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زیبارویبهار
ُسرخپوستانچیپیوا

پیرمـــرد در ُکلبـــه کنار  رود یخ زده ای نشســـته بود. هـــوا رو به گرمی 
جـــاق او گرمـــای نداشـــت. او پیـــر و تنهـــا بود و 

ُ
می رفـــت. آتـــش ا

موهـــای ُبلنـــدش بـــر اثـــر پیری ســـفید شـــده بـــود و بند بنـــد تنش 
می لرزیـــد. روزها یکی پس از دیگری ســـپری می ُشـــدند و صدایی 
ُجـــز صـــدای باد که برف تـــازه را جارو می کرد به گوش نمی رســـید.
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روزی کـــه آتـــش پیرمـــرد رو بـــه خاموشـــی بـــود مـــرد جوان 
خوش رویـــی بـــه ُکلبـــه او آمـــد. گونه هایش ُســـرخ و چشـــمانش 
بـــرق می زد. او بـــا قدم های ســـبک راه می رفت. دور ســـرش را 
بـــا نواری از گیاهان ســـبز بســـته بـــود و دســـته ُگل خوش بویی در 

دســـت داشت.
پیرمـــرد ُگفت: »پســـرم از دیـــدارت خوش حالم. بیـــا تو و از 
کارهایـــی کـــه می توانی انجام دهـــی و ســـرزمین های عجیبی که 
دیـــدی برایـــم تعریف ُکن. من هـــم از آن چه انجـــام داده ام و از 
آن چـــه می توانـــم انجـــام دهـــم می گویـــم تـــا هم دیگر را ســـرگرم 

ُکنیم.«
پیرمرد ُچپق خراطی شـــده عجیبی از کیســـه  بیـــرون آورد و 
آن را ُپـــر از توتـــون کرد و بـــه میهمانش تعارف کـــرد. هر یک ُپکی 

بـــه ُچپق زدند و شـــروع بـــه تعریف کردند.
پیرمـــرد ُگفت: »من "پیبیون" روِح زمســـتان هســـتم. تا دم 
می زنم،چشـــمه های جوشـــان بی حرکت می شـــوند و آب روان 

منجمد می شـــود.« 
جـــوان پاســـخ داد: »مـــن "ســـیگیون" جـــاِن بهار هســـتم. 
نفس من، ُگل هـــا، جنگل ها و مرغزارها ســـبز می ُکند. جانداران 

را از خـــواب زمســـتانی بیـــدار می ُکند.«
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پیرمـــرد ُگفـــت: »من تـــا گیســـوانم را تکان می دهـــم، برف 
زمیـــن را می پوشـــاند. برگ هـــای درختان می ریزنـــد و نفس من 
آن ها را به هوا می برد و پرندگان را به ســـرزمین های دوردســـت 

می فرســـتد و حیوان هـــا خود را از ســـرما پنهـــان می ُکنند.«
مـــرد جـــوان ُگفـــت: »مـــن تـــا موهایـــم را تـــکان می دهـــم، 
بـــاران می بـــارد، ُگل هـــا ُرشـــد می ُکنند، گیاهـــان و علف ها ســـبر 
می شـــوند. آوازم پرندگان را از ســـرزمین های دور بـــاز می خواند 
و آن ها با شـــادی از ســـرزمین های گـــرم باز می گردنـــد. نفِس گرم 
مـــن چشـــمه ها آب را روان می ُکنـــد و آن ها شـــروع بـــه خواندن 
آواز می ُکننـــد. هـــر کجا قـــدم می ُگذارم موســـیقی، بیشـــه ها را ُپر 

می ُکنـــد و طبیعـــت جشـــن می گیرد.«
همان طـــور که آن ها ُصحبت می کردند تغییر شـــگفت آوری 
روی داد. آفتـــاب طلـــوع کـــرد و گرمـــای مطبوعـــی پخش شـــد. 
"پیبیـــون" روح زمســـتان ســـا  کت ُشـــد، ســـرش روی ســـینه اش 
روِح بهـــار  "ســـیگیون"  شـــد.  آب  ُکلبـــه  بیـــرون  بـــرف  و  فتـــاد 

ُ
ا

درخشـــان تر شـــد و از جایـــش ُبلنـــد ُشـــد. پرنـــده سینه ُســـرخ، 
ُمـــرغ پرآبـــی و چلچله هـــا شـــروع به خوانـــدن کردند. چشـــمه با 
صـــدای آرامـــی از جلـــوی ُکلبـــه ُگـــذر کـــرد و عطـــر ُگل ها با نســـیم 

مالیـــم همراه ُشـــد.
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فتـــاد آب ُشـــد، 
ُ
ُکلبـــه ناپدیـــد ُشـــد و "پیبیـــون" بـــه زمیـــن ا

چشـــمۀ کوچکـــی ُشـــد و زیر برگ های ُخشـــک و انبـــوه جنگل از 
نظـــر پنهان ُشـــد.

و ایـــن طـــور روح زمســـتان دور شـــد و هر ُکجا کـــه آب روان 
ُشـــد بّچه های ُسرخ پوســـت اّولین ُگل هـــای خوش بو را چیدند. 

ُگل هایـــی به رنگ ُســـرخ، ُگل هـــای زیبای بهار.  
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پسرکوچکُطلوعآفتابوُپلرنگینکمان
ُسرخپوستان"ناواهو"

وقتـــی ُدنیا در ســـرزمین ُسرخ پوســـتان آغاز ُشـــد پســـر کوچولوی 
خواهرهایـــش  و  برادرهـــا  مـــادرش،  و  پـــدر  بـــا  ُطلوع آفتـــاب 
زندگـــی می کـــرد در قبیلـــه او پیرمرِد ســـاحر ُدرشـــت اندامی هم 
می زیســـت. دهکـــده آن هـــا در صخـــرۀ ُســـرخ کنـــار درۀ عمیقی 

. د بو
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هر روز وقتی آفتاب طلوع می کرد پســـرکوچولوی روی لبۀ دره 
می نشســـت و به آن طرف دره در دور دســـت چشم می دوخت. 
در آن دورهـــا  کـــوه بنفش رنگی دیده می ُشـــد، ُپشـــت آن صخرۀ 

ســـفیدی بود که سرش در آســـمان پنهان ُشده بود.
او هـــر روز از پیرمـــرِد ســـاحر  می ُپرســـید: »چه کســـی باالی 

صخـــرۀ ســـفید زندگـــی می کند؟«
پیرمرِد ســـاحر پاُســـخ مـــی داد: »ا گر آوازهای ســـحرآمیز یاد 

بگیـــری، جواب تـــو را خواهم داد.«
کـــه پســـرک همـــۀ آوازهای ســـحرآمیز  را یـــاد گرفت،  روزی 
ُگفـــت: »حـــاال  کـــه آوازهـــای ســـحرآمیز را  پیرمـــرِد ســـاحر  بـــه او 
یـــاد گرفتـــی و بـــه انـــدازۀ کافـــی هـــم ُبـــزرگ ُشـــدی می توانـــی به 
کـــه در خانه روشـــنایی غـــروب باالی  دیـــدار ســـرکرده ســـاحرها 
تاق و 

ُ
آن صخـــرۀ ســـفید زندگی می ُکننـــد بروی. آن خانه چهـــار ا

چهـــار در دارد. در اّول توســـط ُقفـــل دو زبانه براق و درخشـــانی 
بســـته اســـت، در دّوم را دو خرس درّنـــده محافظـــت می ُکنند، 
در ســـّوم را دو مـــار ســـر قرمـــز نگهبانـــی می ُکننـــد و نگهبانـــان در 
چهـــارم دو مـــار زنگـــی خشـــمگین هســـتند. ا گـــر کســـی بـــه آن 
جـــا بـــرود و آوازهـــای ســـحرآمیز را بلد نباشـــد رعد و بـــرق او را از 
بیـــن می بـــرد، آن گاه حیوان هـــا او را می بلعنـــد. اّمـــا تـــو آوازهای 
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ســـحرآمیز را چنـــان خـــوب می دانـــی کـــه می توانی ســـالمت به 
خانـــه روشـــنایی ُغـــروب برســـی و برای مـــردم خـــود هدیه های 

خـــوب درخواســـت ُکنی.«
پســـر کوچک ُپرســـید: »من چه طور می توانـــم به ُقلۀ صخرۀ 

برسم؟« سفید 
که  پیرمـــرِد ســـاحر  ُگفـــت: »پســـر جان، تـــو هدیه هایـــی را 
بـــرای سرکردۀ ســـاحرها ببـــری. َگرِده طالیـــی در  می گویـــم بایـــد 
راهـــت بپاشـــی و هنگامی به قلۀ کـــوۀ بنفش رســـیدی آوازهای 
ســـحرآمیز را بخوانـــی، آن وقـــت خواهی دید چه طـــور می توانی 

بـــه قلۀ  صخرۀ ســـفید برســـی.«
روز بعـــد، پســـرک هنـــگام طلـــوع آفتـــاب بیدار ُشـــد. خود 
را بـــا رنگ هـــای زیبـــا آرایـــش کـــرد و ســـرش را بـــا پرهـــای رنگین 
آراســـت. تیر و کمانش را برداشـــت و آماده حرکت ُشـــد. پیرمرد 
ســـاحر دو کیســـه بـــه او داد. در یکـــی از کیســـه ها گردن بندهای 
صدف و گردن بندهای فیروزۀی آســـمانی رنگ بود و در کیســـۀ 
دیگـــر َگرِده طالیـــی آفتـــاب بـــود کـــه پیرمـــرد ســـاحر از ُگل هـــای 

"زبـــان در قفـــا" جمع کـــرده بود.
پســـرک در حالـــی کـــه شـــبنم روی پاهایـــش نشســـته بـــود 
فتاد. 

ُ
و ملخ هـــا دور و بـــرش بـــاال و پاییـــن می جهیدنـــد بـــه راه ا
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راه  در  َگرِده طالیـــی  مـــی داد  ادامـــه  را  راهـــش  کـــه  همان طـــور 
می پاشـــید. در طـــول آن روز و روزهـــای دّوم و ســـّوم ســـفرش را 
ادامـــه داد و ُصبـــح روز چهـــارم از قلـــۀ کوه بنفش بـــاال رفت. اّما 
صخرۀ ســـفید هنـــوز هـــم در دور دســـت و در بلندی میـــان ابرها 
قـــد برافراشـــته بـــود و رعـــد و برق ُســـرخ رنـــگ دور آن شـــعله ور 

. د بو
اّمـــا پســـرک نمی ترســـید. َگرِده هـــای بیش تـــری در راهـــش 

پاشـــید و شـــروع کرد به خوانـــدن آواز ســـحرآمیز:
»من پسر َگرِده هستم
از صخرۀ قرمز می آیم!

با َگرِده های طلوع آفتاب در راهم
با زیبای های جلوی رویم
با زیبای های ُپشت سرم

با زیبای های زیر پایم
با زیبای های باالی سرم

با زیبای های دور و برم
از رنگین کمان می ُگذرم

این طرف و آن طرف می گردم
از جاده زیبا  ُگذر می ُکنم«
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وقتـــی آوازش تمـــام ُشـــد کمـــان درخشـــانی بـــه رنگ های 
صورتـــی، بنفـــش، آبـــی و رنگ هـــای دیگـــر مثـــل چـــادر ظریفی 
در آســـمان شـــروع به ُگســـترش کـــرد و از روی قلۀ کـــوۀ بنفش به 
صخرۀ ســـفید رســـید و لحظـــه ای بعد رنگین کمانـــی در مقابل او 

ظاهر ُشـــد.
او آوازش را بـــا خوشـــحالی ادامـــه داد و روی آن ُپل رنگین 
قـــدم ُگذاشـــت. در حالـــی کـــه می دویـــد، بـــاد وزیـــدن گرفـــت 
َگرِده هایـــی از رنگ هـــای بســـیار روی صخره هـــا پاشـــیده ُشـــد. 
ایـــن َگرِده هـــا چشـــم نگهبانـــان را  کـــه از چهار در ُغـــروب آفتاب 

محافظـــت می کردنـــد کـــور کرد.
وقتـــی پســـرک بـــه آن خانـــه رســـید و داخـــل ُشـــد آن هـــا 
از روی جـــاده روشـــنایی  بـــا ُگذشـــتن  ببیننـــد.  را  نتوانســـتند او 
روز و پاشـــیدن َگـــرِده طالیـــی در حالـــی کـــه آواز ســـحرآمیزش را 

ُشـــد. خانـــه  وارد  می خوانـــد 
ســـرکردۀ ســـاحرها بـــا خشـــم بـــه او نگاه کـــرد و بـــا صدایی 
رعـــد ماننـــد خشـــمگین ُگفـــت: »این کیســـت کـــه جـــرأت کرده 
بـــدون دعـــوت بـــه ایـــن جا بیایـــد؟ آیـــا او یکـــی از انســـان های 
زمینی اســـت؟ تـــا به حال هیچ کس جســـارت آن را نداشـــته که 

بـــه این جـــا قدم بُگـــذارد.«
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پســـرک در جواب ُگفـــت: »ببینیـــد من هدیه هـــای زیبایی 
ایـــن خانـــه  پـــا در  بـــا ُصلـــح و دوســـتی  بـــرای شـــما آورده ام و 
ُگذاشـــتم. ســـپس کیســـۀ هدیه هـــا را بـــاز کـــرد و گردن بند هـــای 
صـــدف و گردن بندهـــای فیـــروزه ای آســـمانی رنـــگ را از کیســـه 

بیـــرون آورد.
وقتی ســـرکرده ســـاحرها آن هدیه ها را دید شـــادمان ُشد. 
بـــا مهربانی به پســـرک نگریســـت و ورود او را به خانۀ روشـــنایی 
عـــوض  در  ُپرســـید  او  از  ســـپس  ُگفـــت،  آمـــد  خـــوش   ُغـــروب 

هدیه هـــای کـــه آورده چـــه می خواهـــد؟
خویشـــانم  و  مـــردم  بـــرای  »هدیه هایـــی  ُگفـــت:  پســـرک 
آرزو می ُکنـــم. خواهـــش می ُکنـــم بـــه مـــن ُذرت ســـفید و بنفش 
بدهیـــد، گیاهـــان ســـبزی کـــه ُرشـــد ُکننـــد، ُگل هـــای خوش بـــو، 
کـــه از ابرها  ابرهای ســـیاه بـــاران زا. هم چنیـــن باران های بهاری 
فرو ریزد، نســـیم های ُخنک تابســـتانی همراه با شـــبنم بی رنگ 

و هـــوای طالیـــی رنگ.«
بـــه این ترتیب ســـرکرده ســـاحرها نـــه فقط چیزهایـــی را  که 
پســـرک خواســـته  بود به او هدیـــه کرد بلکه هدیه هـــای دیگری 
هـــم بـــه او داد و او را به صرف خورا ک و نوشـــیدنی مهمان کرد 

کرد. و بعـــد او را روانه ســـرزمین خود 
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وقتی پســـرک از خانه روشـــنایی ُغروب خارج ُشـــد شـــروع 
به خوانـــدن آواز ســـحرآمیز دیگری کرد:

»من پسر طلوع آفتابم!
از خانه روشنایی ُغروب می آیم!

در جاده روشنایی ُغروب
به صخرۀ ُسرخ باز می گردم!

هدیه ها را در دست می گیرم و حفظ می کنم
با باران بهاری باالی سرم

با ُگل های خوش بو زیر پایم
با ُذرت سفید ُپشت سرم
با گیاهان سبز جلوی رویم
با شبنم بی رنگ دور و برم

از رنگین کمان می ُگذرم
این طرف آن طرف می گردم
روی جاده زیبا ُگذر می ُکنم.«

بـــا  رنگین کمانـــی  می خوانـــد  را  آوازش  کـــه  حالـــی  در  او 
رنگ هـــای صورتـــی، بنفش، آبـــی و رنگ های دیگـــر کمانش را از 
روی صخرۀ ســـفید تا روی کوۀ بنفش ُگســـترد و پسرک از روی ُپل 
رنگین کمـــان در حالی که آوازســـحرآمیزش را می خواند ُگذشـــت.
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ســـفرش سه روز و سه شـــب طول کشید و ُصبح روز چهارم 
ُدرســـت وقتی آفتـــاب طلوع می کرد بـــه لبۀ دره عمیق رســـید و 

وارد خانه اش در صخرۀ ُســـرخ ُشد.
آن جـــا مـــردم قبیله اش را دید کـــه انتظار او را می کشـــیدند 
و با شـــادی او را خوش آمد ُگفتند و برایش فرشـــی که از پوســـت 
آهو ُدرســـت ُشـــده بود ُگســـتردند تا او روی آن بنشـــیند. بعد او 
تمـــام ماجراهـــا را برای آن ها تعریـــف کرد و هدیه هـــای خوبی را 
کـــه از خانه نور غـــروب آفتاب آورده بود بین آن ها تقســـیم کرد.
از آن روز تا به امروز مردم قبیله اش شـــعر ســـحرآمیز پســـرک 

می خوانند: را 
»با باران بهاری باالی سرمان

با ُگل های خوش بو زیر پاهایمان
با ُذرت سفید ُپشت سرمان
با گیاهان سبز جلوی رویمان

با باران بهاری دور و برمان
از روی رنگین کمان می ُگذریم

این طرف و آن طرف می نگریم
از جاده زیبا  ُگذر می ُکنیم!«

 


