو یک تکه زردآلوی گندیده ای را در حالی که آپاس با هیجان یک مرد شهرآپاس گوش می داد 

 ...سر یک چوب توخالی قرار داده بود به

 "چه زردآلویی،از کجا زردآلوها را دزدیدید؟":موسی گفت

 "ما زردآلو را ازخودت خریدیم":آپاس گفت

ادامه .وب قرار بگیرند چخیلی خوب بودند تا در نوک .آلوهای خوب و ارزانی بودنددآنها زر.خوب،بعد چه شد":موسی گفت

 .".حرف زدنت را قطع کنیباید من نگفتم که تو .بده،خوب ،حرف بزن

قوز کرده بود و و به پشت به سایه دویک سر چوب توخالی را در داخل زمین خارج از غارش قرار داده بوداپاس ادامه داد که با

و در جستجوی زردآلود به داخل چوب حفره چوب حرکت کرد .چوب نشست که زنبوری روی طولی نکشید .منتظر زنبور بود

که زنبورهای دیگرکه از النه آمده بودند برگشت ،و بزودی در آنجا پر از صدها زنبور شد و بعد با .زنبور پرواز کزد و رفت .

 .لو بودند مشغول جابجای خرده های زردآ

هرچند که آنطور شستش را روی سنگی گذاشت  آپاسبعد ".اینطوری.گذاشت  چوببادو شستش را روی انتهای باز":آپاس گفت

 "این کار را کرد؟ طورچ.چوب به دام انداخت بودباید ده زنبور را داخل ": موسی گفت.خوب نمایش نداد که دوست داشت 

 "ده تا نیش به اور زدند ":ادامه داد

یا  دیگر نمی توانست آنرا ببیندآنرا دنبال می کرد ،اینقدر می رفت تا .اجازه می داد یکی از آنها فرار کند ...":آپاس ادامه داد 

و دنبالش می ج شود،ارخ ادیگر از زنبوره یچطور این کار را کرد؟اجازه داد تا یک.وباره پرسیدموسی د.صدای وزوزش را بشنود

به داخل بوته های زنبورها زیرکانه ای بود اما اگر چه فکر .تنها چیزی بود که می دیدیم .زنبورها می رفتندما می دیدیم که .رفت

بادو دنبال ده زنبور .و بادو در هر زمان به النهء انها نزدیکتر می شد رم و بعد پنجم ،ازنبور سوم،و چه.خار پشت صخره ها رفتند 

 .زنبورها مستقر بود می رفتند شانهءبه سمت ملکه درمیشه متوجه هستی ؟وقتی آزاد می شدند ،ه.دوید

 "زنبور من  شانهء":موسی گفت

بادو فقط مجبور شد تا برای اینکه این کار کلکی برای رسیدن به النهء زنبورها بود،":آپاس در نتیجه گیری صحبتهایش گفت

نگفت که آنجا ملک .حرف نمی زد .بادو با عسل برگشت .دکمی دود را ه بیاندازو از خودش پذیاری کند ،زنبورها را دور نگه دارد 

 "کی بوده است 

 ."زنبورهای من.ملک من":موسی گفت
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تان نتیجه ساین داحاال ":گفتاز شوخی موسی به وجد آمده بود، درحالی که.ازهمه مهمتر اینکه چرتش نگرفته بود. شیم خندید

 . "اخالقی دارد که همه ما باید به آن توجه کنیم

؛با ه بود دلخور شد در مورد چگونگی تمام کردن عسل بوسیله بادو ،و سخنرانی طوالنیش  اندازه کافی از دست آپاسبه موسی 

برایش قابل تحمل اما هیچ مداخله ای را از جانب مو طالیی .این وجود در برابر وسوسهء ساکت کردن آپاس مقاومت می کرد 

 .نبود

 "چه نتیجه اخالقی ؟":موسی پرسید

  "... بصیرتما،برای رسیدن به خود جستجو،شبیه جستجوی .نتیجه اخالقی از تحمل روحی ":شیم گفت

ترجیح می دهی که کدام یکی از آنها را با خرما بخوری ؟موسی سرش را بر گرداند بصیرت،بصیرت،عسل نه؟":موسی گفت

 .گرفته بود اما شیم تازه اوج .مداخلهء شیم می توانست در همان لحظه خاتمه یابد.

شما می گذارید که یکی از آنها برودبعد .روزهای روزه داری در بیابان هستندفرض کنیم ،زنبورها ،دعا ها هستند و یا ":شیم گفت

شما هنوز هم گمراه .با این وجو هنوز هیچ دورنمایی از بصیرت یا نشانهء از خدا وجود ندارد.رفته است دنبالش می روید،ولی 

 "....از قبلفرض کنیم ،.این کار چهل زنبور برای ما هزینه دارد .نها محافظت کنیدباید از آ.هستید

و حوصله اش سر رفته فرض کنیم ،که ارباب شما مریض است و از گوش دادن به این حرفها خسته شده .از قبل ":آپاس گفت

 ".داست ،و تو را بدون مشک آب از اینجا بیرون میکند و به بیابان می انداز

 "...فروشنده آب شنیدم کسی که یک زمانی داستانی راجب به ":آپاس ادامه داد

موسی همان ".حاال من صحبت میکنم.ساکت باش":موسی در حالی که به نشانه اخطار انگشتش را باال آورده بود به آپاس گفت

می خواست که به .ها را شنیده بودنتیایج اخالقی داستان و حرفهای آن که به اندازه کافی فروشنده آب بود ونه کس دیگری

ابتداء باید قربانینش را .از دستش خارج شود بیش تر از اینها نمی خواست کنترل اوضاع .سرعت توجه آنها به سمت او برگردد 

شب سرجایشان می  درو بعد می بایستی آنها را  –انگیزه اش برای انجام دادن چیز دیگری علی رغم  –افسون می کرد 

 .خوب می دانست که چکار کند.گذاشت 

کسی تشنه بماند ،مگر د مشک آب بخواهم؟در خارستان لزومی ندارد که یچرا با":از روی سماجت گفتشیم به آرامی و با جرات 

قبالً تا این حد شگفت شیم در قرنطینه "...فکر کنم این صحبتهای خودت باشد .خودت زیاد اینرا میگفتی.اینکه خودش بخواهد

از .ده،پس ، آب انبار کوچک مرا ترک کنادامه ب":گفتموسی که ندتاً شنونده بود .اما هیچ کس نخدید .جاع نبود و شانگیز 

چقدر خوب می بگذار ببینیم .به خدا توکل کن.دعا کن تا آب پیدا کنی .اینجا برو و مثل یک روباه شانس خودت را امتحان کن
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و شروع کرد وزنش را "بلند کن،بلند کن"،سر میری فریاد زد اهد بلند شود موسی وانمود می کرد که می خو".توانی زندگی کنی

بگذار ببینیم ":دوباره گفت.افسون کردن نبوداین کار به هیچ وجه .چنگ زدعصای پیچ در پیچ را .روی شانه هایش انداختن

اینطور .. فکر نمی کنم،من  من اینطور":شیم با خنده ای ظاهری گفت ."،امشب را بیرون از اینجا چطور خوب سر می کنی 

من فقط سئوال ":شیم گفت.از موسی تمکین می کردالزم بود کمی .خیلی زیاده روی کرده بود "....می دانم ... فکر نمی کنم 

دستهایش .باید چکار کند؟تا آنجا که می توانست سربه زیر نشست ...کردم که بعد در پاسخ ما چیزی بگویی ؟یک مرد تشنه باید 

 .شل شده بود ،شاگر ممتاز و استاد حکیمش نش در داما

،و صدها بار دیگر هم می ،همانطور که گفتم  لزومی برای تشنه بودن وجود ندارد.آنها صحبتهای من بودند ":موسی شروع کرد

کمر مارتا را  و تاهای لباس دورتمامی چین ها .آب به لبها ،سرو صورتش زدتا برایش آب بیاورد،مارتا را صدا زد آن ازبعد ".گویم

این اصل مثل جایش را بلدی ؟.اگر جایش را بلد باشی .همیشه آب برای خوردن وجود دارد ":موسی گفت.با دقت تماشا کرد

آنرا نتیجه اخالقی وجود ندارد که بادو بخواهد .اما نتیجه اخالقی داستان وجود ندارد.اصل پیدا کردن عسل بوسیله چوب است 

 بینی کسی که مثل من نتیجه اخالقی داستان من این است که ":طرف شیم تکان داد و ادامه دادعصا را به ".به ما بدهد 

تاحد بصورت نمادینی بو کشید ،و مارتا "...عسل،آب،خدا.همیشه می تواند آنچه را که می خواهد بو بکشد داشته باشد  تجارت

 .".ه است نوبت صحبت من شد":موسی گفت.زیادی فکر کرد که موسی به او چشمک زد

 -"فرض کنیم بیاید"-یک بیایان.نکرده بود یکبار از بیابانی عبور کرده است که هیچ گیاهی در آن رشد به آنها گفت که چطور 

وسمه و شصت بز ،گوشت گوسفند نمک زده شده ،همراه خود آنها .خودش،چهار پسرعمویش ،پنج شتر .پشت سرهم چهل روز 

به خوشی تمام شده بود و آنها تمامی سفر .با سیاهپوستان سه ساحل آنطرف تر مبادله کنند داشتند که قرار بود آنها را شاخ 

که در بفرشوند  هنبتیعایدشان شده بود کی می توانستند آنها را در قالده میمون آنها در عوض صد .کالهایشان را فروخته بودند

 .تحریک جنسی...؛هیچ حرفی نزد موسی دوباره چشمکی زد...آنجا مردم باور داشتند که گوشت میمون 

ما نمی دانستیم که صد تا میمون تا چه اندازه می توانند .کسی سرش را برای تایید تکان ندهد .افسوس،احمق شده بودیم":گفت

و تندصحبت می میکردندهم همه گپ می زدند ،  تمام روز کهصدتا شیم پشمالو.می توانند سروصدا بکنندتشنه شوند ،یا چقدر 

 .کردند

نمی خواستند حرکت .اما میومنها بلواگر بودند .در آغاز می خواستند که میمونها را افسار کنند و آنها را به پشت شتر ببندند

بنابراین .تا شتری که در آنجا بودند قوی تر بودند سهصد تا میمون با پاهای فر رفته در شن ،از .آنها افسارها را می کشیدند.کنند

بستن مرغها بهم ببندند طوری که پاهایشان را به بندهای چرمی پهلوی را مثل موسی و پسر عموهایش مجبور شدند میمونها 

اندازه کافی کم آنها به .پسر عموهایش می توئانستند پیاده حرکت کنندموسی سوار برشتر سوم بود؛.ه بودند دو تا از شترها بست

 .وبه اندازه کافی الیق بودند و از میمومنها هم فرمانبردار تر بودندجثه 
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از حاشیه بیایان حرکتشان را و صبح زود وقتی که هوا خنک بود روی دو شتر بعدی مشکهای بزرگ پر از آب قرار داده بودند ،

آویزان شده به .که میمونها در وضعیت نامساعدی باشند به نظر نمی رسید.،آغازکرده بودند که دارای کمی گیاه و سبزه بود 

در .تند تند صداهای تولید میکردندبدون وقفه جیغ می کشیدند و .شده برایشان عادی شده بود واژگون دسته ای و شکل 

چند روز اما بعد از گذشت .موسی و پسرعموهایش هم جیغ می کشیدند تند تند حرف می زدند.ابتداءاین کار سرگرم کننده بود

 .باعث عذاب آنها شده بود سروصدا 

مثل فرش رنگارنگ ،صاف و پذیرا بیایان به آنها ثابت می کرد که اگر به تپه ای شنی بر می خوردند  .به کندی جلو می رفتند

به کاروان کوچک آنها در سفرش .قرار داشتند می کشید انگشتانش را بر روی چیزهای که روی این فرش گاهی اگر چه ،است 

و آفتاب به پشتشان می تابید.قالی حرکت می کرد پرزروی اینحاال کاروان کوچک بر خالف .توده ای  شنی برخورد کرده بود 

حتی زمانی هم که شترها میمونها هم همه می کردند ،مثل جیرجیرک بی وقفه سروصدا می کردند ،.پشتشان داغ شده بود

موسی به آنها آب می فقط زمانی ساکت می شدند که پسرعموهای .سروصدا می کردند و روی آنها تف می انداختند

 .پسرعموهایش تمام وقت به آنها آب می دادند.دادند

از بصیرت وجود نداشت هیچ چشم اندازی ":متوجه شدند که گم شده بودند ،گفت بعد از گذشت پانزده روز،موس با بیان اینکه 

چه صدها بیایان را پشت سر گذاشته بودند، این شرایط برای کاروان آنها قبالً اگر ."،هیچ نشانه ای از هیچ خدایی وجود نداشت

چونکه دماغ درازی داشت ،خیلی راحت یکی از پسرعموهایش هباک را هاک یا شاهین می نامید .به هیچ وجه اتفاق نیافتاده بود 

 .،آن مکان را تشخیص می دادو فقط با بو کشیدن مشتی خاک از جاههای که بدانجا می رسیدند  با چشمان بسته 

را که رد آن قرار داشتند را بگوید یا  سنگهای این بیایان را جلوی بینیش گرفت ،اما نتوانست نام این بیایبانگرد و خاک و خاک 

حتی نتوانستد بگوید که روی هوای آنجا را بو بکشد؛جمع شدند تا بتواند دور او .نقطه ای را برای مقصد سفرشان تعیین کند

ای شدیدی می وزید ،حتی اما در آنجا باده.در جستجوینشانه ای از هر کاروانی بودند آنها .اهایش ایستاده یا روی سرش پ

ای از خط هنوز هم امیدوار بودند تا با مسافرانی در آنجا بر خورد کنند،یا نشانه .ردپاهاو بوهای خودشان هم در آنجا محو می شد 

آنجا بتوانند ستاره ای را تشخیص دهند ،یا تفکیک شده باشد ،یا آنسوی شب پر از گرد غبار  افق را بیایند که توسط درختانی

 .پرنده ای را ببینند

اما هیچ ردپای از بزها وجود نداشت ،فقط ردپای پنج مرد و پنج .بعد از گذشت بیست آنها دوباره ردپای خودشان را پیدا کردند 

شیارهای وجود داشت که بوسیلهء میومنها با قرار دادن انگشتهای درازشان در شن بیابان همچنین شتر در آنجا وجود داشت و 

در مشکهای بزرگشان  آب و حاال.آنها به مدت پنج شبانه روز به شکل دایره ای دور این مکان چرخیده بودند .بوجود آمده بودند

میمونها در شب سرفه می کردند و را آرام نگه دارند ، نها ودیگر آب چندانی نمانده بود تا با آن میوم.بود  نحال تمام شد

 .خون در سرهایشان جمع شده بود چون ر و اذیت آنها نمی شد زکار باعث آاین .سروصدا می کردند 
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وضعیت را برای شنوندگان خود بهتر شرح با این کار و آنها را باال نگه دارد و تکان دهد موسی ایستاد تا مشکهای خالی خود را ب

موسی کامالً مطمئن .این همان چیزی است که برای شیم در فکرم دارم این تشنگی است ،؛استکار معنای بی آبی این .دهد 

ت در آن وجود نداش هیچ نکته ای.هیچ پایانی برای داستانش وجود نداشت هنوز ،.نبود که داستانش او را دارد به کجا می کشاند 

آنها سرشان را تکان دادن و با این .اما به نظر می رسید که آپاس و مارتا به این موضوع اهمیتی نمی دادند .،به جز فریفتن 

برای آنها اهمیتی نداشت که .این داستان بهتر از هر نتیجه گیری اخالقی بود .می خواستند تا داستانش را ادامه دهد راوی کاراز

چشمها و علی رغم اینکه حتی شیم هم .شود داستان دنیای آنان در  حیرتاشد ،به جزء اینکه باعث ای نکته ای نبداستان دار

 .بودمشغول گوش دادن  لبهایش را کامالً بسته بود ،

آنجا آب کافی برای ما و آنها وجود نداشت  رهر چند که دما مجبور بودیم خودمان و میمونها را نجات دهیم ،":موسی ادامه داد

 می خواستی چکار بکنی؟":ادامه داد .با چشمانی باز مبهوت داستان شده است خوشحال بود از اینکه چطور مارتا هاج و واج ."

البته که .کن اعترافاالن .نها را با گرز کشتی ،و همه آب ها را خودتان خوردیدآهمه  میمونها را در بین شنها رها کردی ، .نگو

برای انسان باشد  آزمونتجارت چطور می تواند حقیقی ترین که  و نمی فهمید.نیستیدشما که تاجر اما .این کار را کردی 

به اندازه عبادت کردن یا روزه گرفتن امری روحانی دادو ستد .تجارت نشان دهندهء قدرت ،ثروت و پرهیزکاری انسان است .

چیزهای برای جستجوی بی پایان یک تاجر ".:ادامه داد.به شیم نگاه کرد "د که اینطور نیست ؟کدام یک از شما می گوی.است 

مکثی "...،مثل بصیرت شیم ،فایده این بصیرت چیست ؟هیچ فایده ای ندارد به جزءنیست که نتوان آنها را لمس کرد و یا خرید

،با شکوه به جز برای چیزی تازه ،واقعی ...":ادامه داد .آنها را بکار می برد یادش بیاید کرد تا عین کلمات عمویش که صدها بار 

به چهره ...:و بنابراین .ما بزرگ هستیم.ما خدا هستیم ،ما خدایانی کوچک هستیم.تا جهان را جایی غنی تر کند.و البته با ارزش 

ها دور نکرد تا تک تک نگاهش را ازچهره های آن.نکرد  ی نگاههء میربدیهی بود که فقط به چهرهای همه آنها نگاهی انداخت،

ما نمی تونستیم از آن بیابان به طرف عموهایمان برگردیم ":ادامه داد .سری تکان ندهند به نشانهء تایید نزنند و  آنها لبخند

،بدون اینکه چیزی برای فروش داشته باشیم به جز اجساد خون آلود اینکه دستاوردی از تالشهای طوالنیمان داشته باشیم بدون 

نشان دهندهء  این کار .حرکت نمی کند( بی بار)سبدهای صندوقی خالی چه کسی آنها را خواهد خرید؟یک تاجر با .میمونها 

مجبور می خانه برگردید وقتی می خواهید به ":ادامه داد.لبخندی زد،لبخندی واقعی و مسرور .مکثی کرد ".ضرر ایمانی است 

دستانش را باال نگه "گذشت چهل روز قرنطینه چه چیزی باید به عموهایتان نشان بدهید؟؟بعد تاز شوید چه چیزی را بفروشید

 .آنها نباید پاسخ می دادند .داشت 

روزها به جلو حرکت  آنها.در برابر ریگهای بیابان از خود محافظت می کردند موسی توضیح داد که چطور او و پسر عموهایش 

که می توانستند زمین آنجا را برای پیدا کردن آب می کردند به امید یافتن چاهی یا چشمه ای یا بستر خشک شدهء رودخانه ای 

او را به حالت چهار دست و پا قرار دادند تا .آنها چشمان پسرعمو هاباک را بستند ،تا بر روی حس بویایش تمرکز کند.حفر کنند 

آنها هیچ شانسی در پیدا .خشکی خاک و گرما بود اما تنها چیزی که به مشامش می رسید .نم و رطوبت بو بکشد  به دنبال

پیدا کردن درختهای گز که مقدار خیلی کمی آب .کردن نشانه ای از حیات نداشتند ،چیزی زنده به جزء خودشان را پیدا نکردند 
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اما به جزء تشنگی برایشان تبدیل به رویا شده بود ، هایشان وجود داشت، ،و شهد گیاهی در ساقهدر ریشه هایشان جمع می شد

 .چیزی برای پیدا کردن در آنجا وجود نداشت 

دوست .خوشحال بودند از اینکه می دیدند که ما گم شده بودیم خوشحال بودند .هنوز میمونهایمان می خندیدند":گفتموسی 

برسند و پایانشان را در  همی خواستند به نبتی.درخواست آنها بود این .تن هستیم داشتند ما را ببینند که در شنها در حال سوخ

هیچ نباید به میمونی که در پشت شتری سوار  شده .چه کسی این را دوست داشت ؟قحطی را ترجیح می دادند.ها ببینند دیگ

خندید ،اما ".کرداطمینان  نباید یا یک سگ تشنه  هیچ گاه به یک زن تشنه.. این نصیحت خوبی است .است اطمینان کرد

کمی شاید .سینه اش را فشار داد ،و از شدت درد به خود می پیچید.ناگهانی ناشی از درد کرد خندهایش را تبدیل به فریادی 

و ."خیلی گرمم شده"و گفت .دستی به پیشانیش کشید."شاید بهتر باشد کمی استراحت کنم":گفت.داشت سوء هاضمه 

حاال چه بر سر میمونها "که سر به سرمان بگذاری امیدوارم .داری سر به سرمان می گذاری ":پاس گفتآ.چشمانش را بست 

 "...نمی خواهیم که ناخوش باشی .آمد؟البته اگر ناخوش هستی استراحت کن

عمیقی کشید نفس  ".را با هم ببینند افسوس ،پس همسایه هایمان می خواهند پایان کار قصه گو و پایان داستان ":موسی گفت

امیدوارم بودم شخص مریضی مثل تو درک بیشتری در مورد یک همنوع علیل ؟...آیا میمونها بیشتر از کن اهمیت دارند ":گفت.

 ".داشته باشد 

 "نه،نه،استراحت کن ":آپاس گفت 

هر .ه هایم بپیچیدشانآن شال مرغوب این زن را دور .پس کمی آب برایم بیاورید .کمی کمتر شد دردم .شکر خدا.":موسی گفت

 .بوی مرهم زنجبلی مارتا می داد  تا حدودیبود و مطبوع گرم وشال  ".وقت بتوانم داستان را ادامه می دهم 

از وسط گفت که د رآنوقت  او و کاروانش زمانش فرا رسید ،موسی بعد از اینکه آبی نوشید و چند بار دیگر سینه اش را چنگ زد 

اینها انتخابهای ما چیزی باید می نوشیدیم ،هر چیزی را وگر نه می مریدم ،.مرگ حرکت می کردند بیابان به طرف دروازهء 

تا قوزک پا در پس موسی بایستی مثل پسر عموهایش پیاده می رفت ،.شتر موسی را هم قربانی کنند می خواستند آنها .بودند 

بدن شتر ،خون و شیرش را بنوشند و به میمونها آب  دند مجبور می ش.کردند می کوهان و شکم شتر را پاره .شن فر می رفت 

میمونها می توانستند شتر .در بدن شتر پیدا کرده و بخورند را قابل خوردن است از احشاء و چربی شتر اجازه دادند تا هر چیز یکه 

  . نه قورت دهند را وارو

یک تاجر زیرک هرگز پای پیاده ":ادامه داد .را خارند  یک طرفش. "اما کسی مرا مجبور نکرد تا پیاده راه بیافتم":موسی گفت

بیاید  بگویم می خواستم به آنها ی بخاطرم رسید،فکر.و شروع بکار انداختن فکرم کردم .من چشمهایم را بستم. نمی رودراه 

آویخته شود حتماً مزه گوشت آنها اگر به دار .و آب بدنشان استفاده کنیم  وشت،بیاید از گیک جفت از این میمونها را بکشیم 

 هچه باید می گفتم ؟چرا گوشت میمون در نبتیت میمون راجب گوش.اما بهتر بود راجب این قضیه فکر میکردم.خوبی خواهد داد
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در اما فایده ایجاد این انگیزه در ما پنج نفر ،.باعث می شد مردی تشنه خوابیدن با همسرش شود گوشت لذیذ بحساب می آمد؟

داشت تا بذرهای بدنش را چه بود؟برای یک مرد گناه  کنیم ، ر آنجا بجز شن پیدا نمی شد تا خودمان را ارضاحالی که چیزی د

 .حتماً پنجه پسرهای ما مثل شتر دو تا یی می شد .بوسیله نزدیکی با شتر به هدر بدهد 

بلکه بند یکی از میمونها را  با چاقو بریدم .م و یکی از میمونها را نگرفتم و چاقویم را در زیر گلویش قرار نداد":موسی ادامه داد

من مجبور نبودم میمون را را روی چوبی تو .تو یک زنبوری .دمش را گرفتم در گوشش نجوا کردم و گفتم برو آب پیدا کن .

میمون می دانست تنها .آن میمون چطور می دوید باید می دید که .خالی قرار بدم یا یک سر چوب تو خالی را با زردآلو ببندم 

کمی آب پیدا میکرد و بعد این بود که ابتداء باید گشتن به سه ساحلی که پشت سر گذاشته بودیم ،وبرشانسش برای در رفتن ، 

میومنها مثل .آن میمون را تا قبل از اینکه در تپه های شنی ناپدید شود ،دنبال کرد سریع ترین پسر عمویم ،رهام ،.در می رفت 

اما آن میمون به سرعت از دیدراس ما .پسر عمویم ،رهام هم مثل موش صحرایی حرکت میکرد.حرکت میکنندی موش صحرا

،دمش و دستانش را که مرتب اما می توانستیم رد جا پاهای کوچکش.نمی توانستیم دنبالش کنیم.وز وز هم نمی کرد.خارج شد 

نیمه جان شده بود .از پا افتاده بودعلت دویدن زیاد زیر نور خورشید ،تا اینکه دوباره پیدایش کریم ،به بگیریم تاب می خوردند 

بعد میمون دیگری را ول کردیم .پای آن میمون را به پای دیگر برادرها و خواهرهایش بستیم .هنوز هم آب پیدا نکرده بود.

 "...ن میمو کمن در گوشش نجوا کردم ،ازدویدنت لذت ببر،پسر...

،اما سرانجام ستونی از سنگها در کنار خارها پیدا تا چهارده میمون را به همین شکل رها کردند  دو روز طول کشید موسی گفت

که در زیر ختم می شد و در آنجا انها چهاردهمین میمونشان را پیدا کردند که در داخل چاله ای آب کردند که به بستر دره ای 

ما از خودمان ":موسی گفت.مشغول حمام کردن بود  بود که در حوزچه ای  تخته سنگی قرار داشت نشسته بود مثل شهبانوی

مشکهای .سیر سیر آب نوشیدیم .ما بدنمان را شستیم.ما مجبور نبودیم با بر پا کردن دود زنبورها را بیرون برانیم.پذیرایی کردیم

آب شیرینی بود ، کمی مزه ای دلپذیر مثل .شوند  د گودال آبو بعد اجازه دادیم شترها هم وار.بزرگمان را دوبار پر از آب کردیم 

 .زنجبیل می داد 

 یآبگذرهامسیر رخودشان را از روی یدر داخل دره راه را دامه دادند و امتداد مسو بیابان را پشت سر گذاشته بودند ، هاحاال آن

بود ،تا اینکه به درختان پر برگ ،منازل  پر از  چاله های آب ناشی از باران سال گذشته یا سالهای قبل آنجا پیدا میکردند که 

عایدشان  تا از سودیرسیدند  هآنها بموقع به نبتی."بالغ و نازک علف خوشهء یک ":گفتموسی  .مسکونی و مزرعه ها رسیدند 

داستان من با ":موسی گفت.و موسی حتی یک گام هم پیاده نرفته بود در راه تلف شده بود ،بیست میمون شود،در حالی که تنها 

نوبت تفسیرت است که آنرا یاد  ":به شیم نگاه کرد و گفت".با کمی پولدار شدن من نسبت به گذشته به پایان رسید کمی 

نفسی کشید و آنرا در ششهای حبس کرد طوری که صورتش شروع به شیم ."ما را نا امید نکن .گرفته ای ،خواهش میکنم 

 . حاال وقتش بود که آنها را عافلگیر کند .قرمز شدن کرد 
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که  یآن سیزده میمون.ممکن است به درد همه ما بخورد داستانی که ":و با احتیاط ادامه داد "داستان است یک این ":شیم گفت

چهاردهم افتاد ق فقط برای میمون این اتفا .نرسیدند که شما در پی آن بودید  یبه آبرها کردید و دنبالشان رفتدید آنها را شما 

برای آموختن این نکته همسایه های .که تو به ما آموختی چیزی است این داستان در  حفظ کردن. حفظ کرده بودیدکه ان را 

 ."...من مطمئن هستم ... من از شما سپاسگذار خواهند بود 

موسی .شیم کمی دیگر مانده بود تا بخواهد موضع خودش را تحکیم ببخشد  ،و ناگهانی فریاد نمی زد اگر موسی با صدای بلند 

چشمانش را بست و نفسی بیرون زد ."بیش تر از حد تحمل من است ...این درد ":و گفتدستهایش در جلوی شکمش بهم زد 

 "سرم.دارم از شدت گرما می سوزم":و گفتدستانش را داخل موهایش کشید .

 "یاورم؟کمی آب برایت ب":آپاس گفت

 ".نه،نه وفقط بگذارید کمی استراحت کنم ":موسی گفت

مارتا .متوجه شد که شیم تقریباً در حال لبخند زدن بود .چشمش را نیمه باز کرد و زیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت موسی 

موسی نمی توانست دهان همسرش .ود بهمسرموسی دستش را بلند کرده و جلوی صورتش گرفته .سرپا ایستاده و هوشیار بود 

و او بزودی در اثر دومین است ،نگران اینکه مبادا شیطان دوباره به سراغ موسی بیاید موسی فکر کرد که میری نگران .را ببیند

،بادو را دید که مثل مرغ مای خواری روی یک پایش آن طرف غارها دورترین نقطه روی سنگی ،در .یورش تب بیوه شود 

 .یک پایش را برای اینکه خسته نشود در پشت زانوی دیگر پایش قرار داده بودایستاده است و 

و  -جگرش شدیداً درد می کرد –پهلویش اشاره کرد به ".همینجا است .دراز بکشم  من باید.نه ،نه":موسی دوباره گفت

 .کرددرد می  به طور کلی برای نشان دادن ناحیه ای که –ید دستانش را روی شکمش مال

تصور کند درد جگر کسی دیگر از درد جگر خودش هرچند که نمی توانست "شاید چیزی خورده ای ":آپاس امیدوارنه گفت

درد بطر کلی از نظر ذکاوت از شیم و از نظر تندی زبان از موسی عقب تر بود ،اما بر این عقیده بود که آپاس .بیشتر باشد 

  .منحصر به خود او می باشد کشیدن

می خواست مستاجرینش فکر ."مزه گوشت را برده بود ،گوشت بدی بود،عسل شما آن گوشت":بچگانه ای گفت لحنموسی با 

یکدفعه میری پیش آمد تا موسی را با روسریش باد و بعد ،. "داغ شده ام ":گفت.کرده اند کنند که آنها موسی را مسموم 

موسی تا حدی که می .".آنها گوشت مرا دزدیده اند ،و حاال مرا هم مسموم کرده اند ...خیلی بد شد.شدسردم ":موسی گفت.بزند

،و روی دور خودش می چرخید درعوض .یلی هیکلی بوداینکه بدنش را خم کند خبرای .توانست درددش را دوبرابرنشان می داد 

در سی روز آخر .چندا تا سنگ مثل به جای بالش قرار گرفته بودند خاک غلط می خورد،مثل حیوانی زخمی ،در زیر سر  بزرگش 

توانست  موسی می.،و موسی تحت تاثیر قرار نگرفته بود  چطور سرطان داشتن را بزرگ نمایی می کرد آپاس را دیده بود که 
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تشنجهای موضعی .کافی نبودند(به تنهایی ) و نفس کشیدنهای عمیقاز شدت درد به خود لرزیدن .این را بهتر انجام دهد 

این .ترسیده و گیج نشان می داد توانست خود را  تاآنجا که می.به گوشش چنگ زد.غیرقابل کنترل را در پایش تجربه می کرد 

حیله بازی او از نوع بسیار عالی بود ،این .متهم شود موسی دوست نداشت به این موضوع .نبود سطح پایینیکارها حیله بازی 

 .از نوع معجزه اش بود حیله بازی 

موسی .ابرها خیلی زود تاریکی را با خود آوردند .هوای آن بعدازظهر که داشت به انتها می رسید سرد بود.باد در حال وزیدن بود 

 ."باید بخوابم":گفت .وقتی برای تلف کردن نداشت 

،در حالی که آپاس ،شیم و بادو شانه های اربابشان را گرفته و او را به نزدیک ترین زنها هر یک از پاهای موسی را بلند کردند 

تراسی شیب دار قرار داشت و در دهانهء آن چند قدم بیشتر با غار مارتا فاصله نداشت غاری که  –کشان کشان بردند غار خالی 

آنها بدن .فروریخته از پرتگاه که مسی رنگ بودند تزئین شده بودشوره زار و مقداری از آواراز بوته های چند عدد ها با که تن

موسی .آنها سر موسی را بر روی شال ماتا قرار دادند.زیر انداز او بودشال مارتا تنها موسی را روی زمین گذاشتند درحالی که 

 .گرما و بوی مارتا را دوست داشت او .بینش را در روی شال گذاشت

آنها باید با .،طوری که جلوی نور را گرفته بودند ،و با هم پچ پچ می کردند همسرش و مستاجرین در سر در غار ایستاده بودند 

ها آنهمه .،یا هیچ کدام دستی بر پیشانی او نکشیدند "دوباره سالم شو ":هیچ کدام از آنها نگفت که موسی چکار می کردند ؟

همان درد غیر قابل عالج ،فریاد،انگشتانی که در –درست مثل موسی مرده بودند افرادی را می شناختند که بصورت ناگهانی 

قرمز در می آید،و در نهایت ،نفسهای کشیدنهای با دهان بسته  –خاکستری کشیده می شوند ،چهره ای که به رنگ روی سینه 

چشم انداز .نگهداری نداشتندتانهایش را از دست می داد ،اما بیشتر این داستانها ارزش اگر موسی می میرد دنیا تعدادی از داس.

بدبختیش دعاهایش قبالً باعث .میری حتی جرات نداشت تا دعا کند.مرگ او از موعد گذشته بود .مرگ موسی قابل تحمل بود 

آب انباری که قبالً آیا شانس دوباره وجود  داشت تا موسی را از روی سراشیبی که روی آن دراز کشیده بود به داخل .ندشده بود

درغارش را با سنگ ببندند و چرا آب را به خاطر این مرد باید هدر داد؟آنها می توانستند تنها ؟بغلتاندمیری برای او کنده بود 

آنجا عالمتی درست کنند تا به قرنطینه نشینان بعدی و یا هر یهودی رهگذری نشان  و با گچ و سنگهمانجار را قبرش کنند 

 .دهند که در داخل آنجا جسدی در حال فاسد شدن است 

اینجور صدای را از او موسی به حدی آسیب پذیر بود که میری قبالً  صدای."میری،میری،بیا کنار من":در آخر موسی گفت

میری را وادار کرد تا د رکنارش زانو بزند و گوشش را کنار لبهای موسی .شخیص شده بود نشنیده بود،صورتش غیر قابل ت

بخاطر من به خیمه برو و مراقب ":موسی گفت.نفسش این بار دیگر بوی تخم مرغ نمی داد.نفسش گرم و خشک بود.بگذارد

روشن شدن هوا در صبح فردا فالسک  در اولین فرصت با.ممن مجبورم همینجا بخواب.منمی توانم راه بروم .همه چیز باش

مقداری گیاه دارویی برایم جمع .زیر سر بگذارم تااالن قالیچه و پتو ،و چند تا بالش برایم بیاور .را برایم بیاورمشروب خرما 
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 بهو ".به او بگو که بیاید.و فراموش نکنی که مشکهای آب را پر کنی.آنجا عسل هم هست.برای امشبم چیز شیرینی بپز.کن

 .آپاس اشاره کرد

در حال محو شدن بودند و تالش کرد تا به جمالت اربابش گوش کند که با آهستگی توانست خم شد ، آپاس تا آنجا که می

یک زن . آنهم گرگهای بد.و گرگ است چونکه ان تپه ها پر از راهزن .مراقب او باش.عمو،همراه میری من باش":موسی گفت.

مارتا با کمی فاصله در کنار موسی .حاال شیم و مارتا فراخوانده شدند ".آن دو نفر را صدا کن .اشد خارج از اینجا تنها بنبایستی 

با این وجود ،شیم به زانو زدن در کنار موسی کامالً بی اعتنا .سرش را خم کرد تا بشنود که موسی از او چه می خواهد زانو زد 

اما موسی قدرتی بدست   .و انگشت کوچک پایش بود قوزک   ن نگرا اربابش علی رغم مریضی ناگهانی و ویرانگر شیم.بود 

که امشب در غارش بماند ...من از شما استدعا دارم،هر کدام از شما که باشد فرقی نمی کند ":و گفت.آورد تا صدایش را باال ببرد

موسی برای انکه "....و بزها باشد و مراقب میری .اگر مردم برایم دعا کند .و در صورتی که صدایش کردم برای من آب بیاورد 

گالی قبالً جان مرا نجات داده بود .ان آخرین خواستهء من است .آن نفر دیگر از شما دو نفر":ادامه داد.نفس بکشد تقال می کرد 

فریاد آنقدر برای گالی .روی همان صخره ای بیاستد که ما قبالً روی آن ایستاده بودیم .به طرف او برود تا هوا روشن است .

و به گالی بگوید که اگر نیاید من خواهم مرد .شب را در آنجا بماند و برای گالی دعا کند.بزند تا دیگر صدای برایش باقی نماند 

منظور موسی این بود که کدام یک از شما می خواهد اینجا ."کدام یک از شما می خواهد برود ؟...بیچاره رحم کند  و به مردی.

ای باقی بماند ،آنهم در نیمه و یک زن تنها نمی توانست روی صخره .در آنجا می ماند مارتا طبیعتاً ت که موسی می دانس.بماند 

اگر شیم کسی بود که در آنجا می ماند خطر زیاد برایش وجود البته .مرد دیوانه ای که در غاری است دعا کند شب ،و برای 

 .لذتی فرعی .خرد می کرد طالیش را سر مو چون موسی شب به غارش می رفت و با سنگی .داشت 

و به طرف خیمه که هر یک آپاس و شیم ترجیح دادند .همه با خرسندی هر آنچه را که موسی به آنها گفته بود انجام دادند

در هر دو حالت .موسی را به حال خود رها کردند تا یا بهبودی بیابد یا بمیرد .پرتگاه حرکت کنند تا اینکه د رکنار موسی بمانند

برای تنوع هم که شده روی آپاس فکر کرد که چقدر م یتواند راحت باشد ،.هیچ کدام از آن دو وقایع باشند نمی خواستند شاهد 

گره زدن به ری کند ،آنهم در حال میری به ساعتهای فکر می کرد که می توانست در نور شمع سپ.قالیچه ها بخوابد 

ایده شب .عصای پر پیچ و خمش را تصاحب کند مجداداً به محض اینکه موسی به زمین می افتاد ،شیم می توانست .زیراندازش

آنهم تنها و در کنار .را دوست داشت در حالی که در در عبای کلفتش خودش را پیچانده باشد ،زنده داری در خلوت روی پرتگاه ،

تا او را فریاد بزند پسرک جلیله ای  خطاب به ،البته ،نمی خواست با صدای خیلی بلند  با این وجود –ک بسیار احمق موسی پسر

شیم معجزه .شیم هیچ اعتقادی به پسرکهای شبان نداشت.به شدت تحت فشار قرار بدهد تا بیرون بیاید و موسی را شفا بدهد 

 .نمی خواست 

واقعاً برایش هیچ .با بی تفاوتی شانه هایش را باال انداخت مارتا .به راهی رفتند .،هر سه نفر آنها  آنها با عجله ناپدید شدند

نها کم تر بود آاندوهش از همه و غم خوب که چه ؟.شبی دیگر از شبهای قرنطینه .اهمیتی نداشت که تنها باقی مانده است 
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ای کاش .،ترسی نداشت،مریض ،و پدر بچه میری بود دلربا حد ه تا اینکاز مردی واقعاً .داستانهای موسی او را نرم کرده بود .

می توانست حامله همچنین او هم تانیل تا این حد کودن نبود،شاید  اگر.تانیل هم می توانست این چنین داستانهای را نقل بکند

 .باشد 

اطراف بگردد و امورات غروب را انجام بدهد تا مارتا به وقت تلف می کرد و اجازه می داد .موسی از مارتا فاصله می گرفت 

صرفه کردنهای مارتا به ،بوی آتشی را که بر پا کرده بود به مشام موسی می رسید ،می شنید موسی صدای گامهای مارتا را .

کف .غار به اندازه کافی گرم بود .موسی آرام بود .موسی مزاحمتی برای مارتا نداشت .علت دود آتش به گوش موسی می رسید 

غارهای در نهایت ،آن دو تنها شدند ،یا تنها با زمینی که بین .تا رسیدن شب منتظر مانده بود .موس بخواب رفت .غار نرم بود 

 .شده بودند جدا از هم  گرفته بودقرار  آنها 

گوشی خاص خودش بعد از اینکه هر شخصی دستورات در .شخصی که به راحتی فراموش می شد .البته ، بادو هم جا مانده بود 

و می خواست پیشانی ارباب را با نمد بپوشاند .غارموسی زانو زده بود  داخل،او آمده بود و دردریافت کرده بود  ازموسی را

تو هیچ شانسی نداری؛یا،این چیزی نیست .،که این یک مریضی بدی است می خواست بگویدرا تکان بدهد مثل اینکه  موسیسر

موس یمی توانست او را .گونه هایش و موهایش را روی صورت موسی فشار داد.به خیمه ات برگرد بلند شو و.من احمق نیستم.

دویودنت لذت از ":در عوض ،موسی در گوشش نجوا کرد .می توانست سر حنا بندی شده اش را با تکه سنگی خرد کند .بزند

او خیلی کوچک .د دیوانه ای مثل او اهمیتی نمی داد اما ،واقعاً،موسی به مر".از جلوی چشمانم ناپدید شو ...ببر،پسرک میمون 

 .با موسی بزرگ به رغابت بپردازد تر از آن بود تا بتواند 

 

خدایی با سروصداهای که موسی راه انداخته اگر موسی واقعاً مریض می بود یا اگر ،شب کاملی برای مرگ موسی بود ،آن شب 

هیچ ستاره وجود .سوگواری بودآسمان به رنگ تیره .که کار موسی را تمام کند  که شدهبود تصمیم می گرفت که وقت 

پوشش توده های درهمی بود که موجب شده بود اشت تنها چیزی که کمی روشنایی د.ماهی هم به سختی دیده می شد .نداشت

زمین ناپایدارشده بود و .اما با آسمانی جاودانی در حال مرگ ،  دنیای.پراکنده تر بنظر برسند از ابره ها هم ا به نظر اشکال تپه ه

 .آسمان سخت بود 

را به  موسی بساید و روح سنگیندر چنین شبی ،مرگ می توانست مخفیانه بخزد ،و انگشتانش را بر روی چشمان موسی 

اگر موسی فریاد می .خیانتی کرده باشد سخت خود کار ماهیت  ا سایه افکنی بر روی خارستان به بدون اینکه بآسمان ببرد 

هیچ  ندو با ابرها مخلوط می شد ندتی که بخارات زندگیش از بدنش خارج می شددر کمترین لحظا"مرا لمس کرد":کشید که

این مرد تاجری است که نمی توان به آن دست ": می آمد تا به انگشتهای پای فربه اش چنگ بزند و درخواست کند که کسی ن

 ".،ما به تو اجازه نمی دهیم تا این مرد را از ما جدا کنی زد 
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جدا شدن بادو نمی خواست و نمی توانست صدای .ه کم موسی نمی آمد بادو تمام مدت شب بیدار بود ،این حقیقت داشت ،اما ب

آن اما او به اندازه کافی ترسو و معقول بود تا حظه کامالً در حال چرت زدن بود ،احتماالً مارتا در آن ل.بخارت از بدن را بشنود 

موسی ممکن بود از خانوادهء کوچکش طلب .علی رغم هر نوعی صدای که می توانست بشنود در داخل غارش بماندشب را 

مردی در حال مرگ "....و مرانجات بده از بیا کنار من ،زود باش،.میری،میری".:کمک کند ،هانطور که قبالً این کار را کرده بود 

برای اهمیت ندادن به فریادهای موسی به اندازه اما میری .انتظار دراد بخاطر نجات زندگیش مبارزه کند معقوالنه از همسرش 

حال خواب  درتعداد زیادی از شبهای  که خوابیده بودند و آن پیرمرد،آپاس ،راحت تر از میری .کافی از آنجا فاصله گرفته بود 

 .نگران نبود در مورد سرنوشت شوهرش به جزء در رویاهایش ،میری  و برای لحظاتی،در داخل خیمه ، چیزی نمی شنیدند،بودند 

دقیق در تاریکی هشیارانه گوش به زنگ بود ،و کوچکترین صدایی را نشسته، وشیم تنها ،در دستها بر روی پرتگاه ،چهار زان

استراحت در النه اش بود پرنده ای که در حال صدای .ششهای خشکیده باد صدای .ه می افتادصدای سنگی ک.بررسی می کرد 

محموله خاکستری را که در شب  صدایابرهای مرگ وصدای هل دادن و نفرین کردن شیم در بین آنها تنها کسی بود که .

در غار موسی پیاده اگر با شنیدن آن صداها دعای هم می کرد ، آن دعا این بود که تنها مرگ .حمل می کردند را می شنید 

اگر عمر موسی کوتاه .زمان مرگش از موعدش گذشته است .بگذار موسی بمیردبا خودش فکر کرد ،.شود و به سوی فرود نیاید

،و کار ارزشمندی را بیاد انجام دهم ،و شمند هستم اما من در این دنیا ارز.شود دنیا جای بهتری برای زندگی کردن می وشد 

 .نرسیده است هنوز وقت مرگ من فرا .هنوز هم ده روز از قرنطینه مانده است تا در آن مدت خدمت کنم 

پس مرگ نمی .البته ،دیدگاه او دیدگاهی یونانی بود .با این وجود شیم نمی توانست برای مدت زیادی خود را فریب دهد 

مرگ خدمتکاری است که با یک .آدم احمقی بود اگر اینطور فکر میکرد.تی در بهتر شدن دنیا داشته باشد توانست دخال

صرفه جو است همچنین مرگ هم .هیچ نظری مختص به خودش نداردو اینقدر کودن است که به بازار می رود  (فهرست)لیست

مرگ نمی .قیمت پایینی و به راحتی بدست می آیند مهدورالدم می پردازد ،چونکه این آدمها به تنها به معاملهء افراد ضعیف و .

خیلی هم پهن .موسی برای مردن خیلی جوان ،قوی و غیر قابل خریداری است .،نه هنوزخواهد خودش را با موسی خسته کند 

و از شدت درد به سختی پهلویش را را فشار دهد هر چقدر هم که مریض باید ،مردن را نمی پذیرد ،هر چقدر هم موسی .است 

این که شیم اگر چه امیدوار بود .او زنده خواهد ماند.مرده باشد شانسی وجود ندارد که موسی تا فرا رسیدن صبح .به خود بپیچد

و ای مهلک نقشه اگر این بیماری ساختگی ،یک حقه بود تا .ز ته دلش می دانست که موسی زنده می ماند طور نباشد ،اما ا

 ،چه؟سختگیرانه برای خودش پیاده کند 

هم پیر است و هم سرطان دارد،می تواند به جای او نه،مرگ به موسی چنگ نمی زد تا موقعی که طعمه ای راحتی مثل آپاس ،

قبل از از تعداد زیادی از زنان حامله .میری را انتخاب کند ،که توسط بچه اش ضعیف شده است و یا اینکه ،حتی ،.انتخاب کند

 برای گرفتن دو جان دریک جسم ،باید چانه.مرگ قیمت آنها را دوست دارد .اینکه بچه اش را بدنیا بیاورند از دنیا می روند 

از دست ندادن روحش تقال شیم خیلی خوب آماده نشده است تا برای .یا حتی خود شیم می توانت انتخاب مرگ باشد .بزند
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مرگ .از حفاظت شدن بدون هیچ دلگرمی سقفی ،و بی پناه است ؛بدون هیچ خیلی ضعیف در آن شب احساس میکرد که .کند

جغد با چنگالهایش شانه هایش شیم را بگیرد و او می توانست به راحتی با شیم از خود پذیرای کند،چنگالهای خود را مثل یک 

از ل یک جغد بلکه به شکل موسی در می آمد به احتمال بیشتر ،مرگ نه به شکیا شیاد هم ، .را از روی صخره ها بلند کند 

پس چرا موسی او .بر روی سر شیم بکوبدپنجاه تایش را  دستان ی پاهای شیم را بگیرد دماغه پرتگاه بیرون می آمد تا قوزکها

تا او را ازبقیه جدا کرده وبقتل برساند؟اگر او می مرد هیچ را به اینجا فرستاده بود تا شب را به تنهایی سپری کند ،خیلی زیرکانه،

فقط کافی بود جسد را از پرتگاه به پایین هل دهد ،هیچ نیازی هم به دواطلبی نبود تا جسد را موسی .کسی مطلع نمی شد 

وزه گرفتن به ستوه می توانست به همسایه هایش بگوید که شیم از دست ر.بکشد ،و به غارش برگردد و خود را به مریضی بزند

رسیده  عمیقی یا شیم به چنان آرامش.یا شیم در تاریکی ناگهان از صخره پرت شده است .آمده بود و از آنجا فرار کرده است 

 .که او خودش را به شکل یک سنگ درآورده است است 

بنابراین ، در اوایل شب ،شیم از ترس اینکه مبادا موسی بدانجا بیاید یا اشکالی تاریک به شکل موسی به آنجا بیاند  برو روی 

در حال کشیدن انگشتان پاهایش بود ، در حالی که از موسی .موسی ،معلق بودموسی ،بیصدا بود،.دوال شده بوددماغه پرتگاه 

مرگ بود که پیش می آمد در حالی که موسی بر پشتش .رهای شیطانی بیرون می زدند مانوک انگشتانش شعله های آتش و 

اریک ،ساکت و پر از احتمال وقوع حادثه، ندیده بود شیم هیچ شبی را تا این حد ت.،چابک و نامرئی بود  موسی ،سیاه.سوار بود 

ترس او هم .و هل دادن ابرها کم ترشده است  نفرین کردنمی شنید که صدای .اما برای مدت طوالنی وحشت زنده باقی نماند.

شیم با .بوددر حال استراحت کردن ،در حال هضم کردن آسمان .آسمان در حال آرامتر شدن بود برای لحظه ای .کمتر شد

اما مطمن بود که کسی دیگری در آن نزدیکیها خواهد .خودش فکر کرد ،اگر مرگ االن بیاید ،حتماً ار کنار من رد خواهد شد 

شاهد چه چیزی خواهد بود به همسایه هایش ملحق شود برگردد و وقتی صبح .بوی مرگ را در هوا به مشامش می رسید.مرد 

آیا مرگ در کنار خیمه ای که آپاس و میری در آنجا ؟آیا موسی در آمان بوده است ؟آیا از مارتا و بادو چشم پوشی شده است ؟

  برده است ؟ یکی از آنها را با خود و هر دو آنها یا کشیدهخوابیده بودند بو 

آسمان .بهمن رعد و برق باعث لرزش زمین شود ند و باعث شد که صدای مهیب روشن شدو ابرها پرتگاه تقریباً نیمه شب بود 

باران و خارستان بهم .نمی خواست به کسی صدمه ای بزند.غرولندی که نشانهء قدرتش بود.تنها در حال تهدید کردن بود 

در آرامش زندگیهایشان را آنجا که ممکن است  تانشان از موعد ساختن دنیا است تا بهمدیگر اجازه دهند رسیدند درکی که 

تا تپه ها را بو بکشند ، تا شکمهایشان را بر روی بوته های خار بکشند و بقیه سنگینشان ابرها پایین آمده بودند تا .زندگی بخشند

ابرها نتوانستند به باریدن باران کمک .تمام شود بکشند قبل از اینکه نبردهای طاقت فرسای شب وی زمین گرم و سوزان را بر ر

درخیمه ولوله بیاندازد و شیم به فکر فرو برد که آیا باید به گر در حد یکی دو قطره ،همان مقدار هم کافی بود تاچندانی بکنند م

 .به بقیه که در خیمه بودند بپیوندد،البته اگر کسی ازآنها زنده مانده بود  –یا بهتر است که –د فرار کرده به غارش برگردناگهان 
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سامریه به طرف شما می بردند که از ساوایا و بیت المقدس و تا بیشتر بارش بارانشان را .اما این ابرها فقط عبور می کردند 

برگهای بلوطها و بنه ها را خیس کنند تا خودشان را بر ابرها ترجیح می دادند .و جلیلیه امتداد داشت (جایی در فلسطین قدیم)

قبل از .گلهای تلفونی ،بوته های بزرگ و زنبق ها را بشویند  گرد خاک؛ترجیح می دادند که روی بوته های خار به هدر بدهند 

اً شخم زده و بر روی دسته های لوبیا و پیاز در زمینهای که عمیقباران به خاک جلیلیه فرود می آمدند اولین قطرات سپیده دم 

از ریشه های لخت تابستانی به گوش می رسید سیاه  -صدای شلپ شلپ باران بر روی خاک قرمرشده بودند ،ریخته می شد ،و 

انها را ساف خانه می خورد ات باران بر روی سقف رو وقتی قطد بردارهای عیسی مرغها را به داخل النه هایشان جمع می کردن.

بر برای محافظت در برابر بارندگی را که آنها تیرهای آهنی و نی های ،و شاخه های زیتون  رسی خاکمی کرد و از خواب بیدار 

کسی ممکن بود مجبور می شد از غلتط سنگی استفاده کند تا وقتی که .دتفکیک می کردن  از هم ،روی سقف قرار داده بودند

فکر می کردند،این شخص هر کسی می  برادرهای عیسیالبته .هنوز سفت و سنگین شنده بود آنرا دوباره صاف کند  رسیخاک 

  .من نه .نوبت من که نیست .شتواند باشد به جز خود

یکبار .را بسته بودند  ناشثاثا وبار رفته بودند ، ابرها و روشنایی.خشک مانده بود  تقریباً  هقطنم مآ اما در خارستان ،خاک رس

باد در حالی که آسمان پر از ستاره بود ،.دوباره روشنایی تیز ستاره ها به چشم می خورد دیگر آسمان با نور ماه صاف شده بود ،و 

باد آنجا .؛مثل گالدیتوری که در جستجوی نبرد بود ی نوردید وارد شد ،خوشحال از این بود که گرادگرد صحنهء آسمان را در م

من شب را از .رعد و برق وروشنایی ابرها از اینجا رفته اند .من ابرها را بیرون کرده ام .فریاد میکشید ،مرا ببنید .خشمناک بود 

این باد با خارستان هیچ سر . چیز ینیست که من قادر نباشم برایتان انجام دهم.هر گرمایی که داشته است تهی کرده ام 

عرضه می داشت تا تندی باد را بگیرد و خارستان صخره ها و بلندیهایش را .آنها برا هم دشمنان قدیمی بودند .سازگاری نداشت

،و  شلی را در خارستان پراکنده می کردگرد و خاک بر پا میکرد ،خارها را هوا می برد و هر چیز و در عوض ،باد هم .باد را بکوبد 

اما در آن شب باد برای اینکه به حساب درختهای برسد .دیوانه ،درهم می شکست  شاخه های درختان مرده را مثل بچه ها

یک .درختان ترد و نازک به هیچ وجه نمی توانستند در برابر باد طاقت بیاورند.در برابر خارستان به خود می پیچید .آماده نبود 

 .،و بیشت راز آن حد یا می شکست یا از ریشه بیرون می افتاد ست در برابر باد خم شود دخت ترد و نازک تا حدی می توان

نور ماه به اندازه ای بلکه چون حاال .ماند نه بخاطر وزیدن باد بمدت بیشتری بر روی دماغه پرتگاه می خواست شیم احتمال 

دوست .دوست داشت خودش را به تاریکی ثابت کند .ماند کافی بود تا او را دلگرم کند که تمام مدت شب را بیرون ازغار باقی ب

صخره که مثل سایه ای آرام ،روی او را می دیدند  –اگر کسی به سپیده دم نگاه می کرد  –و بعد .داشت ههیار ستاره باشد 

مسلماً ، با شکوه  –منظره ای باشکوه .شده است ،نیمی جسم ،نیمی سنگ طوری که اش در باربر رنگهای ارغوانی روز  نشسته 

،در حالی که خورشید تازه طلوع کرده به شیم می خواست تا به طرف خیمه قدم بزند .گالی که در غار مخفی شده بود تر از 

ن یبه پایتوسط عبادت کنندگان در مقابلش نقش بسته بودند مثل ردای های بود که سایه بدشن و عصایش .پشتش می تابید 

 درچهره اش نمی خواست .گامهایش متفرکانه بود .می خواست از فرصتش استفاده کند.ندمشخص سازتاراه را پرت شده بودند 

زن حتماً اگر شانس می آورد ، .خیانتی کرده باشد چقدر شب دارز بوده است و چقدر مرگ نزدیک بوده است  نشان دادن اینکه 
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بادو پایین افتاده، خودکشی کرده حادثه ای رخ داده است ؛یا ،در آنجا .یا ،آپاس درگذشته است . می گفت که شوهم مرده است 

تا  -غیر از او چه کسی می تواند ؟ –حتماً مراسم تدفینی برپا خواهد بود ،و شیم تنها کسی خواهد بود .شیری از راه آمده .است 

ه آنها تا پایان قرنطینه شیم را هم.نصیحت همسایه هایش تا پایان ده روز قرنطینه بپردازد آیئن تدفین را هدایت کند و بعد به 

 .تکریم خواهند کرد 

بماند  ر درآنجاشیم دیگر نمی توانست یک لحظه  هم بیشتکه  ه بود،و هوا خیلی سرد شدبادی بی رحم ،بی باک می وزید چنان 

 خواسته ینکه خودشبه روی دماغه پرتگاه به خاطر ابه خودش یادآور شد که .ماندن نه معقوالنه بود و نه امنیت داشت آنجا .

اینقدر فریاد بزن تا دیگر صدای نداشته باشی ":موسی گفته بود .را فریب داده بودند اوو.بلکه او را فرستاده بودند .نیامده است 

به او بگو اگر او نیاید من خواهم مرد .او قبالًزندگی مرا یک بار نجات داده است .تمام شب در آنجا بمان و برای گالی دعا کن .

شیم آنطور که موسی خواسته .این آخرین خواستهء من است .پیس بمیر.شیم با خودش گفت ".این آخرین خواستهء من است .

چاق  گالی ،موسای": می خورد ،تنها در باد زیر لب گفتچه کسی می فهمید؟در عوض ،وقتی باد به صخره .بود دعا نکرده بود 

به این مرد رحم او می گوید که .را نجات بدهی  جانشوبه طرف غارها بیایی می گوید تو باید .می گوید در حال مردن است 

 ".برگرد و بخواب .کارم تمام شد .فقط همین بود .حاال .کن

به تکان دادن سنگها و خاک وقتی باد شروع .و آنجا را ترک کرد ردایش را دور خودش پیچید کمی بعد از نیمه شب ،شیم 

شیم متعجب شد که راه رفتن در .،غرق در سکوت ، می انداخت  ها را از سراشیبی به پایین پرتگاهو آناطراف دماغه پرتگاه کرد ،

باد به شدت به گونه و گوشهایش .و ردایش را دور سرش می پیچاند باد به اطراف پاهایش می پیچید ،.آنجا چقدر دشوار است 

 .برخورد میکرد 

هر .نبود ،اما حداقل در ابتدا مشخص شده بود که وظیفه که باید انجام دهد چیست ر تاریکی ،در آن باد کار آسانی باال رفتن د

اما دستهایش را در مسیری که طی میکرد روی زمین به جلو افتاد .کدام از گامهایشی باید کمی باالتر از گام قبلیش می بود 

هوا آنجا .داده بود که اینجا کجا می تواند باشد اما یکدفعه به به قسمت انتهای و صاف پرتگاه رسید ،عقلش را از دست .گذاشت 

آنقدر زیاد بود که نمی توانست شکل تپه ها را تشخیص بدهد تاریکی هوا حتی حتی از هوای داخل ضخره ها پر باد تر بود ،و 

افش را بررسی می بر روی زمین چمپاتمه زد و با عصایش اطر.و تقریباً آنها را بسته بود در باد چشمهایش پر از اشک شده بود .

سعی کرد خره اش نشسته بود ،در حالی که بروی ص.طوفان آنقدر شدید بود که می توانست او را تا اریحا با خود ببرد .کرد 

مسیری که هم راستای دماغهء پرتگاه با خودش فکر کرد ، این مسیر بوده است ، .است قبالً آمده بخاطر بیاورد که از کدام مسیر

دره ،مسیری که شکافها و شیارها و کشیدگیهای اطراف دره را در آغوش گرفته بود ،انگار که در آن می وزید  باد شدیداًبوده و

تند باد را که بر روی گونه چپش می وزیدند در پیش می  یاگر مسیر وزشهابنابراین ،.شکل خودش را با باد ساخته بود 

راهش را مثل بعضی از گداهای کور که با پا و .پرتگاه بدور باشد  مرز مسیرش می توانست گام بنهد و از لبهأ،پس داخل گرفت

تکه های برگ و خار به صورتش برخود .در باد شدیداً کشیده می شدند موهایش .عصایشان را ه را پیدا میکنند ،پیدا می کرد 
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شدت در تنش توسط باد به طرف دریاهای شمال به لباسهاو تکه های بلند لباسش .و صورتش پر از خاک می شد میکردند ،

 .کشیده می شد 

شاید به هیچ وجه نمی توانست و پشت صخره ای میرفت ،اگر می ایستاد تا سرپناهی پیدا کند ،و رد ردایش خود را می پیچید ، 

نمی بارید باران هم .آنقدر سرد نبود تا از سرما یخ ببندد.بهتر است همانجا بقیه شب را سر کندگمان میکرد که .خیمه را پیدا کند 

شیم مسلماً تنها جانئاری .پایه و داخل آنرا دنبال میکرد هر شکافی را که پیدا میکرد با عصایش . صخره تا حدودی محافظ بود .

چقدر دلش برای غارش تنگ متعجب شده بود که .دستهایش را دور خود پیچید .از باد به داخل شکافها پنها می برد نبود که 

 .همسایه هایششده بود ؛و حتی برای 

با .پارچه از طرف باد به گوشش رسید طول نکشید که صدای زنی،مردی و شش عددبز و صدای بهم خوردن پارچه مدت زیادی 

بخاطر شدت برخورد فشار باد ،با صدای بهم خوشحالی صخره اش را ترک کرد و به طرف صداها حرکت کرد که می توانست 

ور .می شنیدسربازن وظیفه  زدنهای واب پارررا می چشید،و اظطتقریباً شوری نمک .ود خوردن بادبانهای کشتی اشتباه گرفته ش

به بادبانها همراه با ،زن کوچک اندام ماهیگیری که در آخر،در آنجا ،میری بود که در حال چنگ زدن به خیمهء صاف شده بود 

به این طرف و آنطرف می رفتند و تیرکهای که  ،آنهم در دربین دکلهامجموعهء طنابها و سایر اسباب در حال چنگ زدن بود 

 .در بنا و سبک زندگی ،که بیش از حد در برابر باد خم شده بود خانه ای از مو ،چنان نرم .

در ابتدا به اطراف می دوید ،و .کند و ضعیف بودمحکم گرفتن پارچهء خیمهء خیلی تاریک تر از سیاهی،برای آپاس،مثل سایه ای،

توپ پارچه،مقداری لباس،یک قرص ،طنابی بلند،دوک بافندگی که غلط می خورد ،یک هر چیزی را که حرکت میکرد می قاپید 

فرصتی داشته باشد تا سنگی بیابد تا سنگینش را روی آنها نها را روی هم تلنبار کرد،قبل ازاینکه آولی وقتی که همه .نان دوار

آنقدر پیر بود که نمی توانست .دوباره سعی نکرد تا آنها را جمع کند .همه آنها در باد غلط خوردند و به طرفی رفتند دازد ،بیان

اهمیتی نمی .در بین صخره های پناهگاهی برای خود پیدا کرد .قرار دهد این تند باد  مسخرهخودش را در برابر طبل زدنهای 

 .رجیح می داد بمیرد تا اینکه یک شب را به این وضع سپری کندت.داد که چه اتفاقی برایش بیافتد

اهمیتی نداشت که گامهایش متفکرانه نباشد ،یا اینکه چهره اش نشان بدهد که شبی که سپری .شیم االن باید عجله می کرد

نهایت سعیش را میکرد تا شکلی متحرک باشد ،با پاهای خمیده ،با .دیگر نیمرخی از آرامش نبود .کرده چقدر طوالنی بوده است 

خیمهء رم اما کسی بود که به برای کمک به میری می دوید و به او کمک کرد تا ردای که در هوا مثل پرچم تکان می خورد ،

در آخر .یرون افتاده بودند ای را کشیدند که تیرهایش در تاریکی مواج شبانه ب خیمهشده را به داخل بکشد ،و بزحمت طنابهای 

،هر چهار طرف خیمه،بامش ،پردهء رنگی که موسی را از همسرش جدا می کرد این پارچه ای که از پشم گوسفند بافته شده بود 

یش را پهن کرده باشد ،و از صدای بهم خوردن لبه و روی آن دراز کشیدند ،مثل عقابهای که بالها.،همه را روی هم توده کردند

 .آنها چه می توانستند انجام دهند؟آنها منتظر شدند تا روشنایی روز باد متواری کند .ر کر شده بودند های چاد
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در بین بزهای که دیوانه شده بودند ،به این طرف و انطرف که قدرت حرکتش از وزشهای اولیه باد بود ،در خارستان دیگی فلزی 

جدید را و با هر سنگی که به آن می خورد نتی  خودبه خود می نواختسربی بود که و مثل زنگی ناهماهنگ .حرکت می کرد

 .می نواخت 

در جستجوی تندبادهاو سروصداهایش .این بادی بادی که باید با آن پرواز کرد .گالی می دانست که این چه نوع بادی است 

تکان دهند و ناگهان منفجر می شدند تا عیسی مثل پسر بچه های پرسروصدای بودند که سی به داخل غارش می آمدند ،عی

 .بیدار شو ،بیدار شو،وقت رفتن است .نگذارند که بیهوش شود 

برای باد  آماده شدنشاید عیسی سی روزش را فقط بخاطر .روزه گرفتنش او را آماده کرده بود .عیسی برای آنها آماده شده بود

بود و استحاله شده بود ؛خشک،بی بدنش بی حرکت  .قرنطینه عالی ترین آماده سازی برای مرگش بود  .گذرانده بود 

بادی این چنین قوی می توانست او را مثل .آنهم بدون هیچ شکایتی از زندگی تقریباًشفاف،آماده برای جدا کردن خودشآب،

این باد .در ستاره ها از او مراقبت میکردند او راباال به قصرها و باغهای باال ببرد که فرشتگان  برگ درختی از جا بلند کند ،و

الهی را بذل شد تا قوانین می سوگواری فرستاده شده بودکه آمده مهربانی بود ،پس،تمامی وزشهای شدیدش ،توسط خدای 

رها نکرده بود ،در حال تلف شدن عیسی را در بیهوشی .روی چهل روز اسراری نداشت خدای ستایش شده ،بر خدای او ،.نماید 

 .حاال بیا .خدا به حال پسر جلیلیه ای دلش رحم آمده بود .پایانی قرنطینه اش فرا برسد و کثیف شده ،تا قبل از اینکه لحظهء 

چهره .زندگی بعد از مرگ را تجربه می کرد او مرده بود و از خواب بیدار شد و دستانش را در باد قرار داد ،از نظر عیسی،وقتی که 

،آن کارگاه نجاری در جلیله،مزرعه ها،بچه ها خواند  به عنوان دوستان و شاهدان میخانواده اش که اسم آنها را  رادافهای 

که توسط دیگری  داستانی بود.زندگی شخص دیگری بود.همه آنها خاطرات زودگذری بودند ،گوشه های سایه دار حیات معبد،

دیگر آینده ای برای او وجود .سبزیها گیر می افتادند دیگر توسط عیسی آزاد نمی شدند آن کبوترها که در بین .نقل می شد 

بدنش را در برابر .یش غذا را رها کرده بود برای رویاها.به هر صورت هیچ آیندهء جسمانی برای او وجود نداشت .نداشت 

؟حتماً می ی توانستند او را ببیند چه می گفتند اگر در آن لحظه والدینش و همسایه هایش م.کرده بود معامله قدوسیت ابدی 

 .بوده گفتند که عیسی پسر خیلی احمقی 

روی سنگ وردی بر –،بهمان خوبی یک مرده  فردی نجات داده شده بهمان خوبی  -را قدرتی داشت تا خودش هنوز،او البته ،

استخوانهایش از پوست بدنش بیرون .بدنش در باد عریان بود به سنگ وردی غار چنگ زد ،.غار بکشاند غار به بطرف بیرون از

دندانها و .زخمهای روی پاها و دهانش حتی دیگر سعی نکرده بودند تا درمان شوند .سینه اش به داخل تا شده بود .زده بودند 

کور شده بود ،بنابراین تقریباً  خالص شوددرد داخل چشمهایش از نمی توانست.از صوتش بیرون زده بودند لثه هایش مثل ایوان

نمی .قرار داده بودخود را در آن که ست بادی را حس کند ندر حقیقت،به سختی می توا.نمی توانست سرما را احساس کند.

شد ( حس بی)مثل چوب کرخ .همه صداهای دیگری که در گوشش پیچیده شده بود تمایزی ایجاد کندتواست بین باد و 

تا بتواند قلبش خیلی ضعیف شده بود حاال .یچ چیز را احساس نمی کرد ه.آنها می توانستند میخها را از پاهایش بیرون بکشند.بود
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برای خدا قربانی کنید،و خود را برای ":کتاب مقدس اخطار کرده بو که.قلبش متالشی شده بود.خون را تا این حد دور بفرستد

 .او قربانی بود.او آماده شده بود."یدبادهای قضاوت آماده ساز

به .دیر میافتدخیلی همیشه این اتفاق .همیشه اینطور بوده.،قبل از اینکهبدنش از روحش جدا شودزمان روشنایی فرا رسیده بود

برخی از کلمات به زبان .کلمات آخرین دعایش را فراخوانی میکرد.مرز است دون حد وجامع و بهمین خاطر این لحظه عزیمت 

درآنجا صای .به هر حال دعاهای او اجابت شده بود .،بودندتوک -توک-آرامی بودند،برخی یونانی،برخی اوکوروس،برخی توک

استخوانهای عیسی با .،ودر امتدادصخره های می وزید،صدای که نه یهودی بود و نه  یونانی که در باد متولد شده بود ،بود 

برای لحظه ای این صدا همراه با امید ناچیزیش باعث آزار عیسی  علی رغم اینکه جای هیچ امیدی نبود، .رزیدشنیدن این صدا ل

آن صدای مسئولیت را به محول می کرد .یواش یواش رام می شدند راف بودند ،پس آنها باید اط آناگر حیوانات وحشی در  .شد

باقی مانده های خیمه ای صاف شده که او را به طرف  ییصدا.کندردیف غارها حرکت گفت به طرف  که به او می ییصدا.

گوشهای او را به طرف صدایی که .به طرف رحمی مریض می برد که او را به طرف جگری متورم شده  ییصدا.هدایت میکرد

ی صدای که م.صدایی که معجزاتش را عملی می ساخت .انجام می داد را هدایت کردن شیمصدای که .بادو می کشاند

این .فقط همین.به این مرد رحم کن .و جانش را نجات دهی تو باید به طرف او بروی .در حال مردن است موسای چاق ":گفت

 ."برگرد و بخواب .که هست و همیشه بوده است تنها چیزی بود 

در سرزمانیدهای .،یونان و روم خوابیده بود( باستانی در فلسطینشهری )او در جلیلیه،بیت المقدس ،کایساریا.عیسی خوابیده بود

،در آنجا تمامی دریاچه ها از طال پر شده بودند ،در آنجا تمام االغها دو دم خوابیده بود که نارنجی تنها رنگ در آنجا بود 

نگشتانش را بر روی سرشان قرار عیسی ا.در آنجا صفهای از غریبه ها وجود داشت می منتظر بودند تا نجات پیدا کنندداشتند،

 .و همه مردم جلیله به او خوشامد می گفتند".پس،اینجا،دوباره سالم شو":و میگفتمی داد 

زمین .صخره استبدنش در حال جدا شدن ازبا آهستگی بلند شد،احساس کرد که .باد به او تنه می زد ،به دنبال تکیه گاهی بود 

حاال صفحه ای .در نهایت برگش به زمین افتاد.اندرونی نداشتکامالً صاف شده بود ،هیچ .کشش را برای او از دست داده بود 

بی )صفحه ای سفید باد او را .کلماتش را با خود برده بود ،هباد او را در آغوش گرفت.،دور انداخته شده از کتاب مقدس بودخشک 

چه حقه ای .اگر صدای داشت ،ممکن بود  فریاد میزد،هنور نه،من نه.باد او را از هوا هم شبح مانند تر کرده بود .بود کرده( نوشته

کار بزدالنه ای،چه وجود داشت ،تا او می توانست از آن استفاده کند ،تا دوستانش را به کنار خودش بکشاند؟چه دروغی،چه 

 قرار دهد؟ رختخوابش در جلیلهخیانتی،م یتوانست او را دوباره در 

تقریباً بیشتر .از شیطان عاجزانه تمنا می کرد تا به آن باال پرواز کند و اور از این باد نجات دهد.بوداین آخرین کفرگویی های او 

اما خداوند ظالم و بی ثبات .چون می توانست با شیطان معامله کند ،و روح پلید را بیرون کند .از شیطان استقبال می کرد تا خدا

در آستانهء ورود به دنیای عیسی دیگر .خیلی دیر شده بود.دا را هم بیرون کندهیچ کس نمی توانست مثل دفع ارواح پلید خ.بود
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پس این درد .پس این مرگ بود.جایی که می توانست چهل  روز ابدیش را در آنجا سپری کندبود که به دنبال آن بود، مرتعشی

 .شده بودپس این میوه ای بود که برعکس به دانه اش تبدیل .بود که باعث ضعف می شد

شنا سعی داشت به طرف آن نو .نوری وجود داست،در عمیق در دل شب .مسافری بود،بین آسمن و زمین عاقبت،عیسی 

که نور از میان آن می شده بودند ای د و سفید مثل شیشه دستانش کبو.دستانش را به طرف نو بلند کرد.سعی کرد پرواز کند.کند

هیچ .هیچ کس را در آنجا نشنیدصدای سرد .یا کسی را احساس نکردسرمای هیچ چیزی .کوهی که از دوی می لرزید.گذشت 

 .باد بود فقط آنجا خدای،هیچ باغی،

خیلی .وجه بیدار نمی شداو را می زد ،موسی به هیچ  چوبیاگر کسی با .،مثل یک االغ مرده خوابیده بود موسی مثل یک االغ 

 .حیف بود که هیچ کس با چوبی برای زدن موسی نمی آمد 

چنین بادی نمی .این باد بود که سرانجام باعث آزارش شد،اگر چه وقتی می وزید هیچ مزاحمتی برای موسی ایجاد نمی کرد 

غارش .که باعث شد موسی بیدار شود سکوت سنگینی برقرار شد اما وقتی طوفان تمام شد،.توانست خواب موسی را برهم بزند

علی رغم تاریکی مطلقی که در آنجا .علی رغم هوای بد بیرون،پس توانسته بود راحت و هوشیار استراحت کندگرم و راحت بود،

در .لحظههء دست پاچگی برای او وجود نداشت .دقیقاً می دانست کجا قرار گرفته است و چرا به آنجا آمده است حکمفرما بود ،

حتی قبل از اینکه چشمهایش را آلت تناسلیش راست شده بود به خواب رفته بود ، آمده مالقات با غارنشین دیگر بود ،لی که حا

مارتا نمی .بیضه اش را مالید.نقشه ای بزرگی که در سر داشت را به او یادآوری میکردباز کند ضربان تحریک آلت تناسلیش 

 .می انداخترا در داخل غار به دام او هوا زره ای روشن شده بود ،موسیمحض اینکه  به.نمی تواست دربرود.توانست فرار کند

به اندازهء کافی بود تا آب .کمی چاشنی .شال مالید،با خود فکر کردکه در آنجا هنوز اثری از مارتا وجود داردموسی صورتش را 

به این سگ تکه لباسی ":گفت.ناسلیش را به شال بمالدلباسهای زیرش  را باال زد طوری که بتواند الت ت.دهن موسی راه بیافتد

و بعد ؟و بعد موسی ".و این سگ بو کشان صاحب این لباس را پیدا میکند":و ادامه داد.این طرز کار موسی بود.".بده تا بو بکشد

موسی در سایه .نمی زد اهمیتی نداشت اگر مارتا جیغ یا.مارتا برای موسی کامالً مشخص بود.خودش را به وردی غار مارتا رساند

کرد با آن موسی را بزند واو را از غارش بیرون ی شاید مارتا چوبی داشت و سعی م.پنهان می شد و مارتا به طرف او می دوید

هیچ .گذاشته بودلبهایش را در بین دندانهایش . کرده بودناخنهایش را داخل گوشتش فرو . گرفته بوددست و پای مارتا را . کند

،در حالی که لبش در بین بی حرکت ماندپنجه پایش مارتا تا آنجا که می توانست روی .واست تا لبهایش پاره شودزنی نمی خ

حاال موسی می توانست دستش را همان جایی بگذارد که .دندانهای موسی گرفتار بود،بدنش در اطراف شکمش قوس زده بود

 .دقیقاً می خواست آنجا باشد 

از بدنش آویزان لباسهایش ،مثل نمونه پارچه برای فروش ،.رتا را لخت کرد ،با دو تا چاک در پشتش ماموسی تنها در دو مرحله،

باال ،بدن و پارچه بر روی رانهای موسی قرار بگیردر کرد که روی بدنش اشال را دور کمر مارتا بسته بود و مارتا را واد.شئه بودند 
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بهمدیگر برخورد می  خمیر ترش برای نان قرص ،مثل پهنای سینه هایشان.و پایین می رفت،لب مارتا روی لب موسی بود 

 که دور گردنش آویزان شده بود بین آنها مثل دیگکیسه کوچک سکه هایش اگر مارتا می خواست خودش را کنار بکشد ،.کرد

و پستانها و  ت موسی کیسهء گردنبندیش را میگرف.حال موسی تصویر خوشایندی از خودش داشت.تکان میخورد  خوشبویی

وقتی مارتا را در غارش  این کار یکی از کارهای زیادی بود که موسی.لبهایش به روی سنه و لب خودش دوباره حرکت می داد 

 .با مارتا انجام می داد  ، به دام انداخته بود

به خودش دست بزند،نه  جرات نکرد دوباره.شدنش شودموسی شال را از روی آلت تناسلیش کنار زد تا هوای سرد باعث آرام 

چند بار موسی با زنانی درست همینطور .یعنی صرف هزینه بدون برگشت .به لحظهء انزال شدن خیلی نزدیک شده بود.هنوز

رودرویهای کوتاه در آن روزها  به   در دستش بود ،صحنه ای از آنآمیزش داشته است ،به تنهایی،در حالی که آلت تناسلیش 

ای .تک تک آنها ،مالک  نگاهی به آنها کرده بودزنهای باشد که نصف ونیمه  مالککرد که میتوانست آرزو می .یادش می آمد

هر شب می .رهایش بگذارد،درست مثل میمونهاپاهایشان بهم گره بزند و روی شت کاش می توانست آنها را بصورت دسته ای با

اگر کاری میکردند که باعث .استحقاق داشتن همه آنها را داشتموسی .تپلهایش را از بقیه گروه جدا کندتوانست یکی از آنها 

در بازار شلوغ موسی فقط برای لحظاتی کوتاه آنها را دیده زنهای که .می کردند تحریک موسی می شدند ،باید او را هم ارضا

سن ،به پوشیدن لباس زنهای م.وضوء گرفتن نیمه عریان می شدند زنهای که با پسرعموهایش ازدواج کرده بودند،موقع .بود

اهمیت دادن به موسای که پاهای عریان دخترانی که برای پوشیدن شال روی سر خیلی جوان بودند ،برای .اهمیتی نمی دادند

آتشی و شانه با او جر و بحث می کردند،چهر های آنان زنانی که در سر بساط موسی .آنها را می دیدهم خیلی جوان بودند 

و شترهایش از کنار در حالی که موسی  مشغول کار بودند داس در دست در مزرعه هایشان که  یزنان.هایشان چهرگوشی داشتند

راست می شد ،و برای موسی دست  اهنآ ه،شاید،کمرهای خم شدمی ایستادندآن می گذشتند؛موسی آنها را صدا می زد،و آنها 

 .،کاه و خاک لباسهایشان را تکان می دادند تکان می دادند

تا  .تا با انگشتانش آنها را زیر رو کند.داشتزندگیهای می برد که از آنها خاطره  عمق  راحتی موسی در آن شب دست بهبه چه 

در کار نبود و هیچ جیغ زدانهای بخاط آن هیچ زدنی .این غریبه ها در تصورتاش وادار کند که هر چه او می گوید انجام بدهند 

جانشین زنی شود آنروز او را دفعاتی که میری کوچک را صدا می زد تا به بالینش بیاید تا نای به استثالبته،زدنها وجود نداشت،

خم .نقشش را بازی کن.این کار را بکن.این کار را بکن.برایم دست تکان بده،میری ":می گفت.انتخاب کرده بود 

شخص .من هستی ،کس دیگری باشبه جز اینکه همسر . ".پاهایت را باز کن .لباست را باال بکش!ساکت باشد.درسته.شو

 .هر کسی باش .دیگری باش

آن شب خودش را  دبه سختی نفس می کشید ،اما ،حداقل،مجبور نبو.حاال قلب موسی بیش از حدی تند میزد تا او آرام باشد 

ضربانها،لحظه های که تمام این  –امر مسلمی بود -شانس آورده بود.پسماند خودش را روی دستهایش یا روی همسرش بریزد 

با مارتا از خودش پذیرای کرد،بیاد زنانی که تا آن .ندنفس گیردر گذشته اش ،می توانست با معجزه ای ،به زندگی برگردانده شو
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می خواست خودش را به مارتا نشان دهد ،همانطور .از دشتشان داده بود  آن لحظهلحظه دیده بود ،به یاد تمامی شانسهای که تا 

ساقهای با پا به . می خواست دوباره از دسته هاونش درست استفاده کند.ماده االغی که کشته بود نشان داده بود  خشمش را به

دوست داشتن افتادن .ببیند که سر مخلوقی خیره سر چطور شل می افتددوست داشت .افتادماترا روی زانوهایش .زدپای مارتا 

چهرهء موسی را دید .ی آلتش را داخل بدنش فرو می کرد چشمانش را بستمارتا وقتی که موس.مارتا بر روی زمین را ببیند

تمامی لباسهایش ابریشمی .این مخلوق تپل،قشنگ و کبود شده بود،موسی نقشه کشیده بود که این کار را چطور انجام دهد، 

 مالکتو .واهد با نمن بکن می خ موسی وادرش کرد که به گوید،هر کار دلت.بود،و تمامی لباسهای ابریشمیش پاره شده بودند

 .اجاره ات است و این .هستی

کسی آنجا نبود تا اور بکشد تا .سنگینی بدنش را روی زانوهایش انداختموسی سرش را از زمین بلند کرد،به پهلویش چرخید،و 

قوی روی احساس جوانی و سرزندگی میکرد،وبا کمک جن های .برای تنوع که شده بود چابک شده بود .روی پاهایش بایستد

خارج از غار هوا .برای این لحظه سی روز را به انتظار نشسته بود ،و می خواست از زمانش کامالً استفاده کند.پاهایش ایستاد

باد چطور شاخه های درختان را درهم شکسته است ،ریشه ست ،و خیلی تاریک بود تا ببیند که آنشب چقدر خسارت به بار آمده ا

اما روشنایی به حدی کافی بود تا .و ردای یکدست از گرد و خاک بر روی خارتان بر جا گذاشته است گیاهان را بیرون انداخته 

همسایه اش رسید ،با دقت وقتی که بین غار خودش و غار شال مارتا دور شانه هایش قرار داشت،بتواند راه خود را پیدا کند،

هیچ نشانه ای از .هیچ صدای نبود،به جزء صدای نفس نفس زدن خودش .،و با دقت به اطرف گوش کرداطراف را نگاه کرد 

موسی در کنارهء .در آن لحظه باید خوابیده باشد .بادو اگر حرکتی میکرد همیشه همراه با سرو صدا بود .کسی در آن اطراف نبود

نمی خواست هیچ سنگی .مراقب قدمهایش بود.هیچ خشخاشی د رآن شب جان سالم بدر نبرده بود.رکت میکردزمین شیب دار ح

تا آنجا که می توانست باید .عث بیدار شدن او یا بادو شودو با.تپه بیافتد یو به داخل سرازیرزیر پایش در برود تغ تغ کنان از از 

مچاله شده ودر سرما  منقبض شده لباسهایش شل شده بودند،و بیضه اش .باید مارتا را غافلگیر می کرد.سریع عمل میکرد 

 .وی پشت آنها نمک پاشیده باشند رهای مچاله شده ای که بربود،مثل کرم

پس چرا شخصی .مارتا موسی را می خواست .این کارهم وظیفه وهم حق موسی بود .موسی با خودش گفت ،این شرارت نیست 

 ل،مثل مارتا،عاقل،ثروتمند،اصی

ا مدت کمی را با روزهای زیادی را با میری تلف کرده بود،به جزء اینکه استفاده از همسرش به عنوان بهانه ای تخوش بنیه 

مگر نه ه انگیزی،و چنین رانهای داشت،سچنین پستانهای وسو رتاپس چرا ماموسی سپری کند،با قصه گو با پادشاه تجارت؟

به جزء اینکه می خواست با حاملگی به پس چرا به این همه از غارها وارد می شد اینکه می خواست کسی به آنها دست بزند؟

گاه این همان چیزی بود که مارتا در روی دماغهء پرت.شنیده بود  بارها مارتا خودطرف شوهرش برگردد؟موسی بارها این را از

،و با قرنطینه اش بارور زات دگرگون شده باشد خواست زمانی به ساوایا برگردد که در اثر معج یمارتا م.بخاطر آن دعا می کرد
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باید بزرهایش را درزمین .می ورزید امتنا که کاری را انجام بدهد که گالی کوچک از انجام دادن آ نموسی ناچار بود .شده باشد

 .می ریخت لمیزرع مارتا 

را ماجراهای  یکا یک بود موسی از ه موسی از روز قبل تصویری از ماترا در ذهنش داشت ،در حالی که بر روی سنگهای نشست

وقتی موسی .مارتا نه به میری بلکه به موسی خیره شده بود.در بیابان بدون آب برایش پیش آمده بود  از خود می ساخت که 

خام موسی شده .در زیر لباسش ،یکی از پاهایش شل شده و به یک طرف افتاده بود.صحبت میکرد دهان میری باز مانده بود 

میری به موسی .پر و شفاف شده بودند صورت و پوستش .ه و به دهان موسی دوخته شده بودند دچشمانش بزرگ ش.بود 

 شد به غارواین دعوت از موسی برای ور.شالش را به موسی داده بود از او لطف و داشتن نشانه ای به نشانهء .لبخندی زده بود

 .این گناه مارتا بود .بود 

چقدر خوشحال دیده بود که خودش راضی نبود تا اینکه مارتا گفته بود که موسی .عالوه بر آن ،مارتا از موسی تشکر کرده بود 

شوهر .نازا نیستیمعجزه است،تو االن دیگر ":وقتی موسی کارش را با مارتا تمام کرده بود گفته بود که .است که او آمده است 

ولی نگاه کن که میری من چقدر بزرگ .به هیچ دردی نمی خورد.او یک مرد نیست ".شود تو تنها کسی است که باید سرزنش

آنها را در حالی به خانه می فرستم  نم.بازار آنها می روم چقدر بزرگ می شوند به زنان نازایی را ببین که وقتی من .شده است

درختهای آنها  .از من سود زیادی عایدشان می شود.روند ازآنجا نمی با یک سکه که وآنها  .که چیزی را درکیسه آنها گذاشته ام

کارونهای من که باروری .این جادوی تجارت من است. دیده ایتا حاال تاکهای مثل آنها .با میوها های من سنگین شده است 

ارد،در ای د چه فایده دعا کردنها چه فایده ای دارد؟اطاعت از قوانین الهیپس ،روزه گرفتن چه فایده ای دارد؟.میکنند تامینرا 

 "حالی که موسی تو را به عنوان عروسش انتخاب کرده است ؟

 البته،مارتا در خالل وزش تندباد.بکشد تادن روی پاهایش ساو را برای ایمارتا را مجبور کرده بود تا "باال،باال":موسی گفته بود 

خوش شانسی یا رویاهای شیرین بهمراه نیاورده او طوفان هیچ وقت برای .آرامشش از موسی کمتر بود .خوب نخوابیده بود 

همدستی و منتظر وقتی که موسی در بیرون می خزید .طرب و نارحت بودضخیلی مبرای خوابیدن و حتی بعد از طوفان .بود

کوچکترین صدای اگر از حاالباد رفته بود،.هنوز بیدار بود آن لحظه بود تا بتواند کارش را انجام بدهد مارتا در  بیشترروشنایی 

می صدای پاهایش رارا می شنید  ش صدای نفس زدنهای ارباب.در می آمد درداخل غارش چند برابر منعکس می شد مارتا

حتی برای لحظه ای هم تصور نمی کرد که موسی در بیرون از غار باشد .اما مارتا در ابتدا از شنیدن آن صداها نترسیده بود.شنید

می .،با چه ضعفی صحبت می کردچقدر سنگین و داغ شده بود .ی را دیده بود که چقدر مریض احوال بود غروب روز قبل موس.

و بررسی کند که آیا موسی مرده است یا نه،اما برای صبح شدن هیچ عجله خواست وقتی هوا روشن شود برای موسی آب بیاورد،

 .چه می تواند باشد  که معنای این صداها دخودش را با این فکر مشغول کر.ای نداشت 

که مشغول کشیدن موهایش و ی بادو باشد ،هابایستی صدای پا ،با خودش فکر کرد ،در بدترین حالت ،صدای پاها در خارستان

شبانه در آن اطراف پرسه می زد و صداهای اغلب .به نظر نمی رسید که بادو اصالً بخوابد.استیش هازیروروکردن سنگها با پا
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با این وجود .که پوزه اش را در داخل الشهء آهوی کوهی قرار داده است تولید میکرد یو عجیبی ،شبیه به صدای کفتار سلیس

صدای .،متعجبت تر می شد که آیا این صداها ،اصالً صدای انسان است یا نه  گوش می کردبه این صداها مارتاهر چه بیشتر ،

 ها  پرندهصدای صدا برای اینکه بخواهد تهدید کننده باشد خیلی سبک و شبیه به  این.مزاحم یک مرد از این صدا سنگین تر بود

ریزاندام،با متعلق به آن خواهر –در نهایت واقعیش  –در نهایت  -این صدا صدای جغدی،شایدهم ،صدای غزالها؟.بود 

صورت جوندگان شبیه به  که صورتی کوچک  وبا موهای پریشان،خواهری  .بود از خیمه بگوش می رسید  ی کاهیهااستخوان

از ،همانطور که شوهرش دستور داده بود ، در دست "چیزی شیرین "با قالیچه و بالشتهاو  –میریش بود،خوب .شباهت داشت 

شاید میری شرمنده بود ،اما مارتا آرزو داشت که ،فقط به این خاطر که موسی را داخل غارش مرده ببیند؟باال آمده بود سراشیبی 

مارتا می توانست خالهء فرزند میری .آنوقت او و میری می توانستد تا آخر عمر با هم خواهر باشند .باشد و موسی بمیرداین طور

این اتفاق ارزش این را داشت که آدم هزار .آنها با هم به ساوایا بر می گشتند،دست در دست هم،یک بیوه و یک همسر نازا.باشد 

 .روز بخاطر آن در قرنطینه باشد 

نمی .منتظر ایستاده است رتا با دقت گوش کرد،اما نمی توانست خودش را فریب دهد که این میری است که در تاریکی ما

حلزونهای .که قبالً او را در روز اولش ،تهدید کرده بودبود  یبله،یقیناً این صداهمان صدا.خواست دوباره اشتباه کند

آنها رفته بودند  آب آشمیدنی  به داخل آب انبار کوچک زالوهاکوچک،،ساس های مولکهاو مگسها،کرمها،هزارپاهارزمخت،ما

اما،نه،هنوز .کردمارتا گوش کرد،نفسش را حبس یکبار دیگر .و آب پر از حیات شده بودشده بود، خلقت روز چهارم هنوز دوباره .

،به جزء یک چیز که در چنین ناآشنا بودصدا هم .صدا خیلی خشک بود و از آب انبار نزدیک تر بود.سئوالش را نگرفته بود پاسخ

صدای کسی بود که از راه بینی .دم و بازدمهای نفس منظم تر از نفس زدنهای یک حیوان بود نهایت باعث شد که متوجه شود ،

 .دم و بازدم می کشید 

رودی غارش را کسی که مشغول نفس زدن بود و.مدت زیادی طول نکشید که نور کمی که در بیرون ازغار بود ناپدید شد

باید فکر میکرد که آن .باید خوش بین می بود .ماترا دعا کرد.و درآنجا مثل سنگ بزرگی سیاه و بی حرکت ایستادمسدود کرد 

شاید معجزه ایدر حال .مالقات آنها مقرر شده بود.بیایدتا حدودی امیدوار بود تاشفا دهنده .شخص همان شفا دهنده است 

به هیمن .همان چیز بود که رویایش را داشت .گذشته ، این همان چیزی بود که بخاطرش دعا کرده بوداز اینها .رخدادن بود

در حال که برایش راحت تر بود تا در کنار میری و دوک بافندگیش آن غروبها را خاطر غروبهای زیادی را سپری کرده بود،

این باید گالی باشد ،که .نشانه ای از حیات بیرون از غارش باشد تا اینکه روی دماغه پرتگاه به انتظار بنشیندو منتظر سپری کند،

 .خدایا خواهش می کنم کس دیگری نباشد.کس دیگری نبودچه کس دیگری می تواند باشد؟.،جلوی نورش را گرفته بود

دی با صدای زیر صدا ی خش خش بوته خار شور را شنید بعد شنید که نامش توسط مر.مارتا صدای زبان و لبهایش را شنید 

اول نمی خواست صاحب صدا را ".من بخاطر تو آمده ام مارتا ":صدا گفت.مارتا حتی از آن استقبال کرد.گفته می شود 

این صدا هنوز هم می توانست صدای مرد .و توسط انعکاس در غار خیلی نامشخص می شد .صدای خیلی لطیفی بود.بشناسد
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هرگز صورت او را  حتی.هیچگاه صدای مرد جلیله ای را نشنیده بودتوانست مطمئن شود؟به هر حال ، چطور می .جلیله ای باشد 

بود که سنگهای  هندیدهر گز .پرتگاه آدمی خجل و سایه مانند در .محل او را دیده بود مارتا فقط تا حدودی .هم ندیده بود 

مارتا .هنوز جای امیدواری وجود داشت.شود منتظر شد تا سایه نزدیک .نفسش را حبس کرد.اطراف او با هم همه همه کنند

از به او اجازه داده است .گالی در غارش وارد شود و دعا کرد،فقط از خدا سپاسگذار بود که اجازه داده بود که ".بیا داخل":گفت

اولین معجزه از بین .ستاسم مارتا را هم می دان. ".مارتا،من بخاطر تو آمده ام ":او گفت .پرتگاه باال بیاید تا مارتا را شفا دهد 

با کف دستان بزرگش صورتش را پوشانده .و  وارد غار شد  ه بود پادشاهی مقدس کرد فوتی داخل .معجزات فراوان

 .یخواست پادشاهیش را در اماکن خالی مارتا بنا کند،م"...سالم شو":گفت.بود

سایه .و مسخره برای کسی که بخواهد مهربان و قوی باشد حاال مارتا فهمید که صدای او خیلی زیر بود .دوباره نام مارتا را گفت

سایه وارد امکان خالی مارتا .و به داخل غار می رسید همانطور که او آرزویش را داشت را نگاه کرد،و ،بله،سایه بزرگتر می شد 

مچ دستهای مارتا را .پهن و پهن تر می شد این مرد جثهء پهنی داشت،و هر لحظه .پوست و استخوانهایش پسرانه نبود.شد

اگر چیزی می آخرین شرط مارتا برای اینکه ایمان بیاورد چه بود؟.کف دستهای غول پیکرش گذاشت سر مارتا را داخل .گرفت

 .توانست اتفاق بیافتد،پس بگذار اتفاق بیافتد

سنگها را تکان داده بود تا طرفهای پنهان سنگها را طوفان .راه خود را ،پایین از غارها ،در بین مخروبه های شب پیدا کردموسی 

در روشنایی شپش ها و موریانه ها .آنها را بیرون کشیده بود ه ها را تبدیل به هیزم کرده بود ،و ریشه ها و خاکبوت.نشان دهد 

النه .پرنده در همه جا مشغول خوردن بودند .مشغول مرمت بودند آشفته شده بودند ،اشته بود اف بردروز جایی که زمین شک

جای پاهای که بر روی سراشیبی .اما آنقدر م یتوانستند حشره بخورند تا شکمهایشان بترکدهای و تخمهای آنها نابود شده بود،

الیه ای از خاک و سنگریزه روی زمین .بوسیله باد ناپدید شده بودندخارستان در اثر رفت و آمد قرنطینه نشینان درست شده بود 

،بچگی زمین دنیای قبل از انسان بدین شکل بوده است.مثل دانه ها و آردی که روی قرص نان پاشیده می شود را پوشانده بود،

وعده ،وقتی که باد پاک کننده دنیا بعد از رفتن بشر به هین شکل خواهد بود .وقتی که معصوم بوده و مختل نشده نشده بود 

 .پراکنده شده ،مملو گرددایمان های رها شده و از زمین پاک کند و طبعیت از داده شده تمام گناهان و ثوابها را 

پسرکی که شبها در می رفت ،یک زنا کار ،علق به یک دزدتردپاهای که طبیعتاً م.ردپای موسی اولین ردپا در صبح آن روز بود 

فقط به خاطر اینکه به اندازه کودکی احساس گناه می کرد که .اما موسی احساس شرمندگی نمی کرد.بودند رغ دزد ،مار روستا،م

خیلی ساده بود،می دانست که کار اشتباهی انجام داده اما بختاطر .دستهایش آغشته به آرد است متهم به دزدی نان شده بود

مارتا را در حالی رها کرده بود که روی بازهایش .از انگشتانش پاک کرده بود آرد را تنها با یک پوف.انجام این کار خوشحال بود

که خیلی هم مشخص نبودند اگر چه کمی زمان می این درست بود،کمی خراشیدگی روی پوست،کمی درد و رنج کبود شده بود،

جازه داده بود تا مارتا کیسهء پولش را ااما موسی .مقعدش پاره شده بود .لبهایش از داخل بریده شده بودند .برد تا ترمیم شوند 

با .به موسی فحش داده بود .ماترا جیغ زده بود.در حقیقت مارتا باعث نا امیدی موسی شده بود .موسی دزد نبود.داشته باشد 
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حتی سعی کرده بود با تکه سنگی .به روی موسی تف کرده بود.زده بود ضربه دستهای نرمش صدها بار به صورت موسی 

  به جای متمرکز شدن بر رویبانیت و بی لطفی مارتا برای موسی وضع را مشکل ساخته بود؛مجبور شده بود عص.ا بزندموسی ر

 -شکل مجبور شده بود مراقب باشد و همیشه یادش باشد تا او را به محکم ترین .خود بر روی مهار مارتا متمرکز شود هتساوخ

مارتا می توانست .در غیر اینصورت مارتا از دستش در می رفت  –گیرد ش را بگلویش را،گردنبند موهایش را،گوشهایش را ،

 .بپرد و فرارکند ،اما موسی نمی توانست 

اما موسی از گیج شدن و بی عالقگی مارتا خوشش .او را گیج کرده بود مارتا تنها زمانی ساکت شد که موسی با مشتهایش 

این چیزی بود که هرگز برای آن نقشه .،بدون هیچ شریکی به جزء خودش موسی نمی خواست به تنهای آمیزش کند .نیامده بود

اولین بار خیلی سریع در لحظه ای که وارد غار شد ،و دومین بار بدون احساس چندانی انزال  -موسی دو با انزال شد.نکشیده بود

بیشتر بر روی انزال تمرکز داشته باشد و موسی دوست داشت زمان بیشتری با مارتا باشد تا برای انزال سوم تالش کند .شده بود

نمی توانستند .زنی بیهوش از نظر جذاب نبود.نمی توانست خودش را برای مارتا آمده کنداما،تا آنجا که می توانست سعی کرد،.

هیچ کس نمی توانست بگگوید که موسی کامالً بی  –پس موسی بدنش را با شال مارتا پوشاند .ترس خود را نشان دهند 

  .مردی که تا حدودی ناامید شده بود در سپیده دم از غار غارش شد  –ه بود ظمالح

هیچ هزینه ای هم برایش نداشت چون .حداقل در آن شب سودی تجاری کرده بود .اما هنوز می توانست به خود تبریک بگوید 

در آنی گردن مارتا را می شکست و اگر موسی در مورد این قضیه شک می کرد .ماترا حتی یک کلمه هم به کسی نمی گفت 

وادار کردن زنی یهودی  جریمه های موسی .می انداخت  یا باد  تعدادی از دزدان که در تپه ها بودند ،مرگ او را به گردن بادو 

را برای تسلیم شدن به شهوت شبیه به خشونتی که او بکار برده بود ،مخصوصاً وقتی که آلتهای تناسلی مداخله داشته باشند ،

از موسی شکایت  می کرد و شکایت اوبه اثبات می رسید،آنها نام موسی را در چهار اگر مارتا دادگاهی یهودی .خوب می دانست 

،و آنگاه آنها آنها رد موسی را می گرفتند حتی اگر در عرض دوازده روز به ساوایا میرسید .پخش می کردند طرف این سرزمین 

 .ریگ روان قرار می دادند  توده ای ازدر قیر قرار می دادند و آتش می زدند،تا کمر او را دررا او .حکم قانون را اجرا میکردند

این شانس را بدست آورده بود تا بتواند با مارتا همبستر شود .سنگسارش می کردند .مشعل روشنی  را در دهانش قرار می دادند 

 .شجاع شده بود .

مارتا نمی خواستی اسمی از موسی .می دانست که مارتا حساس است و نه شجاع  موسی.شانسی بدست نیاورده بوداما مارتا 

 "."داخل شو"،چرا به این مرد گفتی.در هر صورت تنهای در آنجا چکار میکردی؟":آنها حتماً می گفتند.پیش کسی ببرد 

،زبان دیگر نمی هم می شوند وقتی که ترس و شرم همراه .میخواست این تجربه را چال کند.نه مارتا می خواست ساکت باشد 

اگر یک کلمه از این جریان بیرون از غار درز پیدا کند به همه موس یگفته بود که .بعالوه موسی مارتا را تهدید کرده بود.چرخد

دم من خو.آنها هر آنچه که من به آنها بگویم را انجام خواهند داد .تا با تو مالقات کنند  بیایندپسر عموهایم می گویند اینجا

 .جای نیست که بتوانی در آنجا مخفی بشوی .برای مالقات با تو بر میگردم 
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برای مارتاحداقل هویتش فاش شده بود ،کاالی .تا حدودی احساس می کرد که در معرض خطر است موسی هنوز 

کاالهای که  ایصهیچ تاجری هرگز در جای نمی ماند تا برای خسارتهای که وارد کرده بود و نق.ارزان،محموله بی کیفیت 

بنابراین موسی نمی توانست تا پایان .بار و بنه اش را ببندد و برود حاال وقتش فرا رسیده بود تا .فروخته بود جوابگو باشد 

تا ترس مارتا و نگاههای عبوسانهء موسی نمی خواست .،اگرچه  چشم انداز این جریان مرعوب کننده نبود قرنطینه منتظر بماند،

در حال ترتیب دادن .خارستان دیگر بر ثروتش نمی افزود .نمی خواست تا آخر صبر کند.رابرای ده روز دیگر تحمل کند اش 

 .حاال بر آن بود تا به طرف اریحا حرکت کند.مارتا را تسخیر کرده بود.کارها بود 

از اینکه بین او و مارتا فاصله .مه چرخید به طرف خیتوده های خاک نرم در دره پایین غار احساسا رهای می کرد ،با رسیدن به 

ی کمتر زحمت،امیداور بود که قدم زدن روی سطوح صاف تر برای قوزکهای پایش ای اندک هم قرار میگرفت خوشحال بود 

باد باعث صاف کردن و بعد مواج کردن .و با نشاط شده بودنو  دیشب که چند قطره باران باریده بود خاک رس در .ایجاد کند

و . ندکه هوا را به دام انداخته بودمثل جزرو مد گل و الی مدخل رودها ،حباب در آروه بود با کیسه هوایی آنجا .شده بود خاک

همسری هم نداشت تا زیر بغلش را .عصای هم نداشت .موسی خسته بود .می کرد  را احساس  اطراف پنجه های پایش سرما

راه رفتن روی خاک تر شده برای او .کفل ها و زانوهایش بدجوری درد می کردند .بگیرد و او ارکمک کند تا تعادلش را حفظ کند

به آهستگی  هرچند که .اما به سختی توانست روی خاک تر شده بنشیند و استراحت کند.سراشیبی بودسخت از راه رفتن در 

 .توانست بنشیند

ه بودند زمانی که آنها دصندلهایش در گل و الی بوجود آوریا اعتراضات فریبنده ای که ردپاهای موسی که بر جای گذاشته بود ،

بدون شک ،ترجیح می داد .ردپای او عمیق و مشخص بود.برای  مارتا اصالً دلپذیر نبودند .را روی گل می کوبید و بر می داشت 

که آنها شته باشند،تا خاک دوست دارند بر طبق نظم خاصی رفت و آمد داساربان کاروانها .تا اصالً اثری از خود بر جای نگذارد

 .اند را پر کند جای پاهای که بوجود آورده کرده اندبر پا 

نور خورشید در .گذاشه بود  را تا آن دور دست روی خاک تر بر جای یموسی با حرکتش رد زمان زیادی از آن نمی گذشت که 

ندازه ء کافی سبک بود که بدون اینکه ی تابید اما مطمئن بود که کسی دارد به طرفش می آید،کسی که به اچشمانش م

باید بادو باشد،یا موطالیی که از شب زنده داری نا امیدانه روی .گل راه می رفت صندلهایش در گل گیر بکند براحتی روی 

در حال  جمع  ممکن بود همسرش باشد،که.موس یمی خواست برای راه رفتن تقاضای کمک کند.می گشت دماغهء پرتگاه بر 

به او گفته بود در اولین روشنایی برای موسی قمقمه و پتو آورده بود یا برای شوهر بیمارش همانطور که گیاهان دارویی آوری 

او مریض شده .داشت نفس زدنهای نامنظم را تمرین می کرد.موسی مکثی کرد،پهلویش را مالید.در مورد زمان هم همینطور.بود 

 .یک معجزه ای دیگر.ست بگوید که  حالش بهتر شده اما هنوز هم ضعیف استمی خوا.بود،باید این قضیه یادش می ماند

پس ،از همه .اما ان عیسی بود که در حال راه رفتن در بین گل و الی بود،با پاهای برهنه،عریان،نحیف و شکننده مثل یک خار 

بگو " –اغهئ پرتگاه به فرمان موسی ب روی دمشب زنده داریش .و شبانهء شیم ثمر داده بود اینها گذشته ،ماموریت ساختگی 
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درخواستها با شکست مواجه شده دیگر روزهای دعا کردن و ثر بوده است در حالی که وم -"که اگر نیاید من می میرم

گالی .او پاداش کلکهایش را گرفته بود،هیچ اهمیتی نداشت که چکار کرده است.موسی با دهان بسته با خودش می خندید.بود

این معجزهء دوم معجزهء راحتی نمی .از غارش آمده بود تا برای بار دوم موسی ر شفا دهد .اهر شده بودکوچکش عاقبت ظ

او فقط باید .کفل و زانوی موسی بیرون می آورد ،و کمی گل و الی را هم پاک کنداو فقط می بایستی جنها را از .توانست باشد 

 .دوغی را پاک می کرد 

به نحیفی مرغ ماهیخوار سفید،پوست به استخوانش منتظر شدتا آن مرد نزدیک شود،.نداشتموسی هیچ گام دیگری را بر 

فقط عضو تناسلیش بنظر می رسید که از روزه .دستها و پاهایش زیاد دراز شده بودند،مفاصلش ورم کرده بودند چسبیده بود،

در سفرهایش،زاهدهای .وفیهای عریان  دیده بود بدتر ازصمناظر .موسی یکه نخورد.این چیزی نبود.بی تاثیر مانده است گرفتن 

به نام کالون را دیده بود های زاهد.،شفاف مثل کهربا شده بودند در اثر محرومیت دادن به خود ،زردکوشه گیری را دیده بود که 

بدتری هم زاهدهای .خشک شده  و ترک برداشته بود پوست آنها مثل سوسکها  .نه چیز دیگرید،نکه از حشرات تغذیه می کر

اما هیچ وقت مردی را ندیده بود که به اندازهء گالی .لق ،چشمهای که خیلی از حدقه بیرون زده بودند دیده بود ،با دندانهای 

 .و شکست ناپذیر بنظر برسد سبک 

هر دوی این ،یابدود اگر چه مثل یک دوست قدیمی با این مرد احوالپرسی کند؟زانو بزند .موس ینمی دانست که چکار باید بکند

؟وانمود کند که هنوز مریض است و نیازمند شفا کارها برای کسی با هیکل او و در گل و الی عمیق مثل آنجا کار راحتی نبود

یک گام به عقب برداشت،پهلویش را گرفت و .موسی مصالحه کرددادن است ؟آیا می توانست عیسی را با کلکهایش فریب دهد؟

حالتی کامالً تدافعی به خود نگرفته بود،کامالً اً قوز کرده بود،کامالً از سر احترام خم نشده بود ،و تقریباز شدت درد می لرزید ،

به طرز عجیبی  منتظر شد تا این پیکر نزدیکتر شود ،.حاال دیگر خیلی دوال شده بود تا بتواند گالی را ببیند .هم کمین نکرده بود 

لبها و گونه های موسی با کسی بود که بر روی  آنجادر .یک پیروزی دیگر. اما احساسا پیروزی هم می کرداز آن می ترسید 

نجوا در داخل خیمه ، تو دماغیدیده بود که موسی برای آخرین بار در آنجا چهره ای بود که .نوک انگشتانش آب پاشیده بود 

موهایش رنگ .د جوان بنظر نمی رسید گسترده ،عیسی آنقدر که در برخورد اول نشان داده بواز آن فاصله در خارستان .می کرد

 .ار داشت یکی شده بود ررنگ بدنش با رنگ زمینی که پشتش قپریده شده بودند،

صبح به خیر ":به سختی می توانست بگوید که.موسی برای خوش آمد گویی با گالیش چه باید می گفت؟شرم آور بود

من همان ":یا می گفت.زدن برای آشنا شدن با هم هستند طوری که در بازار مشغول گپ"پسرعمو،قیافهء من را می شناسی؟

سی روز پس ،با من حرف بزن،":یا می گفت  ".عاقبت ما دوباره همدیگر را دیدیم .کسی هستم که هر روز بخاطر مشا می آمدم

ر مقدس و بزله گویی های برای کسی که اینقد اینچنین ".اینجا ملک من است .پیش ،ما برای هم پسرعموهای خوبی بودیم 

نمی خواست گل و الی را پشت سر  گالی او.اما موسی الزم نبود که نگران ان باشد که چه بگوید .نحیف بود مناسب نبود

وقت یموسی .انگشت شستش پلکهای موسی را بزند یا با او صحبت کند و در مورد نقاط ضعف ارباب قضاوت کندبگذارد تا با 
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تشخیص او از سایه ها و بوته ها تقریباً غیر ممکن فاصلهء دورتری قرار گرفته بود و ایستاد و دوباره نگاه کرد،آن مرد در

پر از خار و سنگ بود ،و در حال دور ی را در پیش گرفته بود سراشیبی بیشتری داشت ،از میان دره ای میگذشت که راه.بود

 .لبریز شده بود ازاعتقاد به خدا شدن از موسی بود با اطمینانی که داشت مثل کسی بود که 

شروع به باالرفتن از سراشیبی کرده بود ،استخوانهای بدنش ی که عیسی لدر حا –آسوده شد،نمی پذیرفت -موسی نگاه می کرد

کج می هم تکان می خورد هم همزمان و نور آفتاب طرحی بالبه تیز بوجود آورده بودند که با ترکیب شدن با سنگهای خارستان 

به نظر نمی رسید که گالی صدای او را بشنود ."خواهی؟ یچه م":و فریاد زد.دور دهانش قرار داد موسی دستهایش را .شد 

دوباره همان مردی شد که چند قدم باالتر از سراشیبی قرار گرفته تکان مبیخورد و کج می شد ،ناپدید شد ،.خیلی دور شده بود.

؟آیا بخاطر آب به طرف آب به دنبال چه کسی بود،پس جارت نبود اگر به دنبال پادشاه ت.آفتاب گم شد بود ،بین نمای زمین و 

 انبار آمده بود؟یا راه غار آن زن را در پیش گرفته بود؟

به رنگ آبی می توانست قسم بخورد که آنمرد .موسی بسختی جرات می کرد تا نفس بکشد.هوا سرد تر از آنی بود که باید بود 

 .و زرد می درخشید،مثل زغال

به آهستگی از بین سنگها به طرف خیمه صاف شده می دید،کمی بعد از سپیده دم،آپاس اولین نفری بود که موسی را 

تا موسی .نگین شده بودند موهایش در اثر عرق کردن س،مثل چکمه های از گل پوشیده بود گلی شده بودند مثل آمد،پاهایش 

حتی .او را الغر و کوتاه کرده بود انگار که یک شب قرنطینه آن باال در غارها به اندازهء کافی ،حدودی بزرگ بنظر نمی رسید

وقتی موسی در بین آنها قدم می زد آنها مثل سابق  پراکنده نشدند .بزها هم می توانستند بگویند که موسی بهبود یافته است 

 .نکرد که به پاهای انها لگد بزندسعی .

آنها برای خوش آمد گویی به او ندویدند ،از اینکه او از .میری نگاه کرد ،شیم هم مینطور"نگاه کن.مردت برگشته":آپاس گفت

ظاهر رویاهای هر روز آنها با .و به اندازه کافی سالم شده که بتواند راه برود ،خوشحال نشدندمرض دیگری جان سالم بدر برده 

باد دوبار تند تکه های صاف خیمه باقی ماندن انگار که فکر میکردند هر لحظه ممکن است آنها بر روی .شدن او نابود شده بود 

میری می دانست که موسی چه می خواهد بگوید و .بوزد،منتظر بودند تا موسی از آنچه که بر سر خانه اش آمده عصبانی شود

به درد چه می خوری ؟ببین فقط در یک شب چکار کرده ای ":میری گفت.میری را بپیچدمی خواست مچ دست .انجام دهد 

موسی می خواست به .از اینکه سیلی به گوشش بخورد شرمند نمی شد،حتی در حالی که شیم و اپاس مشغول تماشا باشند"؟

 .گوشهای آنها هم سلی بزند،اگر کمی شانس می آورد

خواهید باید یکی دیگر ":موسی گفت.و تیرکهای شکسته خیمه را با پاهایش غلتانداما نه،موسی فقط سرش را تکان داد 

زیرانداز تولی به میری نگاه کرد،که در بین وسایلی نشسته بود که از طوفان نجات پیدا کرده بودند،".وقتی به اریحا برسیم.ساخت
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قرار داشت،موها و صورتش باخاک خاکستری های دوک بافندگیش جلوی پایش  تمام شده روی دامن قرار داشت ،بازشده،تکه

 ."مجبور هستی دوک دیگری بگیری":موسی گفت.شده بود 

تمام شب .ما برایت دعا کردیم،باورکن ":هنوز از دست موسی عصبی بود ،گفت"پس ،وضع شکمت چطور است ؟":میری گفت

 "...را برایت آواز خواندیم 

شکمش "...باد من اینجاست .باد تمامی دردهایم را با خودش برد.هستم ببین؟من سالم.دعاهای شما مستجاب شد":موسی گفت

دوباره شانه هایش را باال انداخت ،و دستهایش را باالی خیمه ".ببین چکار کرده است . رفتهچونکه باد بیرون ..."را مالید ،

 ."این بهای است که آنرا می پردازیم":تالم ناپذیر گفت  تیتقریباً با حالگذاشت،

البتهء .،به نظر می رسید که موسی دگرگون شده بودبرای موسی باید چه می ساختند؟با باقی ماندههای که از درخیمه بودند  آنها

دلسرد کننده تر از چنگ زدن به یک خیمه افتاده در سپیده دم  نبود چیزی .دگرگون شده بودندهمه آنها بوسیلهء شدت زیاد باد 

آنها هفت بار در آن شب دور هم جمع .خارستان بیشتررای بلند کردن خیمه به جز هیچ کمکی در خارستان بآنهم بدون 

هیچ بادی مهربان .پوستی آنها با زمین همتراز شده بود و شهر .بوته های خار هیاهو به راه انداخته بود باد هفت بار در بین .شدند

،اگر موسی آدمی زاد اما آنها تصور میکردند .هیچ بادی وجو نداشت که بوزد و خیمه را با خود باال ببرد.تز از بادهای آن شب نبود

دلش برای داستانهای که با آن خیمه داشت تنگ می هرچند که .داشت تا از همه آنها دلسرد تر می بود یشتریبود ،پس دلیل بی

ان ایده که طوفان آن .افتاده تر می بود دش می بایست خسته تر و موسی بد جوری مریض شده بود،و در اثر تقالهای زیا.شد 

شکم موسی به اندازه کافی بزرگ بود تا .حداقل برای آپاس.د نمی رسید یشب از شکم موسی نشات گرفته شده به نظر بع

جا جای گرم ن آمده در آنجنی از رودهء موسی بیرو.و جن ها م یتوانند به اشکال مختلفی در بیایند.طوفانی را در خودش جا بدهد

آپاس با این جریان موافق .داستان بیشتر منطقی به نظر می رسیداین .و راحت داشته،و انتقامش را از خیمهء موسی گرفته است 

آروغ موسی آنقدر شاید ".من باید آروغ بزنم تا طوفانی به پا شود":کههمان چیزی که اربابش چند روز پیش هم گفته بود؟.بود

ورم کرده ،شکننده و بدون ،و موسی مثل تخم مرغی ه که طوفانی تمام خشم خودش را بر سر خارستان وارد کرده بودبزرگ بود

آنها .هیچ وقت موسی را ندیده بودند که اینقدر ساکت باشد مسلماً،هیچ یک از آنها .پوسته ای خالی.هیچ آسیبی باقی مانده است 

فک سنگینش بنظر .آمدمی این وضعیت بسختی با موسی جور .فکر نمی کردند که موسی افسرده شده یا مالیخولیا گرفته است 

ضعیف شده حواسش پرت شده و .شوق سر به سر گذاشتن دیگران دیگر در چشمهایش دیده نمی شد .سنگین تر شده بود

 .کوچک تر ساخته بودشاید،دویمن مالقاتش با مرگ از او مردی بهتر،.بود

در کمک  –برای بار دوم از بیوه نشده بود –با این وجود،شیم و آپاس فاصله یشان را با موسی حفظ م یکردند،و حتی میری 

عاقبت موسی .کند عمل می کرد،،یا پیدا کردن نوشیدنی و غذا در بین چیزهای که به دام انداخته بودند کردن به موسی 

به دلیلی که خود موسی هم .شاید شراب خرما باعث سرحال شدنش می شد،و به او جرات می داد "اورقمقمه را برایم بی":گفت

 .نمی دانست،مالقات زودگذرش با گالی او را ترسانده بود
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 ".نمی دانم کجا رفته است":میری گفت

 "دنبالش بگرد.پس":موسی گفت

چه ای آمد ،و بادو در حال دویدن نکرده بود که صدای چهاز وسایل پیدا میری هنوز قمقمه را در بین بقایای نجات یافته 

برای تنوع هم که شد داشت صحبت میرکرد،اما به زبان صحبت میکرد که هیچ .نزدیک می شد ،پر از گردو خاک و خراش بود 

گوید خیلی ،زبانش برای آنچه که می خواست ببه نظر می رسید که غیربطور معمول هیجان زده شده بود .کسی آنرا نمی فهمید

آمدم غار مارتا بیرون می  در حالی که ازیا شاید هم مرا دیده .که گالی را دیده استبا خودش فکر کرد موسی .کوچک بود 

در حال .اما باده به درهء که غاره در آن بودند اشاره نمی کرد.خوب شد که نمی تواند حرف بزند.است کبودیهای مارتا ر دیده.

 .مچ دست شیم را گرفت و آنرا کشید.داشاره کردن به پرتگاه بو

 ".؟رهایم کنچی خبر شده،حاال":شیم گفت 

او را رها کرد ،بادو عصای همن کاررا با شیم کرد ،ووقتی شیم .چند قدم به طرف دماغهء پرتگاه کشاندپای آپاس را کشید،و اورا 

به طرف پرتگاه دستش را .دعا کردن را تقلید می کرد به پرتگاه اشاره کرد،وو دوباره .پیچ در پیچ را گرفت و آنرا به موسی داد 

 .از آنها می خواست تا از وسط خارستان به دنبالش بیایندتکان داد ،و چند گامی به طرف پرتگاه برداشت،و با اشاره 

 ".از ما می خواهد که راه بیافتیم":شیم پیشنهاد کرد که 

 ".دارم امروز یک گام دیگر هم بر نمیمن .برای چه":موسی گفت 

 ".چیزی است که مربوط به پسرک جلیلیه ای است ":شیم گفت

 ".امرزو صبح.من دیدمش که راه می رفت.همین چند لحظه پیش رفتپسرک جلیلیه ای ":موسی گفت

 "که را دیدی؟":شیم گفت

 "راه می رفت .گالی ":موسی گفت

مدت غیبت طوالنیش در غار چیزی را از دست داده از این ترسیده بود که ممکن بوده در "کجا راه می رفت؟":آپاس پرسید 

 چه گفت؟االن کجاست؟"تو را شفا داد؟".:ادامه داد.باشد 

 "...هیچ".:و گفت سرش را تکان داد .موسی با بی تفاوتی شان هایش را باال انداخت 

 "پس ،او را دیدی؟":آپاس گفت
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 یباالتا قبل از اینکه داخل تپه ها ناپدید شود .هیمن حدود .بودانجا .خودش را به من نشان داد.،بلهاو را دیدم ":موسی گفت

 ".بود غارها

 ".ما تمام شب را اینجا بودیم.صدای پایش را نشنیدیم.ما ندیدم که عبور کند":شیم گفت

 "...وقتی حرکت میکرد بی سرو صدا بود":فقط گفت.موسی با شیم موافق نبود 

 .شکلکها و فریادهای بادو راحت تراما کشیدن میری روی زمین راحت تر بود ،و متقاعد کردنش با .بادو مردها را رها کرد 

ببینکه آیا .بله ،برو.تا در آرامش فکر کنمکن مرا ترک .ببین این همه سروصدایش بخاطر چیست.پس با او برو":موسی گفت

 ".قمقمه من آنجا افتاده است 

بهتر است ":گفت.بادو را در روی صخره ها رها کرده بود.که میری از اولین دیدارش از دماغهء پرتگاه برگشته بود طولی نکشید 

میری .دروغهایش برمال شدند.میری با خودش گفت.بنظر سراسیمه می آمد.دهان موسی باز ماند".کسی آنجا مرده.بیایی و ببینی

شوهرش چقدر امیدوار بود که  . امروز صبح زودهمین ، دیدمش که می رفت.در حقیقت. خودش را به من نشان داد.خوشنود بود

 سودی ببرد ؟ یینندروغ گفتنهای این چ

گردو خاک منظرهء زمین اطاف را یک هم رنگ .سنگی در بیرون از غار افتاده بود ببیننددر ابتداء نتوانستند جسد را که ب روی 

 –که داشتند از گوشت مردار می خوردند ،صدای توک  اما توانستند کالغها را ببینند.بودند؛اشکال غیر قابل تشخیص .کرده بود 

 .جسد در زیر پرندگان قرار گرفته بود.توک از منقارهایشان به گوش می رسید –توک 

سرش پر  احساس کرد که.لرزیدن بقیه را متوقف سازد،در حالی که دستانش را به شدت بهم کوبید تا "آنجا است":موسی گفت

 .از زنبور شده است 

 ".در باالی غارهاچه کسی در حال رفتن بود؟گفتی ،":آپاس پرسید

باید روحی را دارد از .آنهم خودش بود":موقتاً گفت.و شانه هایش را با بی تفاوتی باال انداخت موسی چانه اش را تکان داد و 

می دانی که من حال خوشی نداشته .کن است در خواب آنرا ببینممم.قبل از اینکه در خواب آنرا ببینم.بدنش جدا می شود ببینم

آیا اصالً کسی ؟ء را دیده بودآیا موسی واقعاً چهره ای زنده.سعی کرد هیکش را که در حال سرخوردن در گل بود کنترل کند".ام 

که کامالً قابل اطمینان باشد  حافظه اش خیلی ضعیف و بی دقت شده بودیا این وجدانش بود که با او کلک می زد ؟.را دیده بود

روی سنگهاافتاده است و کالغها روی صورتش قرار ولو اینکه چشمانش را می بست فقط می توانست گالی را تجسم کند که .

هر چه که موسی آن روز صبح .آنطرف پرتگاه به سمت  غارها را می دیدی تصویر همان بود اگر آنها را کنار می زد و .گرفته اند 

 .دیگر نمی شد به گالی کمک کرد ،حاال یک چیز مسلم بود ؛ود دیده ب
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همراه خود بادو را تماشا می کردند که از پرتگاه به طرف غار گالی به پایین می رفت در حالی که اغه پرتگاه آنها در روی دم

که بادو از مرگ یا کالغ ها نمی به نظر می رسید .طنابهای و پارچه های را می برد تا بتواند جسد را از دست پرندگان نجات دهد

اما بادو آنها را پراکنده کرد و جسد را .کالغها همانجا ایستاده بودند ،با منقارهای خونی،و به دستهای بادور نوک می زدند .ترسد 

 –حقیقت هم همین بود ،جسد از   نی هم سنگین تر نبود –یک دسته نی سنگین تر نبود با دستهایش بلند کرد انگار جسد از 

پاهای عریان گالی از پارچه بیرون .،پرده ای که زمانی میری را از همسرش جدا می کردآنرا در یک تکه پاره شد از خیمه پیچاند 

 .پردهء دیوار کوبی شده ای بود موشک در پشت  –،شبیه به کودک کوچکی که در حال بازی قایم زده بود 

و یک بار دیگر به طرف  جسد وصل کردبه ،برای اطمینان یک طناب اضافی هم بادو جسد پیچیده در پارچه را با طناب بست 

شته ،بوته خار صخرهء ابدی آنجا جسد جسد را باال کشیدند،آنها .باال رفت ،که بر روی لبه پرتگاه در باالی غار ایستاده بود شیم 

قسمتی از بدن عیس که پارچه بیرون زده بود کالغها آخرین حمالتشان را به .سر گذاشترا پشت  تخته سنگ های زده،لبه

 .چیز نمی توانست جلوی مراسم تدفین عیسی را بگیرد یچ،اما در آن لحظه هانجام دادند ،پاهای که تاب می خوردند ،

ق  شدن به دو نفردیگر ححالی که به همراه آپاس و همسرش در حال مل ".نیازی به کندن قبر نیست ":گفتموسی 

 ".و بودهابرای  از اول هم ...  حتماً برای او در نظر گرفته شده.قبر االغ کوچک من.ما قبر داریم":بودگفت

 "منظورت این است که از آب انبار کوچک استفاده کنیم؟":شیم گفت

 "قبل از اینکه آب انبار باشد قبری بوده":موسی گفت

 "چه بنوشیم؟ ":شیم گفت

یک روز دیگر در آنجا بماند نمی خواست .اهمیتی نمی داد که بقیه چه بنوشد .موسی با بی تفاوتی شاه هایش را باال انداخت 

 .پس الزم هم نم یدید راجب به تشنگی آنها چیزی بداند

 "می نوشیمنمی توانی او را درآبی دفن کنی که ما ازآن ":شیم مصرانه گفت

از آن کالغها اگر.به اریحا بروید و تا می توانید آب بنوشید.ای آب به جایی دیگر برویداینجا ملک کیست؟بر":موسی گفت

اما .و هرچه دلتان می خواهد انجام دهید.پایین بروید.آن پایین یک غار خالی است می توانید مجانی آنرا داشته باشید،در  نترسیده

 .".برایش کنده شده است  از قبلاین مرد قبری دادر که 

استراحت کردند درحالی که میری مشکهای اضافی را جمع کرده بود شیم و بادو عسیی را به طرف چادر حمل کردند  و در آنجا 

و کمی پارچه شیم هم کمی غذا برای خوردنشان .تا قبل از اینکه آنها از آب انبار کوچک استفاده کنند ،مشکها را پر از آب کند

 .چادر در آن لحظه بی استفاده بود.ه باید آن شب را در غارها سپری میکردندهم.پیدا کرده بود به عنوان پتو  
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،در حالی که موسی ،آپاس و میری به عنوان عزاداران آنها جسد را از میان تکه های گل و به طرف سراشیبی باال بررند 

آنها مجبور شدند تا از .ود تا سرپا بایستد،اما هیچ کسی نمانده بآنها باید گلی را روی لبهای گالی می گذاشتند.دنبالشان بودند 

و بعد جسد را در همان غاری گذاشتند که شب قبل موسی در آن بود ،برا .کمی از گلبرگهای سیاه شدهء خشخاش استفاده کنند 

ز رشه در آنها ورودی غار را با بوته های خاری که ا.اینکه در آمان باشد،قبل ازاینکه همه چیز برای مراسم تدفینش آماده شود

 –بعد ارغوانی هیزم تر بود ؛دودش سیاه بود،.آمده بودن پوشاندند،و در نزدیک آنجا آتشی روشن کردند تا مگسها جمع نشوند

 .خاکستری شد،رنگی مناسب تدفین

 ".ماترا کجاست":میری پرسید

 ".چیزی قربانی کنی تا گالی در راهش معطل نشودتو بهتر است ":موسی گفت

 هر چیزی که باعثاربابشان بعضی وقتها با آنها رفیق می شد ؛.به عالمت تایید تکان دادند را شیم و آپاس محتاطانه سرشان 

سنگهای افتاده در بشنوند که در بین آنها می توانستند صدای میری را .می شد نها و انحراف اذهانشان از همسرش آجلب توجه 

اما موسی برای آنکه صدای میری شنیده .در حالی نا امیدی در صدایش بیشتر می شد "مارتا،مارتا":پشت غارها فریاد می زد

اگر یکی از آنها مارتا را زنده پیدا می کرد ،در حال هق .نمی خواست که مردها به میری کمک کنند.نشود صدایش را باال برد 

برای موسی بهتر بود که هیچ وقت این   ،از او چه می پرسید؟مارتا ممکن بود چه جواب می داد؟ریه می کرد با بدنی کبود گهق 

اگر کمی عقل داشت تا حاال همان مقدار کم اثاثیه .او معقوالنه رفتار نکرده بود .موسی از دستش عصبانی بود.زن را دوباره نبیند

اما میری داخل غار را جستجو .ایجاد دردرسر و شرمندگی برای همه می شد  مانعاش را جمع کرده بود و در راه خانه بود ،و 

پس .ک نمی کند لباسهای اضافیش جایی را تریک زن بدون .کرده بود و لباسهای مارتا را دیده بود که هنوز در آنجا قرارداشت 

مارتا .موسی امیدوار بود که حادثه ای مرگبارباشد.است یا باید در خارستان مخفی شده باشد ،یا حادثهء بدی برایش اتفاق افتاده 

می .،آنها باید مراسم تدفین دوتایی برگزار کنند،گالی و آن زن در یک قبراگر مرده باشد .این مشکالت را با خودش آورده بود

اما اگر مارتا هنوز زنده باشد ،پس .برای مارتا بیش از حد خوب بود.و در حقیق ،افتخاری بود.بدیت کنیز عیسی باشدتواند در ا

موسی می خواست که شفا دهنده را بصورت مناسبی .منظره اش باعث لکه دار شدن مراسم تدفین گالی می شدکوچکترین 

موسی در حال .های گوچکش به عنوان عزادار در کنارش بایستد حواست که گناهنمی .کاری بی عیب و نقصهیزپرروانه کند،

کار می ه برایش چ.بجنبید.بجنبید.او را به طرف خالقش بفرستید  بدون قربانی ، شما نمی توانید":که سوکتش را شکست گفت

 "خواهید بکنید؟

سکه های شیم در حال تمام شدن است ؟پولی قربانی اخالقی است یا شان وقاردار است یا این ."چه جور قربانی؟":شیم پرسید 

 .و نمی خواست آنها را با کسی تقسیم کند. ی سکه مخفی شده در عبایش داشت دبودند،اگرچه هنوز تعدا
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 برای این مرد  ما باید.پس ،تعدای حیوانقربانی میکنند.دخترهایشان را،شایداین مرد چه چیزی قربانی می کنند؟":موسی گفت

آنها گاو .این همان چیزی است که در جلیله انجام می دهند.باعث برکت دعاهای مراسم تدفینمان شود،تا کمی خون بریزیم 

 ".نری را می آورند و گلویش را پاره می کنند

من نمی توانم شما را راهنمایی کنم تا گاوی را قربانی .مایهء تاسف است ":گفتکه تا حدود زادی خاطرش آسوده شده بود شیم 

 "..گاو نری هم ندیده ام طراف هم هیچ در این ا.کنید

 ".سخاوتمندانه است .یکی از آنها را بکش .بزهای تو هستند":آپاس گفت

موسی موافق نبود تا از مال  ".پس سهم شما چه می شود؟.وتنها برای من سخاوتمندانه است .ولخرجی هم هست":موسی گفت

کشتن یکی از آنها .امین کننده شیر ،گوشت ،سوخت و پوست بودند تبزها .و منالش قربانی کند ،حتی اگر برای گالی هم بود

او را ":موسی چانه اش را به طرف بادو دراز کرد و گفت.ولخرجی چهار برابر محسوب می شدبدون داشتن هدف خواصی 

ه است به اندازهء کافی بدون اجازه در ملک من پردنده و آهوی کوهی شکار کردمگر نیست؟.او یک شکارچا اس.بفرستید

 .".فکر کنم می توان به او اجازه بدهم تا این کار انجام بدهد.بفرستیدش تا چیزی برای ما بگیرد.

به تو عادت .برایش توضیح بده چه می خواهیم":به آپاس گفت.موسی سنگی را بطرف بادو پرت کرد تا توجهش را جلب کند

شده به نظر نمی رسید که بادو متوجه .موسی پیرمرد را دید که ادای گرفتن و قربانی کردن حیوانی را در می آورد".کرده است

،تا اینکه موسی چاقوی تزئینیش را از لباسش بیرون آورد و روی گلوی بادو چاقویش بادو پوزخندی زد و سرش را تکان داد .بود

موسی .بعد بادو سرش را به عالمت تایید تکان داد.را نشان داد حرکت داد و بعد از ان با دست عبادت کردنرا 

تقریباً .بادو با عجله به طرف دره رفت"چطور می تواند اجمق باشد؟.دیدی،آنقدر هم که به نظر می رسد احمق نیست":گفت

شکل دستان موسی برای  .کمترین اهدای در مراسم تدفین.او باید برای عیسی پرنده ای شکار می کرد.منظو آنها را فهمیده بود

مثل سری ،انگشتان موسی که بهم فشرده شده بودند شبیه بال بود ،شستهایش نشان داده عبادت را با پرنده اشتباه گرفته بود

برای سالهای زیادی این کا .گرفتن پرنده کار راحتی بود.بادو دقیقاً می دانست که چکار کند.به بیرون حرکت می کردندکوچک 

صندوقچه آشپزی میری را پیدا و شروع به گشتن در بین مشکها کرد تا اینکه رو به پایین به طرف خیمه دوید .ه بودرا انجام داد

از نمونه جنس های خراب شدهء یکی از رشته های پنبه ای  فرسودهء سبز تکه نمک سفت را کند ،با لبهایش کمی از .کرد

رها شده بودند که می طوری  ی کهبزهابزها رفت،میان  بهانگشتش پیچید و با پنجه پایش  دوررشته پنبه ای .موسی جدا کرد 

برای هر کسی که این منظره را می دید بادو د رحال .تغذیه کنندو هر غذای دیگری که پیدا می کنند پارچه ها  از تکه توانستند 

از آنها چه م .ای که در حال صحبت کردن با بزها بود دیوانه.نجوا کردن درگوش بزها بود،دلیل بیشتری برای دیوانگی او 

 افسار کند؟شاید،می خواست یکی از بزها را برای عیسی خفه کند؟یخواست؟می خواست آنها را با رشته ء نازکش 
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 قرار داشت باریکیخراشی خون آلود و  شگوش پوست چین خوردهءروی بادر در بین بزها گشت تا یکی از انها را پیدا کرد که 

عالمت معموالً بعضی از تکه چوبهاکه در حال سوختن هستند در آتشها ، .به راحتی دیده می شد ،اما به راحتی از بین نمی رفت .

در .تکه نمکی نرم شده از دهانش درآورد در عوض .اما بادو هیچ تکه هیزم سوزانی همراه نداشت.خود را برجای می گذارند مرگ

بزی که گوشش .سوزان بهتر است برای عالمت گذاری نمک از چوب .داخل گوش بز خردش کرد و روی پوستش آنرا مالید

و سیاه شد و در تکهء نمک کوچکتر.عالمت گذاری با نمک ،به هر حال کار زمختی است .سوخته شده در یک جا آرام نمی ماند

 .بوداین قسمت راحت داستان .داخل کف دست موسی افتاد

نشانهء ورم کرده روی گوش بز بود بدون اینکه کیسهء پر از خونش بترکد ،و رشتهء پنبه ای به دور قسمت دشوار داستان بستن 

عالمت از زمان بچگی دور صدها .اما بادو کارش را انجام داده بود.عالمت ورم کرده با انگشتان بادو تماس پیدا کندبدون اینکه 

 .حتی به  آنها ارابه هم وصل کندت می توانس.افسار بسته بود

باران کمی که آن شب باریده بود .نزدیک ترین بوتهء خار گره زدمحکم ترین رشته ای پنبه ای که دور ورم بسته شده بود را به 

با و  وسوسه شده حشرات،در اثر رطوبت.قمار کننداولین جوانه هایشان  ر روی  اغوا کردن بذرهای سال گذشته شده بود تاباعث 

،چهچه فنچها،گوش گندمها .،برای تصاحب غذا با هم رقابت می کردندشاخه های که باد آنها را شکسته بود  بیرون زدن شیرهء 

ا در حال چرخ زدن بودند،البته،درکمین چاق و چله ترین فرصتها در آنجا شاهین ه.سیر غذا بخورندزنها از هر جایی آمده بودند تا 

 .بودند

یک ،.و با سنگی سنگینی را روی نخ قراردادسنگ صافی قرار داد که در بین بوته بود ،حبه انگوری خونی،روی  طعمه اش رابادو 

حتی نمی توانست خیلی دور .خارج از نوری نابخشودهبه هر صورت طعمه نمی توانست تکان بخورد،.بند انگشت دور تر از طعمه

آفتاب ؛بنظر نمی رسید که دور شکمش نخی وجود دارد.خودش ماجرا جویی کند با تقالهایبیافتد،اما به اندازهء کافی آزاد بود تا 

حال باز کرن بقیهء نخی بود که دور انگشتش حالی که عقب می رفت دردر بادو عقب رفت،در جهت باد، .را هم دوست نداشت

نمی شد اما در آنجا طعمهء پیچیده که در آنجا دیده ،تا اینکه جای برای مخفی شدن در پشت بوته ای پیدا کرد پیچیده شده بود 

هر چند که هر کس در سی در بی حرکت ماندن استاد بود،.حاال میتوانست برای خودش پرنده ای شکار کند.شده قابل دیدن بود

موها یا دستهایش ،متعجب می شد از  بی وقفهءروی سنگها بود،یا در حال کشیدن  یدنروز گذشته او را دیده بود ،یا در حال دو

بنا به شرایط در جای خیلی ساکت و با حوصله  هبوده می توانستارتجاعی حرکات دچار آفت حرکت کردن و شخصی که نکه ای

،آدم نفرین شده ای که وقتی که به دقت مورد بررسی قرار می گرفت آدم دیوانه ای بود: شاید حقیقت این بود که .باقی بماند

پرورش بدهند و دیوانگیشان را به تنهایی منطقی بنظر برسند در جمع دیگران برعکس کسانی بود که توطئه چینی می کردند تا 

در زیر بوتهء خاری .د و سرشان را تکان دهند،به نظر کامالً عاقل می رسید نکه زبان به نقدش بگشای انیهیچ شاهدبدون بادو ،.

 هم بادو. پرندگانی که از آنجا عبور می کردند،طعمهء خونینی که به نخی بسته شده بود برای ن  قوز کرده بود در خارستا
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برای می خواست برای گالی که فوت کرده بود وظایف خود را بجا بیاورد،و بعد نقشه های خودش را داشت ،.خوشحال بود

 .خودش آدم ثروتمندی بشود 

در راهش به طرف شمال برای جفت ،نری چکچکی، نگذشته بود (نوعی پرنده)دسته ای از چکچکی ها از گذشتنمدت زیادی 

پرهای گل حریری چشم مانند و پرهای تند برای جفت گیری زرق و برق خواص خودش را داشت،.گیری حرکت می کرد

دام بود،پرنده . بودست آورده و خوشحال از اینکه طعمه ای این چنین راحت و مغذی بدمشکی،خسته از مسافرت طوالنیش،

سرش .چکچکی سرش را چرخاند و همه طعمه را یکجا برداشتدر عوض ،. می ترکیدکیسه خونی .طعمه را بر نداشتمتوجه شد،

 .را باال کرد تا اجازه دهد تا طعمه وارد چینه دانش شود

گلوی چکچکی حرکت فرو بردن طعمه  را تمام می قبل ازاینکه اگر پرنده خیلی زود نخ را می کشید ،.منتظر مانده بوددام بادو 

ممکن بود اینقدر در پروازاگر بادو نخ را خیلی دیر می کشید ، چکچکی .طعمه دوباره از دهانش بیرون می زد ،بدون خون کرد ،

در هوا چکچکی .بالهایش را پهن کند،دو بال زد،و بعد بادو نخ را کشید بادو صبر کرد تا چکچکی .قوی باشد تا نخ را پاره کند

به اندازهء قربانی کردن .قربانی کاملی نبود،البته.پرنده مال او بود.بادو قبالً آنجا ایستاده بود.غلطی زد،و روی پشتش به زمن افتاد

 .اما از نداشتن قربانی بهتر بود .به اندازهء یک گاو نر سنگین نبودیک بز سخاوتمندانه نبود،

به هیچ وجه به .می لرزید،در دستهایشآن را گرفت،.تا چکچکی نتواند پر بکشد و فرار کندبادو تنها یکی از بالهاش را شکست 

و پرنده را به طرف مردها برد ،که نخ را از منقارش جدا کرد .فقط سینهء لرزانش نشان می داد که هنوز زنده است .بادو نوک نزد

 .کوهی کوچکی را گرفته باشد حداقل آهوی  آنها انتظار داشتند بادو.نا امید شدند.در کنار قبر منتظر بودند

به ما تقدیم کرده ،پس لعنت به آن و بگذارید همین بهترین چیزی است که این سرزمین پست فطرت اگر این ":موسی گفت

 ".چاره ای خواهیم کرد.باشد و بس 

ارباب ،تابش آفتاب بی وقفه، بیابان بی خیرو برکت  ،این بهدستانش  حرکت  باومی زدریز در حالی که با لگد به سنگها   شیم

داشت خودش را .".مکانی بوده که تا بحال دیده ام پست ترین این ،بدون شک ،":گفت احساس  اشاره می کرد با سخت گیر ،

 .قانع می کرد که زمان رفتن است 

جاو روشنایی برای به جزء داشته است ،بخاطر اینکه در همه چیز خساست  خارستان را سرزنش کنندکه  منصفانه نبودبرای آنها 

هنوز،او را دیوانه یا .،اما حداقل برای میری سخاوتمند بوده هرچند که خارستان برای مردها  بزرگ طبعی نداشته است .و سنگ

کسی بود که د راین مدت سی روز چاق در حقیقت ،میری در بن آنها تنها .باعث مریضی یا الغری او نشده بود.چالق نکرده بود

علی رغم اینکه از پشم بافته شده بود اما خوشی های زیادی به میری اجازه داده بود تا زیر انداز تولدش را کامل کند؛.تر شده بود

مراقبتهای  زندگی درخیمه ای خانوادگی  واین خارستان بود که با همدستی با تند باد میری را از و،در شب ،.در آن نهفته بود 

 .خیرخواهانه نجات داده بود 
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معموالً .هر دوی آنها در سادگی و تحمل برابر بودند.در روز اولش خارستان را افسون کرده بود.اما میری یک استثناء بود

به  سبت،نتمسخر آمیز ،و طبعی غارتگرانههمزمان شکی خوار کننده و ایمانی ، میزبانی کوته فکر تر،گی کمترخارستان بخشند

به مو حنایی .الشخور را به کالغ ترجیح نمی داد .ل نمی شد ئبطور طبیعی بین االغی و قاطری تفاوتی قا.اعتقادات آنها داشت 

برای مهمانانش با نوشیدنی پر بر درختانش میوه های آویزان نمی کرد یا گودالهایش را .بیشتر از  مو طالیی لطف نمی کرد 

 )آنمسافرانش را ملزم می کرد تا مراقب خودشان باشند یا ازخارستان .زبانانش راحت تر کند نمی کرد تا زندگی را برای می

هوایش .و در لم یزرعی و فقر بی حد و مرز بود خارستان همچنینم مقتصد بود ،مثل بعضی از پرمردها،.محروم باشند (خارستان

 .زوودرنج و مایوس کننده بود ش ؛علف های هرزش فرسوده بود ؛حاالترقیق بود ؛زمینش رنگ پریده بود 

شاید بخاطر .پرثمرمدوام،متواضع،و حتی چیزی .وجود داشتدر مورد خارستان ،به جزء خودش ،هم  چیزی غنی  ،گه گاهی ،اما

 رها سازیدرونی جسم و  آرامش کمبودهای چیدمان تکرار به جزء،شاید،را هم وعده نمی داد ،چیزی .این بود که ادعایی نداشت 

هم نژاد جاهای خالی  در قلب  -همین غارها –سرزمینهای تهی .عادات همیشگی و بیهودگیهایشان ازمستاجرین و مهمانانش 

آیند و های سوزان می  این همه زائر دارند؟ده هزار قرنطینه نشین به این تپهدر غیر اینصورت چرا خارستانها .آدمی است 

همه بعضی ها بیقرار خدا هستند،و بعضی دیگر گناه کار و دیوانه ،دقدقهء مریضی دارند،روزهایشان را آنجا سپری میکنند،بعضی 

با این وجود ،در پایان .و بقیه آنها با روزه گرفتن دیوانه شده اند منظری از دنیای بهتر و ابدی از خود رها شده اند ؛آنها با دیدن 

 .حتی آپاس،حتی شیم .شکی رها می کند و سیراب از خخارستان همه آنها را بی نیاز شده چهل روز ،

خارستان به .برای قرنطینه یشان با الهامات مقدس پاداش داده می شوند خیلی کمی ، داما یکی دو تای که انتخاب شده اند ،تعدا

ور کنند،ته حاشیه های نرم تپه هایش عبو مسیرهای تنگ و باریکش باال بروند،از میان آنها این امکان را می دهد تا از بلندیها 

و درازی با  لشکرهای دورنشان دهد چه تاوخارستان افقهای خاکستریش را کشیده بود .بروندسمت خدایان حی و حاضرشان به  

نیا د ،آمدندرسالتهاو  با هدایا ناشناسی  و واعظان،چه شاهان در حال نزدیک شدن بودند به صف شده پولک نمایشان نیزهای 

 .و خارستان به رهگذارنش مناظری از بهشت را نشان می داد .حال حرکت بود در چقدر آهسته و بی وقفه 

 .آنجا بودعیسی هنوز .افقها بی پایان دیده بود درعیسی به این زمینهای مقدس رسیده بود و افقها 

واعظ انگشتان پادشاه چشم اندازه های بهشتی خودش را داشت  –مخصوصاً،موسی –بله،،حتی موسی .نطوریو موسی هم هم

نمی خواست او را دست خارستان .نمی خواست بدون اینکه چیزی برای گفتن داشته باشد ، برگردد.خودش را احساس کرده بود

 چه سخاوتی از این بزرگتر؟.ش برگرداند هایخالی به بازار

 

برای کمک صدا نزده بود ،حتی در شروع هیچ وقت آنها را .،نداشتپیغمبران ،حتی به یک خدا میری عالقه ای به مناظر و 

دوان دوا ن از غاری به .اما درآن لحظه مشغول دعا کردن  برای مارتا بود.طوفان وقتی که دوک مادرش در حال شکستن بود



 
 قرنطینه ، اثر جیم کریس  ، ترجمه علی دوستی 

 ی راتمام خوشیهاکه برای این زن فریاد می زد ، ،و بعد از بوته ای به بوته ای دیگر،وحشت زده،در حالیغار دیگر می رفت 

مرگ یا چیزی مثل آنرا را فقط .ش بوجود می آیند،با این وجود می ترسید که ماترا مرده باشد پیش بینی می کرد که با پیدا کردن

 .در چشمهای موسی دیده بود

شمزه بایستی او را وسوه کرده بود تا خودش را در چیزی خو.مخفیگاه مارتا کشاندسرانجام عو عو کردن  روباهی بود که او را به 

اما در آنجا فقط رد .میری ازچیزی بدتر ازاین می ترسید.حی و حاضرای کمی از الشه ای گندیده .روشنایی روز نشان بدهد

ته بود،وقتی که شبرجا گذاروی زمین  برای پناه بردن در بین صخره ها در حال دویدن برکه مارتا خون و آب دهان بود قطرات 

 .به سمت غارها در حال باال آمدن بودند  موسی و صف عزاداران را دیده بود که 

لب .مچ دستهایش کبود شده بود.لباسهایش پاره شده بودند.او را زیر نورآفتاب کشید میری ،در حالی که می لرزید و لنگ می زد،

میری مجبور بود مگسها را دور .از آن خون می آمد و یک طرفش ورم کرده بود،و هنوز همپاینش ترک برداشته بود 

موسی .هنوز جای آن زخم باقی مانده بود.خودش دهانی به این شکل داشته بود.جراحتی بود که میری آنرا می شناخت.کند

 .دوست داشت تا لبهایش را بین دندانهایش بگیرد

 "چه بر سرت آمده ؟":میر گفت

 مارتا جرات صحبت کردن نداشت

 "کار موسی بود؟مگر نه؟":تمیری گف

 مارتا سرش را تکان داد

میری دستهایش را به همدیگر مشت ."کارخودش است.می دانم که کار خودش است...بعد کی؟کسی دیگری نبود":میر گفت

ما  می خواهد آسمان را بر سرهمه.همه اش دروغ بود.اصالً مریض نبود!دوباره.است این مرد همه را فریب داد":ادامه داد.کرد 

 "...خراب کند 

 "من افتادم...نه،":مارتا گفت

 ".ببین چکار کرده است.پس البد موسی تو را پرت کرده ":میری گفت

 "...باد بود":مارتا گفت

 "باد؟چطور باد می تواند این بال را سرت بیاورد؟":میری گفت

 "...من افتادم.تکه های چوب پرت می شدمن سنگهای کوچک و  طرف":میارتا گفت
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 "کار خودش است":میری گفت

 "مجبورم نکن که این رابگویمنه،":مارتا گفت

من شوهرم را می شناسم،که چه .به من بگو.شجاع باش.فقط بگو که نیافتادی .مارتا،گوش کن،دستت را بمن بده":میری گفت 

 ".ذاردهمه جا می گدرردپایش را .کاری می تواند بکند

 ".هستم؟اجازه نده اینجا بیایدنمی داند من اینجا ":ماترا گفت

 ".چکار کرده  فقط بمن بگو این شیطان.کارش با تو تمام شده .حاال تمام شده":میری گفت

با اینکه میری را به کنار هل می داد .ماترا هق هق گریه می کرد"...چیزی باقی نمانده که بگویم .نم یتوانم بگویم ":مارتا گفت

 ".مجبورم نکن که بگویم":گفت.هیچ اشکی نداشت .هراش خشک بودچ.مچ دستهایش را محکم گرفته بود

می دانم او می تواند .نگو":گفت.با اشک تر شده بودگونه های میری .میری انگشتش را روی طرف سالم دهان مارتا گذاشت

 "نگو.مجبور نیستی که بگوی .چکار کند

 "چکار می توانم بکنم؟":مارتا گفت

 "..باید به طرف غارها برگردی .بمانینمی توانی اینجا ":میری گفت

 ".نمی توانم":مارتا گفت

می دانم .من بخوبی مراقبت خواهم بود.من پنج نفر هستیم،و او تنها است.آنجا برای تو امن تر است.مجبوری":میری گفت

 ".االن از تو ترسیده است نجا هستیم با تو چکار می تواند بکند؟آوقتی همه ما .،نزدیک تو نخواهد آمد

 "بروم... می ترسم ":مارتا گفت

 "؟آن جسد را دید که حملش می کردند.گالی مرده است.من به کمکت احتیاج دارم.بجنب":میری گفت

 "گالی مرده ؟":گفت.حاال مارتا نمی توانست جلوی گریه کرندش را بگیرد

 ".شجاع باش.بجنب.باید دفنش کنیم":میری گفت

دست میری را با .دست در دست میری گذاشته بود.دنبال میری راه افتاد.را انجام داد مارتا هرچه که میری به او گفته بود 

فرصتی پیدا کرد تا به خواهرش بگوید که باد واقعاً چه برسرش آورده است .تا اینکه به غارها رسیدنددستش محکم فشار می داد 

. 
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با مردها حرف می زد،هیچ حالتی در چهره اش  بود ،در حالی که روبه دره نشسته بود و.موسی حتی به آنها هم نگاه نکرد

فقط یکبار میری را صدا زد،بدون اینکه .،توده ای بود که بیست شکل پیدا کرده بودگردن چاقش چین خورده بود.مشخص نبود

 ".ما منتظر بودیم":گفت.رویش را به طرف میری بگرداند

 "برای چه":میری گفت

 ".را برای تدفین آماده کنیگالی منتظر تو بویدم تا ":موسی گفت

از این  –م یتوانستند بنشیندد و دعا کنند،در حالی میری و مارتا  مردها.از نظر موسی ،آماده کردن مرده کار زنانه ای بود

کفن و دفنشان را برگها و پوست درختان را جمع کردند تا مرهم  -دور  بخوشحال بودند که مشغول هستند و از نگاه ها 

را برای  ادویه های زرد گرفته شده از ساقهءتاجریزی ،را  شوید،پوست ( نوعی گیاه)و زوفا ستاره صبحگاهی گیاه  آنها.بسازند

 را فنجان مانند،شمع های چربی دار که دود می کردند نیمه آتش گرفته را بوته های بعد آنها .جسید تهیه کردند خوشبو کردن 

 .پناه بردند که عیسی در آن بود پر دودی روشن کردند،و به داخل غار

دودهای تطهیر کننده در حالی که به جسد پیچانده شده نگاه می غوطه ور در نور شمعها و دست در دست هم ایستاده بودند 

ش دیده می شد،پس آنها اول دستها و پاهایش را با آبی تنها دستها و پاهای.شک داشتند که از کدام قسمت شروع کنندکردند ،

علی رغم شکستگی ناخن هایش ،تاولها و زخمها،دستها و پاهایش .پوستش سرد و خشک بود.قبرش آورده بودند شستندکه از 

دست و پایش انگشتهای  الغر و کشیده شدن روزه گرفتن باعث .هنوز زیبا بودندمثل چوب نجاری سیقل داده شده و سرکش ، 

باز کردن پرده اش زنها شروع به .پوست دار ،گرد و رسیده شده بودند دوهایطوری که استخوانها و مفاصلش مثل گر.شده بود

ماترا بریده بریده .نور شمعها صورتش را روشن کندشخاش را از روی چشمهایش برداشتند،و عقب استادند تا گلبرگهای خکردند ،

 .داشت می خندیدتقریباً روز ، برای اولین بار در آن .،وسری را تکان داد لبها و گونه های گالی را لمس کرد .نفس می زد

 ".دهم خودم انجامش می.حالت خوب است؟بشین.چه شده":میری گفت

ازش نمی ترسم ":ادامه داد.ماترا دوباره گونه هایش را لمس کرد".می خواهم کمک کنم.نه،اجازه بده کمک کنم ":ماترا گفت

 "فقط استخوان و پوست است.

نگاه ند،تا از دهانش در برابر شیطان محافظت کنند و از خودشان در برابر خطرات زنها صورت عیسی را با پارچه ای پوشاند

نگاه کردن به چشمان  ":می گفت  کهخرافه ای وجود داشت .کردن به چشمان مردی مرده برای مدت طوالنی محافظت نمایند

راحت بودند که احساس ناخوشی نمی  آنقدر با عیسینها آاما هیچ کدام از  ".بدبختی می شود (پختن)فراهم شدن  مرده باعث

تنها دستها و . جسدش خیلی آسیب دیده و نحیف شده بود .نسبت به عیسی حس احتارم آمیزی نداشتندهیچ کدام از آنها .کردند 

نبودند وبه هچ وجه  زیبا بقیه بدنش با بی رحمی هر چه تمام تر در معرض روزه قرار گرفته بودند .پاهایش در آمان مانده بودند
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خوش .آنها با دست زدن به او بیشتر احساس برکت می کردند تا انجام یک کار عادی .ناخوش آیند نبوداما دست زدن به او .

آنها  کار.حالی که مشغول مهیا کردن عیسی بودند با هم حرف نمی زدندمیری و مارتا در .اقبالی نصیب آنها شده بود تا بد اقبالی 

در این کار خوشحال بودند از اینکه حداقل می توانستند  انهآاما .خیلی جوان و بدریخت بود.ور بود و محنت آرسمی بیش از حد

خونهای خشک شده ،گرد و غبار و خاکستررا با آب شسته و پاک .بدنش را شستند. تقسیم نمایندبا هم با هم شریک شوند و آنرا 

روی دندانهایش توانستند لبه هایش  بستند و تا انجا که میچشمانش را .شرمگاهش را شستندو چشمها و دهان و کردند،

با گیاهان معطر و پمادهای .گشاد و اندوهناک بودنیشخندش .ورم کرده بود که دهانش بسته نمی شد یلثه اش به حد.کشیدند

پاها و در نهایت .ندندفنجان مانند سوزاکه تهیه کرده بودند او را روغن مالی کردند ،و دانه های خوش بود را در شمعدانیهای 

که هر زن دیگری  به اندازه ای زیاد انجام دادند کارشان را .دستهایش را با پارچه بستند،و یکبار دیگر او را در پرده ای پیچاندند

د بایهیچ زنی ن.ا به طرف آب انبار کوچک حمل کنند،و او را دفن کنندحاال وظیفهء مردها بود تا اور.آنرا انجام دهدمی توانست 

 .ی داخل قبر گذاشتندعیسآنهامیری و مارتا داخل غار ماندند،در حالی شعله های شمع رانگاه می کردند .می شد نزدیک قبر 

خدای عزیر ،چقدر خوب چهره اش .چهره اش را شناختم":مارتا گفت "اتفاقی برایت افتاد ،وقی جسد را دیدی؟چه ":میری پرسید

 ".اش را می شناختم بود  چهرهمانطوری که من همیشه .را شناختم

همیشه می گفتی که از غارشش بیرون نخواهد .چطور توانستی چهره اش را بشناسی؟هیچ وقت او را ندیده بودی ":میری گفت

 ".آمد

 "اگر آنها رویا باشند. از روی رویاهایم می شناسممن چهره اش را ":مارتا گفت

 ".چهره اش را در رویا دیده بودی":میری گفت

 "...بیرون از غار.صدها بار،حتی امروز صبح":گفتمارتا 

 ".که چطور مرده بودخودت دید .او امروز صبح مرده بود":میری گفت

ات است ،مجبورم نکن حتی اسمش را بیاورم .... فکر کردم ..مخفی شدم.مشغول راه رفتن بود کسی را دیدم که ":مارتا گفت

همانقدر به من .فقط پوست و استخوان بود.مرده این همان چهره .د گالی باشدفهمدیم او بای.بعد او را دیدم.خودت می دانی .

و بعد .زخمها و کبودیهایم را لمس کرد.اما او مرا لمس کرد.می توانستم لمسش کنم.به من نزدیک هستی االننزدیک بود که تو

 ".به پاهایم بوسه زد

 ".این فقط در رویاهای زنان اتفاق می افتد":میری خندید
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 چطور اسم شوهرم را می دانست؟.این فرزندی برای تانیل استبعد از ان شکمم را بوسید،مثل یک کاهن،و گفت ،":مارتا گفت

 ".بچه ای داده است،تنها با نوک انگشتانشبمن گفت که 

 ".این هم چیزی دیگری است که فقد در رویاهای زنان اتفاق می افتد":میری گفت

ره امردها لباسهایشان را پ.هراس زناها شودنبود که باعث بیم و ناله و زاری یا هیچ شیون  بیرون زا غار،در مراسم تدفین

اما هر یک از آنها،از جمله شیم، پارچه های که دور پای .خودشان را سرزنش نکردند،اگرچه مستحق مالمت کردن بودند نکردند،

آنها مجبور  .آنها برای معجزات بعدی دعا می کردند.را لمس کرد،که هنوز از پارچهء کفن بیرون زده بودندگالی پیچیده شده بود 

،شانسی برای احیاء شدن با برکت بلکه به عنوان یک فرصت برخورد می کردند یک شکستبودند با مرگ او نه به عنوان 

یک یک لمس،یک لمس ،.دعا می کرداز آنها  شدیدتر موسی.روحش که در سفرش به سوی خدا  از بین آنها عبور می کرد 

 .لمس کوچک،برای نجات او در دنیا

با سنگ ته قبر را طوری قبر تابلندی قوزک پر از آب بود،اما بادو ،همیشه خوشحال بود از اینکه خودش را با سنگها سرگرم کند ،

به  و او را –،هر کدام مثل یک پا  حاملچهار مرد هر  –آنها عیسی را بلند کردند .کف قبر سخت اما خشک بودچیده بود که 

به نظر می رسید که مثل یک .ه ،بدون اوالدمی توانستند فرض کنند که او مرد مجردی بود.داخل قبر پایین بردند،بطور دمر 

چکچکی با  ؟دخانواده اش را ترک کند تا از گرسنگی این چنینی بمیرچه مرد متاهل یا پدر ،می خواست .بچه سبک است

آنها .موسی جسدش را جلوی پای شفا دهند انداخت.خونش روی پارچهء کفت پاشید.موسی قربانی کردند چاقوی تزئین شدهء 

پرکردند،به ندرت با هم حرف می زدند ،و به داخل قبر نگان نمی کردند تا اینکه جسد بطور کامل با قبر را با خاک و سنگ 

 .به داخل قبر فرستاد و مثل همیشه آهی کشید ی خاک موسی فقط با پا کم.خاک پوشانده شد

 .گفته اش کامالً غیر حقیقی نبود ".این مرگ برای من سنگین بود":موسی گفت

 ".کسی بودم که واقعاً این مرد را شناختممن تنها ":ادامه داد

سه روز طول آنها م یدانستند که عزاداری آنها باید حداقل .به نظر مناسب می رسید.انها قبرش با چهل تکه سنگ نشان کردند

اگر آنها . نباید خود را می شستند یا اصالح میکردند.هیچ کسی نباید راه می رفت یا آتش روشن می کرد یا غذا می پخت.بکشد

دهء او نبودند و لزومی نداشت تا برای او سه روز عزادای نها خانواآاما .باید لباسهای کثیف می پوشیدند  .واقعاً وظیفه شناس بودند

که برای او صرف کردند مرگ او برایشان مرگ یک غریبه شب زنده داریهایشان در پرتگاه و تمامی امیدهای علی رغم .کنند

آن .ا امید شده بودندها چقدر از خودشان نآناگر آنها به هیچ وجه محزون نبودند،به این خاطر بود که مرگ نشان می داد که .بود

مباهات  این قرنطنه گرفتنچطور می توانستند به .بود هم نها بود ،اما آخرین روز آنهاآروز سی و یکمین روز از چهل روز 

آب انبار کوچکشان قربانی شده .با مرگش به همه خیانت کرد.شفا دهند یک نا امیدی بود،سرافکنده در دره ها،در شهرها؟کنند
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ت شخارستان دا.تند باد روح و نشاط آنها را با خود برده بود .راه دیگری هم برایشان باقی نمانده بود.افتاده بودخیمه یشان .بود 

 .از آنجا بروندبه این شش قرنطینه شکن می گفت که 

انده بود و از خیمه باقی مپایین آمدند تا چیزهای که وقتی همه از غارها سپیده دم ،.بزها هم همینطور.آن شب بادو ناپدید شد

پشکول آنها بود پایین آمدن به دره جمع آوری کنند ،تنها چیزی که از حیوانات بر جا مانده بود را برای بدردشان می خورد 

خودی نشان در بازارهای تابستانه در شمال دوباره نقشه کشیده بود تا با آن که موسی اندوختهء گنجینه اش را  بررسی کرد .

تکه تا حدودی انتظار داشت که بادو گنجینه اش را با .یکی یکی بیرون آوردخورجینش را محتویات با دستهای لرزانش .بدهد

تکه پارچه ای بربری پیچیده ای شده ای که حاوی جواهرات .سنگی جابجا کرده باشد ،اما همه چیز سرجایش بود،دست نخورده

 .مقداری سکه و کمی طال؛هفت بطری عطریات بود،

 " چیزهای دزدیده شده اند":وسی گفتم

او دستبندهای نقره .او به اندازه ای که آنها فکر می کردند دیوانه نبود.بخاطر بادو حیرت زده بودنداما هنوز ارباب و مستاجرین 

موسی اجاره اش یا آب یک سکه هم به برای غذایش .ه بود دبه موسی تقدیم نکربر خالف انتظار موسی ایش را در روز آخر،

به اریحا می رسید حمل اسباب و وسایل ارباب تا پایین راهی که حتی در برابر آنها هم کاری انجام نداده بود،.نپرداخته بود

سومین سودی مناسب در.شش تا بز داشت دوشیدن ،خوردن،و فروختن و حاال برای شیر .همانطور که قبالً قولش را داده بود،

 .روزهای بیکاریش 

با دامها و خارها و نیرنگ ها  یهر جنی در خارستان در کمین دزد کوچکآسمان لعنت فرستاد،و دعا کرد که  موسی صدبار به

او را دیده بودند که با .آسیبی به بادو برسداما هیچ کسی فکر نمی کرد که .در چاهی بیافتد یا از گرسنگی بمیردنشسته باشد ،که 

او را دیده بودند که با آهوی کوهی .ترین چاه ها هم نمی تواند او را زندانی کندعمیق .دست و پا از پرتگاه باال می رفته است

همیشه .شش تا بز هم با خود همراه داردبعالوه .از گرسنگی تلف نمی شود.به غارها برگشته استو با شانه های عسل ،چکچکی 

،صحبتهای بع بع آنها و گامهای ل به سیاه و بزهای با موهایی سبزه مایلذت بخش بوده ،فکر کردن به آنها ،بادو موحنایی 

 آنها.از موسی بهتر بود.آپاس و مارتا ،حتی میری،برای بادو آرزوی سالمتی می کردند.فرار کردنهایشان در خارستانظریف آنها،

حساس می اما این شیم بود که بنظر می رسید که از همه عصبانی تر بود و ا.ا داشتندآرزوی انجام کاری مشابه آن ر خودشان 

احساس امنیتی کمی یا موضوع به همین سادگی بود که او در کنار بادو ، داشتشاید او به بادو عالقه . به او خیانت شدهکه کرد 

،اگر موسی دوباره قوزک پایش را می توانستند بکنند چه برای میانجی گری کردن  آن دو زنپیرمردی یا بیشتری می کرد؟

آنها خیلی ضعیف بودند و ؟بکشد  توتهای نارس  مثلبه نحو تحقیر آمیزی انگشتهای پایش را میگرفت و تصمیم می گرفت تا 

به نظر مزاحم و به اندازه کافی بادو ،اگرچه،.چون از موس یمی ترسیدند نمی توانستند کاری انجام بدهند به جزء تماشا کردن 

فقط بخاط اینکه صدایش کرده باشد،اما بادو نه ش کرد،شیم صدای.مهربان می رسید تا کمی کمک کند،و حاال ناپدید شده بود

حتی شیم از دماغه پرتگاه پایین رفت تا ببیند آیا بادو در آنجا نشسته است ،،یا در حاال باال .پاسخی داد و نا خودش را نشان داد
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در  .ده می آمدردست نخو حتی غار گالی که به نظر.اما د رآنجا هیچ نشانه ای از موجودی زنده نبودرفتن از پرتگاه است ،

آن غار بدون نرده  به طرفنمی خواست سعی کند شخصی که ذره ای عقل داشته باشد  .دست نیافتنی نشان می داد  حقیقت،

 به گناهان اعتراف  براینمادن  شکست  تا ".پسرک احمق،پسرک خیلی احمق":با خودش فکر کرد.طناب پایین برود کمیبان یا

از دو روز قبل در وجود داشت که موسی  رجزخوانی واقعیتی دراو باید می ماند ،اما .را کاهش داده باشدغارها تا پایان قرنطینه در 

بیا ببینیم بدون مشک  .دعا کن تا آب ظاهر شودکن ، مثل یک روباه ،شانست را امتحان":که گفته بود.بود هطنین انداختسرش 

 .بدون مشک آب زیاد دوام نیاوردگالی   ".آب چطور زندگی میکنی

می خواست تا آنجا که .نم خواست خطر کند.احمقانه هدر بدهدیک روز دیگر را برای این عمل خطرناک نه،شیم نمی خواست 

و تا غروب از دست ارباب و آن .می خواست برای تنوع که هم بود همر چه را به او می گفتند انجام بدهد.می تواند ساکت بماند

پیاده روی طوالنی در تپه وقتی موسی از او خواست تا عصای پیچ در پیچش را برای .برای همیشه نجات پیدا می کرد خارستان

ناراحت شد ،اما این کار فداکاری بود که شیم می خواست به او امانت بدهد و پایین رفتن به طرف راه داخل دره های مسطح 

محض کرده و با بصیرت نبایستی خودش را این چنین دیوانه وار به یک شئ مردی تحصیل .بدون هیچ مخالفتی انرا انجام دهد

این خصایص را به موسی تسلیم نمی خواست .از تکه چوبی دراز مهمتر بود( عزت نفس)آرامش و مناعت طبع .دلبسته کند

 .داشته باشداما به او اجاز داد تا عصا را .کند

زیر انداز  –عالوه بر وسایل خودش .پیشروی آنها کند بود.بر دوش آنها بودبارهای سنگینی .موسی هر دو مرد را جلو فرستاد

بهم بسته شده  روی پشتش  کهدو تا خورجین از کاالهای موسی را حمل کند،شیم مجبور بود  -حصیریش ،عبایش،مشک آبش

ت بود در دستانش بافته شده ای که تا نصفه آن حبوباکیسه ای و رختخوابی روی شانه هایش بود ،قالیچه ای بودند

حجم بودند اما سنگین .دو کیسهء ظروف برای حمل دشاتآپاس بخاطر احتارم به سن و سال و مریضیش ،فقط .قرارداشت

و یک کیسه بافته شده مقداری پارچه و پشم،میوه خشک .ه بود را حمل می کردنددمی بایستی هر چیزی که جا مانزنها .نبودند

برای میری،طنابهای دور گردنش با پارچه پوشانده مشکهای سنگین آب و دو سبد صندوقی شتر.مارتابرای خرت و پرت  ازدیگر 

 .بافته نشده بود بین طنابها و پوستش قرار گرفته بود تا مانع ساییدن پوست گردنش شود،با زیر انداز تولدی که هنوز شده بود 

او در مسافرت ود،دستهایش آزاد باشد آماده برای تجارت  این نقش طالیی.موسی خودش چیزی را حمل نمی کرد،به جزء عصا

می خواست،اگر شانسی داشته باشد .رفت و آمد می کردهیچ قید بندی باید بدون .نباید یک تاجر شتر درنظر گرفته شود.و گفتگو

به نظر می .تا تنها باشد تا فرصت داشته باشد با ماردلیل اصلی فرستادن آن دو مرد به جلو هم همین بود ،.،با مارتا اشتی کند

،آنها شب زنده داری تمام شده بود .انچه را که برسر مارتا آورده بود با عیسی دفن کرده بود.رسید که از دیروز یک سال گذشته

اگر موسی به او نزدیک .ری بود که کمی خجالت می کشیدبه همسرش چسبیده بود،مثل دختمارتا اما .باید ازنو شروع می کردند

جه شده بود،یا حتی نمی خواست حتی نمی خواست به چشمانش نگاه کند،موسی متو.جایش را عوض می کرد می شد،مارتا 

 .با واسطهء میری منتقل می شدبیشتر از صحبتهای زیر لبی باشد که  جوابش
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و چه بی رضایت،می بایست از خودش شرمنده  گناهکار به زنا ،چه با رضایتزنی .موسی کم لطفیش را درک می کرد ،البته

اما موسی می خواست به مارتا بگوید .و بهد سنگسارش کنندباشد،یا بترسد از اینکه شوهرش ممکن است پی به گناهش ببیرد 

حتی از رسیدگی افتد فاق میچیزی که بین مردم در خلوت شبانگاهی ات.که او کاری انجام نداده که بخواهد بخاطرش بترسد

می خواست به او .باید از این فرصت نهایت استفاده را بکنندو مردان و زنان .چونکه خدا باید بخوابد.خداوند هم مخفی می ماند

و به ،خوب،ویالی که نصفه بود،اگر فقط مارتا سرش را بلند میکرد عطرش را بدهد  ( بطری کوچک شیشه ای)یکی از ویالهای 

 .گناه کافی بوداین عمل برای کفاره .او نگاه می کرد

نجا جابگذارد،همانطور که میری پیشنهاد آرا  خیمه الشهموسی راجب به خیمه باید چکار میکرد؟برای او خرسند کننده نبود که 

برای  سرپناهی رایگانیا رساند بمسافری که استحقاق آنرا ندارد هایشان اجازه دهد که با باد فایده ای به و به بدبختیداده بود،

تیرکهای خیمه را حصارهای آنرا جمع کنند،و بنابراینموسی زنانها را مجبور کرد .هنوز باید در خارستان باشدفراهم کند که بادو

تکه های پارچهء خراب شده،پرده های پاره شده و رختخواب حصیری  -هر چیزی که قابل آتش گرفتن است بیاندازندآن روی 

 .های دوک شکسته شده ،حتی بوته های از ریشه در آمده تکه ،

 ".منتظر من باشید آن سنگریزه ها رسیدید آنجا وقتی به باالی ":ادامه داد.دور شد مارتا  ".جلو بروید ":موسی به میری گفت

 .آتش لذت ببرد خرابیپسرک بازیگوشی بود که می خواست آتشی برپا کند و تنها خودش ازشعله ها و 

خوشبختانه،در .زد تا آتش بگیردتودهء کوچک در کنار از کیسه کوچکشان برداشت و جرغه ای سنگ های چقماقش را  موسی

را اضافه شاخه های کوچک .برای اینکه لطفش را انجام دهد مشتاق بودتش به نظر می رسید آشعلهء .آنجا بادی نمی وزید

 .با تکه های چوب و لباس درست کندی نشانتا برای خودش کرد،و به زودی گرما و شعلهء کافی داشت 

قلقل ساقه ها داخل   کمی کهخاکستری در حالی که شیره  شعله های آبی ،و بعد دود.بوته اولین چیز یبودند که آتش گرفتند 

و اما آنها از چوب سخت تری ساخته شده بودند دوک وتیرکهای خیمه طولی نکشید که بهم پیوستند،.می زد و بیرون می آمد

شعله های از .آتش نگرفتند.گرم شدندخیمه که از پشم بز بود کناره های بعد .تولید می کردند تریکندتر می سوختند و دود سفید

 غلیظ تردود آنها آبی تر .بوی مثل گوشت قربانی می دادند.ازهم ذره ذره شدندسیاهشدند،سرخ شدند،تابیدند و .تولید نمی شدآنها 

به شکل قیطانهای معلق بود ،اما درنهایت این دود مثل بخار گوگرد باالی زمین در ابتداء . دود ناشی از بوتهای  خار بوداز 

 .بلند شد  ی که در باال بودباریکی به داخل هوای سردتر

دیدرس  دررش باربآن دونفر .غیرواقعی بودندا و پسرعموهایش مثل دود هعمو.حاال دیگر کسی نبود که به موسی کمک کند

نمی بود که موسی  اً درهم آمیخته شده چنان عمیقسکوت خارستان .زنها خیلی دور شده بودند تا صدایش را بشنوند.نبودند

و رهسپار شد،در خارستان،و از بین باقی آتش را به حال خود رها کرد .برای کمک دانست که آیا باید از خوشحالی فریاد بکشد یا 
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تا آنجا کی می توانست سریع .یک روسری.کمی پارچه.در بین آنها در دیگی را دید.شدهء زندگیش  دستخوش بادمانده های 

 .حرکت می کرد تا بتواند به جمع زنان بپوندد

باالی خارستان شور .دود زرددر  هشیطان تبش در آنجا ،پایین غارها ایستاده بود ،پاهایش در شعله هایش آتش ،بدنش کفن شد

،در انتظار سر  (اشاره به نبودن کسی برای تسخیر بوسیله اهریمن تب)و بی میزبان ناپایدار ،می کردلرزان به خود می پیچید ،

 .آمدن عمرش بود

مسیر مشکل و باریک بود،و آنها را اغلب اوقات از .ندآن دو سخت مشغول راه رفتن بود.دود را ببینندمارتا و میری نه ایستادند تا 

از تپها می به سمت اریحا حتی وقتی که به مسیرهای پهن تری می رسیدند که با عبور کاروانهای زیادی که .هم جدا می کرد

که ممکن بود ماری یا مین سنگی از هر بوته و ز مارتا در جلو بود،با دستپاچگی.راه نمی رفتند درکنار همدیگر هم  آنها گذشتند 

در جلو رفتن بهتر از جا .با ترس توام با هیجان شتاب می گرفت عقربی در آنجا باشد دوری می کرد،با این حال عجله می کرد ،

 .ماندن بود 

که مشغول حمل آنها برآید یمیری احتیاج به فضای خالی در اطراف داشت تا بتواند از پس سبدهای صندوقی و مشکهای آب

و آفتاب غرق شده بود  نوردر.هایش پیچیده شده بود تا مانع از این شود که طنابها گردنش را ببرند راندازتولد،رور شانهزی.بود

تا باشد ، او عجله نکند،تا آنجا که می شود نزدیک از او انتظار داشت که.کمی از مارتا دلخور بود.و سنگین شد بزودی خیس عرق

میری می دانست که او و مارتا .و درروز آخر یکی دو کلمه با هم حرف بزننددستشان بهم برسد حداقل ،هر از چند گاهی بتوانند 

ساوایا روستایی در نزدیکی بیت المقدس ،به .به محض اینکه به مسیر رفت و آمد کاروانها برسند راهشان ا زهم جدا می شود 

اما .نطرف اریحا ،در دوردستها  به طرف شمال بودآ نجا برودآبازرهای تابستانی که شوهرش می خواست به .طرف غرب بود

که خیلی کند حرکت می کرد یا شروع به صحبت کرده بود میری برای و  حرکت می کردبه طرف جلو  سرعتبا دوست میری 

مارتا برای حمل کردن فقط یک کیسه و .استتا عجله کردن راحت ربرای مامیری با خودش فکر کرد که .نداشت ای ،حوصله 

باردار بچه ای شش ماهه و مارتا .با استخوان بندی درشت نسبتاً سبک بودبارش برای چنین زنی قلد بلند .لباس داشت کمی 

 .اما نه با صدای خیلی بلند ".یواش تر،یواش تر":می گفتچند بار با خودش میری .کفل ها و پشتش اذیتش نمی کردند .نبود

حواس پرت شده است فهمیده بود که چرا مارتا به نظر خودخواه و اما از همه اینها گذشته به شدت دلخور و خسته بود ،میری 

چاق ترین مرد در یهودیه روی کمرش نشسته بود .بودسبد صندوقی پر از ترس  زیر بار سنگینی بیستاو .به او تجاوز شده بود.

 .البته می خواست از او فرار کند.

بعد م .سایه ای پیدا کند و در زیر آن منتظر شوهرش بماند می توانست.بایستد و کمی استراحت کند  می توانستمیری 

در  منتظرشان باشد، کهروی نوک بلندی یتوانست با گامهای آهسته اش به راه رفتن ادامه دهد و مارتا را مجبور کند به تنهای 

ماترا  فرصتی داشته باشد که با اما میری ،می خواست.ها منتهی می شد سنگریزه  ی ازخارستان به سرازیری تنگ و عمیقآنجا 

در صورت امکان ،دوباره اوقات خوشی را که آنها با هم روی دوک کار می کردند را دوباره پس می خواست .تنها باشد
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در حالی که شوهرش کندش .نندبلندی آنجا  آخرین فرصت برای آنها بود تا آنچا را که شروع کرده بودند را به پایان برسا.بگیرد

،رو به همدیگر در حالی که زیرانداز مثل ارابه ای در خارستان با زحمت تکان می خورد،او و مارتا می توانستند چهار زانو بنشینند

ا به چهار تارها ر.روی دامنهایشان گذاشته بودندآنها دوطرف بسته نشدهء زیر انداز را .ارغوانی و نارنجیشان بین آنها پهن شده بود

شان را با بستن نخهای متهورانه،نامحتملآنها دوستی .زیرانداز تولد را با صدگره کامل نمودنددسته تقسیم کردند و هر کدام 

 .به پایان رساندند پشمی متهورانه ،و نامحتمل بهم 

جایی که هنوز می توانست مارتا تا  میری برای.ببینددر جلوی چشمانش بنابراین میری نهایت سعی خود را انجام داد تا دوستش 

اند و شانه هایش تقریباً بیشتر از اهمیتی نداشت که دستهایش از شدت کشیدگی خسته شده  .را ببیند که در جلویش راه می رود

در نهایت درنوک بلندی عبور کرده بودند و با رسیدن بعد ازظهر زودهنگام آنها از تپه های مسطح .حد تحملش درد می کردند 

شیم و آپاس شروع به پایین رفتن کرده در پایین آنها .هم همانطور که موسی امر کرده بود کنار به انتظار نشسته بودند،در 

و صدای غلط خوردن سنگریزه را درحالی که شیم در بین سنگها سر می خورد انها می توانستند سر موطالیی شیم را ببینند.بودند

خودش را ثابت نگه دارد اما با سرعتی با کمی فاصله پشت سرش بود،به سنگهای بزرگتر استفاده می کرد تا آپاس .،بشنوند

 .همیشه خیلی چاپلوس و مریض بود ،خیلی زیاد بودحرکت می کرد که برای مردی که 

 ره می کرد اه داشتند اشفاصل پر از سنگریزه که چند قدم از نوک بلندی  سنگهای بزرگی لبه به  در حالی که با دسترتا ما

مردها علناً .کیسه حبوبات ،دو کیسه پر از ظروف آنجا بودندهای موسی ،قالیچه ها و رختخواب، خورجین،"آنجا را ببین":گفت

و سبدهای صندوقی را درهمان جایی که ایستاده بود انداخت و دستها و شانه هایش  مشکهامیری .آنها را رها کردند و گریختند

حاال او نگرانی .آب آن خیلی گرم شده بود تا او را سرحال بیاورد.دردآنها کم شود ،و کمی از آب مشک نوشید را کشید تا

چه کسی توان آنرا می .به او خینت کرده اند شوهرش عصبانی می شود وقتی که بفهمد که چطور باربرانش .داشت مضاعفی

؟زنش را بر بارش اضافه کندو رختخواب،کیسهء حبوبات ،دو کیسه پر از ظروف  پرداخت؟چه کسی باید خورجین ها ،قالیچه ها 

در .با این حال ،زیرانداز تولدش را لول کرد.نمی توانست راجب آنها هنوز با مارتا صحبت کند.اما این نگرانیها را پنهان کرد.البته،

اش را کشیده بود،و شروع به دسته کردن و گره  نشست،همانطور که از قبل نقشهدر دامنش بود  زیر اندازحالی که یک طرف 

در غیر اینصورت او را نمی .می خواست ببیند که آیا مارتا داوطلب می شود بدون درخواست کردن کمکش کند.زدن نخها کرد

ایستاد و از وسط دره بیرون را نگاه کرد تا بلندیهای موآب را .اما مارتا برای کمک کردن به او داوطلب نشد .بخشید

 .دستهایش می لرزید.،هنوز چاق و بدشکل بودلبش،بصورت نیمرخ .ببیند

 ".قبل ازاینکه سربرسد.بیا تمامش کنیم.کنار من بنشین.بجنب":میری گفت

از تپه صاف شیب داری که به طرف پایین را موسی عصای شیم .دیده شد آنها هنوز تمامش نکرده بودندد رنهایت وقتی موسی 

برای  .نشینی با خودش خسته شده بوداز هم".همنجا منتظر باشید":برای آنها تکان داد،و فریاد زدبه آن بلندی ختم می شد 

تا آن لحظه باعث ضعیف شدن و این سفر خیلی .سپری نکرده بودمدت خیلی زیادی را به تنهای و بدون کمک سالها 
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مجبور بود بعد چند قدمی که بر می داشت .دسینه اش کیپ فشرده شده بو.قوزکهای پاهایش درد می کرد .بود خستگیش شده 

بود که  فقط یک روز دیگر مانده بود،و او دوباره در کنار شترهای.برای راه رفتن زاده نشده بود.مکثی کند تا نفسی چاق کند

موسی  .پایین رفتن از آن بلندی کار سختی بود.های اریحا قرار گرفته بودرتنها آن بلندی بین او و بازا.متعلق به خودش بودند 

در تصورش بود که سنگها چطور در زیر .کار باشندخیانت برای هرکسی به هیکل او سنگریزه ها چقدر می توانند دانست که  یم

زنها نیاز داشت تا زیر بازوهایش را  به.زندمی غلتند،چطور سنگهای بزرگتر از باال روی سرش فرو میریپاهایش در می روند و 

 .نمی خواست به او دست بزند.البته ماترا امتناع میکرد.بگیرند و به او کمک کنند تا پایین بیاید

او هم ":ه و می گفتباال بردطرف مارتا  چانه اش را به "من به جز تو به کمک هم احتیاج دارم":به میری می خواست بگوید

 ".ابیا اینج.باید کمک کند 

 "من کمک نمی کنم":مارتا جواب می داد

 .راکه مارتارا مجبور به کمک کردن می کرد مجسم می نمودروشهای 

 دستش،.چند صدقدم دیگر از زنها فاصله دشاتفطور یکه می توانست رنگ زیرانداز را ببیند،مارتا ناگهان ایستادولی وقتی که فقط 

 .پاهایش کشیدپیچاند و او را به طرف را دور مچ دست میری 

تمامش .یک روز دیگر ":زیرانداز را به داخل دستان میری فشار دادو گفت ".آنرا بیاور.به او نگاه نکن.ما باید برویم" :مارتا گفت

 ".آب را بیاور.می کنیم

و و شروع به جمع کردن دیگر سبدهای صندوقی  –لحظه ای حیرت و دودلی بدون  –میری یکی از مشکهای آب را قاپید 

 .وسایل خودش کرد

و نخهای پشمی را به آنها اضافه نمود،و لباسهای موسی مارتا سبدهای صندوق را پرت کرد  ".آنها را رها کن ":ماترا گفت

مجبور بودند همه چیز را جا  آنها.کرد کومهروی هم هم را کیسه بافته شده خرت و پرتها ،کیسه میوه های خشک و 

تا انجا که می توانست پایین، به روی سنگها پرت کرد یکی از مشکهای آب را به طرف لبهء سراپایینی گرفت و آنرا .بگذارند

 ".عهده اش بر می آیدببینیم چطور  ربگذا":گفت.

 وقتی برای خندیدن یا یا گریه کردن.زنها می توانستند به سرعت حرکت کنند.تولدتنها مشک آب کوچکتر و زیرانداز با حمل 

نمی .برای آنها سنگ پرتاب می کرد.موس یخیل نزدیک و خطرناک بود.یا پاسخ دادن به تهدیدات یا وعده های موسی نداشتند،

و نه قابل شنیدن اربابشان و شوهرشان و پدر نوزادشان صدای  نه کنند تا اینکهمتوقف پیچ در پیچشان را خواستند پایین رفتن 

 احتیاجی (دیگر).االن دیگر به هیچ کسی نیاز نداشتند.ن نوجوان چاالک و سبک شده بودند مثل دخترا.اثری از او دیده می شد 

 .نداشتند جزهبه مع
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هر چه دما هوای .از بلندی پاین رفتند،حواسشان متوجه سنگهای لق و جاپاهای نامطمئن بودماترا و میری در سوکت با عجله 

آنرا زمین آنجا سنگ گچ بود ،که با نمک .سنگریزها نرم تر می شدند ند،به کف دره نزدیکتر می شدآنها بیشتر می شد ،و 

آنها آرامتر  -پوشیده از سطحی زردرنگی از نمک شده بود-اما در اواسط بعد از ظهر.بوی تخم مرغ می داد.چاشنی زده بودند

نان به راحتی ،منظره ای از گچ نرم که بچه ای می توانست با دستانش بیشتری زمین را بو می کردند لذتپایین می رفتند و با 

و انها می توانستند پهلو به پهلوی همدیگر به در نهایت ،زمین آنجا قابل اطمینان تر بود ،.آن را تکه تکه کند ،خرده شده ای 

به شهرهای دروازه دار در حال رفت و آمد به پایین بروند،جایی که مسافران و کاروانها و سربازان طرف مسیر کاروانهای تجاری 

توانستد اشکها و لبخندهایشان را ردو  و فقط در آن لحظه بود که میآنها دربین االغها و آدمها حرکت می کردند،.یهودیه بودند

 .بدل کنند

 ".کجا م یتوانیم برویم":میری گفت 

 ".به ساوایا":مارتا گفت

 ".به آنها  چه خواهی گفت":میری گفت

به آنها خواهم گفت تو یک بیوه هست،در بیابان رها شده بود،خواهم گفت شوهرت تاجری بوده که در اثر تب مرده ":تا گفتمار

حامله هستی و خواهم گفت باد همه چیزهایت را برده و به همین خاطر وظیفهء من بوده که بو تو کمک کنم،چونکه تو .است

 ".کسی را نداری

 "حقیقت دارداین که تقریباً ":میری گفت

 "کامالً حقیقت دارد":ماتراگفت

 ".چطور زندگی کنم":میری گفت

 ".من هم خالهء نوزاد خواهم بود.بافندگی می کنی ":مارتا گفت

 تمام چیزهای بد.بدنش درد می کرد،ولی برای اولین بار درا ین ده سال احساس آرامش می کرد هنوز لب مارتا کمی زخم بود،

که آیا او یک خوش بین احمقی بود ،.آنها را کنده و برده بودندالشخورها همه .بلندی جا گذاشته بود زندگیش را روی نوک آن 

اش  ،مطمئن بود که آیندهبه احتمال زیاد ،اما برای لحظه ای عجوالن و بی پروا باعث فرارشان از دست موسی شده بود؟

همه چیز در .ا کرده بود،و همه چیز تغییر پیدا کرده بودشروع به دویدن بر روی سنگریزهرو به پایین او .برعکس شده است 

این را شنیده بود که زنها بطور ذاتی می .احساس می کرد که دیگر نازا نیست .تغییر کرده بودنداطرافش ،همه چیز در درونش 

تهای ماهانه و دردها عادمجبور نیستند که منتظر .،تقریباً از زمانی که لقاح صورت می گیرددانند که چه وقتی حامله هستند
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ماترا در حالی که میری در کنارش بود،.گونه فرشته ها گونه هایشان را لمس کرده اندچهره یشان خارش پیدا میکند،انگار .باشند

مشکل نبود این بود که شاید ستاره ای دیگر شروع به تابیدن چیز دیگری که .احساس کرد انگار ستاره ای از آسمان کنده است 

توسط  یشمهم نبود این ستاره مال چه کسی است،چه مال موسی بود یا خارستان یا حتی در رویاها.بدنش کرده است در داخل 

نمی خواست بداند یا اهمیتی نمی داد از زمانی که او چاق شده بود ،شوهر او ،تانیل،.،به او هدیه شده بود با یک لمس گالی 

و حاال .تانیل امر کرده بود که باید بچه ای بدنیا بیاورد.مارتا عطات کرده بود.ا کندگفته بود که مارتا باید برود وبرای معجزه دع.

 .همراه ماترا شادی باشد تانیل می توانست 

 .تنها متوجه راهی بودند که در پیش داشتند آنها .به پشت سر نگاه کردن نگون بختی می آورد

 و گرفته بودقرار در کنار ارباب جدیدش ،و آپاس خالی خالی را که دیدند  مقابلشاندر شیم الغر و موطالیی را حتی زمانی که 

آنها خودشان را کامالً با خودشان مشغول کرده .،برای آحواپرسی با آنها فریاد نکشیدند جوانتر و پر توان تر بنظر می رسید

مهر م حداقل یکی حامله و برای دیگر هم از جس آیات کتاب مقدسدوزن با .همانطور که قبالً نقشه اش را کشیده بودند بودند،

برایشان اهمیتی نداشت که شب را .آنها راه رفتند تا اینکه غروی فرارسید.دو زنی که با خدا و بچه برکت داده شده بودند .شده

 .رد ن درد می کتنها صورتهایشان ازفرط خندید.عقل سلیم برگشته بودند و دردرامان بودندآنها به دنیای .کجا می خوابند

که از آلماگ ،از بین تپه در صبح ،آنها باید راهشان را در امتداد دره به طرف اریحا ادامه می دادند و بعد مسیری کوهستانی را 

از بین خانه های گلی .بیت المقدس می رسیدند در دوروز به معابرو حومهء شهر .های سرسبز ،می گذشت را در پیش می گرفتند

بلند کردن آنها به همسایگان ماترا ملحق شدند ،صداها بلند،.قرار داشت می گذشتند ،تا به ساوایا برسندبر روی تیچه های گلی 

دینای بی دردسر .مبارزه برای تصاحب جا در کنار آتش گوسفند،رقابت برای تصاحب سایه در زیر درختان انجیر درحیاتهایشان،

 .روستا

به جز نورشمعها و رنگ ارغوانی ،اتاقی بی رنگ بر سر میزی مشترکاً نشستند.یلی زودخ.آنها قبل از پایان قرنطینه در ساوایا بودند

اگر چیزی در دنیا وجود .،آرامشی کوچک و خسته کننده بایستی آرم می بود.خوردندشامی مفصل از ماهی .و نازنجی زیراندازشان

به آن گوش نمی .نوز با آنها صحبت نکرده بوده.اهمیت نمی دادندمیز آنها،صفحهء تر از مکه از آن بزرگتر بود ،محک داشت

  .دانه هایشان از نور شمع و چوب و پشم بودندآنها متوجه دنیای .دادند

آنها .نفسی تازه کندکمی استراحت کرد تا .را سر سنگریزه خالی کند عصبانیتشنمی توانست .موسی توانش را هدر نداد

زنش به حال کاالها توسط مردها به حال خود رها شده بود،کاال توسط آن زن و دارائیهایش را روی هم تلنبار کرده بودند،

نم یتوانست آنها را رها کند تا در معرض دید هر کسی باشد تا .زندگیشانخودرها شده بودند،پشمها،رختخواب،تمامی پارچه های 

آنجا سنگهای خیلی بزرگی بودند کمی پایین تر نوک اما در .بهتر دید که  آتش دیگری را روشن کند.پذیرایی کندبا آنها از خود 

سر کاالی فقط باید کاری میکرد که .باید همه چیز را حمل می کرد.بلندی جایی که می توانست کاالهایش را آنجا مخفی کند
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می توانست .روی آن شکاف را با سنگهای پوشاندوقتی بلند شد،.ل می داد ،و بعد کاالها را به داخل شکافی هبخورد یا بغلتدد

و اداعای تملک  نشینی نکنندعقب الش را تصاحب کند،تا زمانی که سنگریزه هابتواندمتا درهر وقت برگردد،یا کسی را بفرستد،

 .گنجهایش را برای خودشان نکنند

کوپیمایی او تهای ربرای دسترسی بیش از حد دور بود ،فراتر از مهامشک آب که مارتا آنرا به پایین سنگریزه ها پرت کرده بود 

آفتاب کارش را می .در گرمای آن بعد از ظهر به راه خود ادامه دهد اگر سعی می کرد احمق شده بود .پس،هیچ آبی نداشت.بود

وقت یآفتا غروب کرد .،در سایه مخفی شده بوددارائیهایش نشست  پشت به بزرگ  در زیر شکاف  آن سنگدرعوض،.ساخت

به هیچ وجه خوابش نمی برد در حالی که به بداقبالی خود لعنت می فرستاد ،رختخواب پیچید و نشست،پاچه های خودش را در 

 .هیچ سبی به اندازه این شب برایش طوالنی نبود.

تش را به صبح تحمیل کند ،موسی خودش را اما قبل از اینکه آفتاب قدروری پدیدار شد ،در صبح ،به محض اینکه کوچکترین ن

بطریهای عطر .فقط عصای موطالیی را  حمل می کرد.مجبور کرد تا برخیزد و پایین رفتنش را به طرف دره ادامه بدهد

از این متعجب بود .داخل خاکستر کشیده بودچاقوی تزئینیش را .،سکه ها و جواهرات را در لباسهای زیرش مخفی کرده بود،طال

حاال یک .با یک شب لعن و نفرین کردن حالش بهتر شده بود.می کرد که چقدرخلق و خویش معتدل شده بود که احساس 

در اگر می توانست به سالمت به پایین این بلندی برسد ،بعد چه چیزی می توانست جلوی او را .چالش در زندگیش می دید

دیل بد شانسی به خوش شانسیش را بگیرد ؟چه کسی آنجا جلوی تجارت و تبدر تریحا بگیرد،و چه کسی می توانسرسیدن به ا

 جرات می کرد؟

نمی خواست برای این کار حتی سعی هم .درآن لحظه نمی توانس آنها را بگیرد.زن و بچه اش در دوردستها جلوتر از بودند

زنانی .حا دنبال کس دیگری می بود تا او را روی پاهایش بکشد و پشتش را بشوید باید در ا ری.از میری طالق گرفته بود.بکند

در پایین رفتن از آن سنگریزه ها آهسته .عصبانیتش نجات می داد هر لحظه فکر کردن به این قضیه او را از . که نحیف باشند

تا اینکه از استراحت کردن احت می کرد ،هر ده قدم که میرفت یکبار به عصایش تکیه می کرد،و بعد استربه پیش می رفت 

سرش را روی سنگ خاک رسی این بار خوابش برد،.قبل از ظهر توقفی کرد و یکبار دیگر به سایه پناه برد .زیاد خشکش می زد

تعدادی ابر نازک در آسمان بود تا جلوی آفتاب را بگیرد در آن روز .سنگ روی صورتش عالمتی جا گذاشت.قرار داده بود

به در اواخرآن روز در نهایت .توانست به پایین رفتنش در آن بعد از ظهر بدون مواجه شدن با گرما ادامه دهد ،بنابراین موسی 

در  تک نفره  یک مسافرخانه گرفتن درو جایش را دربین ولگردانی پیدا کرد که بایستی برای جامسیر رفت و آمد کاروانها رسید ،

 .می جنگیدند   با هم سر راه رسیدن به شهر

،همه جوان تر،کم موسی از بقیه مسافران آهسته تر راه می رفت .تا حدودی لنگ شده بودموسی بیش از حد خسته بود،و حتی 

اما  .به دنبال خودشان می کشیدند چوبی  بودندو کیسه هایشان را بر پشت داشتند یا اموالشان را بر روی سورتمه ایجثته تر

او چه کسی می تواند .یکی از آنها کمی آب از مشکش به موسی تعارف کرد.یکی دو نفر از آنها عقب ماندند تا با او صحبت کنند
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شت ،چاقوی تزئین شده ،و اد یخراشیده شده بود،عصای پیچ در پیچ و جذابپرابهت،که خاک آلود و باوقار،مردی مرد باشد ،این 

بود که از کوه ها پادشاه -تا حدودی شبیه به پیامبرتا او را تاجری یا مسافری عادی نشان بدهد؟چیزی هم بر دوش نداشت 

 .پایین می آید،مثل حضرت موسی ریالبا آیاتی مقدس برای دنیا

او  . آن بیابان بلندیهای  در از چهل روز قرنطینه نشینی .آنها با همه داستانهای که موس می توانست بگوید سرگرم شده بودند

غارش را با .او الغر رفته بود و چاق برگشته بودفشکر خدا مساعدت کنندگان خوبی هم داشته بود.چیزی ننوشیده و نخورده بود

سنگ را به نان تبدیل می های زیادی شریک شده بود؛شفا دهنده ای را دیده بود مردی که می توانسته فرشتگان و مسیحا 

آنها .ماری خطرناک که خودش را دور بازویش پیچانده و تبدیل به چوب شده استیش شبی به طرف او امده،عصا.کرده است

یکبار لمس کردن عصایش می توانست آنها را در برابر همه مارها محافظت .می توانستند در برابر یک سکه آنا در دست بگیرند

بیماریهایشان درمان خواهدشد و یک بو کشیدن از هر یک ،و تمامی .ویالهای از داروهای مقدس دارداو می گفت ،که .کند

چونکه آنها دراین مسیر فدوست و همراهش بودند نمی توانست از آنها خیلی پول بگیرد،.تمامی مشکالتشان نصف خواهد شد

 ".و در آنجا خواهید دید.امشب به مسافرخانهء من بیاید ":می گفت.

توده موسی بر روی .یگر گذاشت موسی داخل ارابهء الغش آنرا می کشید بنشیندد.کی از مسافران به موسی غذایی داد تا بخوردی

که از قلهء آن پرتگاه بیرون آمده چه خورشید کوچکی .ای از علف خارستان می نشست،پاهای چاقش از کمرش آویزان می شد

که کاالهای دنیایش چشمانش در برابر نور تیره شد،و نقطه ای را زیر نظر گرفت رد،به باال نگاه ک موسی به طرف سنگریزه .بود

مخفیگاهش به پایین می رفت ،نصف ئ کسی در آنجا بود که به طرف .در یک لحظه وحشت زده شدرا در آنجا جا گذاشته بود،

ولی با عجله بین سنگها دست نمی شکید،هر که بود از جستجو در.موسی مطمئن نبودزنی بود یا مردی؟.نیمه در سایه پنهان شد

پیکری الغر و بی واضح تری داشت،منظره ای حاال موسی .از وسط تکه زمینی از سنگ رسی نقره ای عبور کردروبه پایین 

در نوری که در حال بلند شدن  –بدون قوزک ،بدون دست  -شکلی تخیلی داشت تقریباً .بودسنگریزه ها در حال کندن ثبات 

   .بود 

از .شفا دهنده.یکی از آن چیزهای است که برایتان گفته بودم.آنجا ار نگاه کنید ":و گفتموسی رو به دوستان جدیدش فریاد زد 

شکلهای که می دیدند می توانست چیزهای باشد که باد آنها را حرکت .درنیاورداما هیچ کدام از انها از آن سر  ".قبر بیرون آمده

ن آن لحظه به آربه چیزی که د اما موسی درآن لحظه تقریباً.ه به علت نسیم حرکت می کنند،و سایه های هستند کمی دهد

موسی وزن و .از مرگ و از طرف خدا برگشته بود تا رسالتش را شروع کندهمان گالی کوچکش بود،.طمئن بود نگاه می کرد م

 .گام های او را می شناخت

اما .تا منتظر گالی باشد ،یا نهفکر می کرد که آیا باید از صاحب گاری بخواهد که او را در کنارجاده پیاده کند  به اینموسی 

اگر منتظر می شد به جای گالی  اگر منتظر می شد وگالی نمی آمد چه؟.موسی از این می ترسید که مبادا اشتباه کرده باشد

در  یمردی که دیده بود ،سایه ای لزراناگر همانطور که ان مردها گفته بودند،مردی الغر با چهره ای متفاوتی ظاهر می شدچه؟
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منتظر ماندن عاقالنه  نمی خواست منتظر بماند،خودش را متقاعد کرد،چون.کرد موسی این فکر را از سرش بیرونتاریکی بودچه؟

وبه پیاده  نبود اما به اندازه کافی راحت بودانتخاب شاهانه ای آن گاری .برای در نظر گرفتن وجود داشت چیزهای مناسبی .نبود

نه،موسیب .اما او که گاری نداشتممکن بود یک شفا دهنده باشد و ارباب معجرات باشد  مرد جلیله ای .رفتن ارجحیت داشت 

ایه کند برای شب جای دو نفر را کربه پیش می رفت تا به مسافرخانه میرسید،و بعد می توانست او باید .یاید احتیاط می کرد

بد چطور  منشان(  گالی)":می خواست بگوید.یک جا برای خودش و یک جار برای گالی.،البته اگر جای خالی باقی مانده باشد

 آنها با هم معامله می".ومن تورا از تیبوروس ثروتمند تر خواهم کرد،تا با هم وارد تجارت بشویم سنگ را تبدیل به نان میکنی 

 .به افتخار آن تکان می دادندالی را ،وبا هم فنجانهای خکردند

تا این می توانست انتظار داشته باشد .زندگی طوالنی بود.درآن وقت موسی نا امید نمی شد و اگر گالی وارد مسافرخانه نمی شد ؟

تپه ،واسطه بوسیلهء یک زمینی در یا .یا در روم .مرد را در اریحا ،در بین نخلها ،در زیر شکوفه های هنا ،یا در بیت المقدس ببیند

آبی نقره ای است و هوا از ،جایی که ای پشت تپه ها ،روستایی که وقتی به آنجا برسد که تمام روستاها را پشت سر گذاشته باشد

 .دود هم سنگین تر است

سبدهای دیگری نیازی به .کم زحمت از رنگ،صدا و بودر این میان،این بایستی کاالی موسی بود،چیزی مرغوب تر و چیزی 

فقط با نوک مردی وجود داشت که مرگ را .با کلمات تجارت کند موسی می خواست.بابران یا پسرعموها نبودصندوق شترها ،

وقایع خوب را .می خواست به بازاهای دنیا مسافرت کند ".من مردک زنده هستم":موسی می گفت.انگشتانش شکست داده بود

می توانست قصه .مورد برکت واقعه شده بودتوسط این هدیه .موسی مهاترهای داشت.بوداین کار ساده ای .وعده می داد

و تا حاال تا .و من االن سالم هستم. "سالم شو"بمن گفت . اینجا و اینجای مرا لمس کرد.وارد خیمهء من شد":می گفت.بگوید

 ".که چقدر سالم و سرحال هستمکن  حس.مرا لمس کن.این اندازه سرحال نبوده ام 

گالی او دیگر الغر و .با خودش گفت این تجارت تخیل نیست.سمت سنگریزه های دور دست نگاهی کردموسی دوباره به 

به آهستگی و در حال زجر کشیدن می راهش را .هوا از شکل بیافتد امواجشده باشد،که با ،با گرمای سراب رقیق گریان نبود

کف دره ندیک می خونی از جراحات ،و همانطور که به  -پایین از سنگریزه ها،پاهایش سرخبرهنه ،و پاهای  بدنی لختپیمود،

 .شد شکلش قوام می گرفت و بدنش گوشت دار می شد 

شاید  .ماندهی هنوز ضعیف دیدچشمان گالمسلماً می گفت که .نبود پاسخی هیچ موسی دستش را برای احوالپرسی بلند کرد،اما

که اربابش در  جایی شودمتوجه  میتواندنه .اما نمی تواند دره و تپه های دور دست را ببیند.زیر پایش را ببیندسنگهای  این مرد 

 تمرکزحرکات بی پایان در این مسیر رفت و آمد کاروانها تجاری به  می تواندنه  .حال سواری است

 سنگها و خاکخود توسط خدا داللی نشده بلکه بوسیلهء ابدی ،آرامش بعد غروب را که  –کاروانهای کند،سیلها،شکافها،لشکرها،

 .همیشگی این سرزمین(صلح  )یکباره،آتش بس (صلح  )بس آتش ، (درود)،شالم(درود)شالم ،آنجا 
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