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 ۱۹۳۱حوت  ۸۲

 

 

 توانـــا خــداوندبنــام 

 

نووووورو  یووووک نیوووود پوووور شندنووووه و    ووووو ا   وووواد  و 

خرسند  ساکنین این سر  ین بوه  و ار  یورود دیرینوه 

ترین فرهنگ ج شید  و آریوایی  یبا ود کوه نسود انودر 

 نسد تا به ا رو  آنرا گرا ی دا ته و  یدارند.

  

گرچووه دوسووتال اهوود ق وود در  ووورد نن نووه نووورو   در 

در  وورد نکوات ا کا د    و ات را اراییه کرده اند و 

 هد که جوز فرهنوگ اصوید ایون  ور  و بووم را تشوکید 

 یدهد چیز  نگفته اند. بناً بنده تالش ن ودم رسد را کوه 

سوووا ها در  یوووال  وووردم روا  دا وووته و اک وووراً بوووه بووواد 

 فرا و ی فنا گردیده بیال ن اید.

  

 یودار  در بیستد  اه حووت صودا  آ ود آ ود نوورو  در  ندیوه شنوین انودا   یشوود   ل هوا

ضرورت گندم را در سبد انداخته به آب تر  یکنند  کود بوانو  هورو   یودار آرد را  ویره 

ساخته باال  گندم  یریزد تا سبز  ود که یک هفته شول سبزه دو سانتی  تر  ده ا  سوبد 

آنرا کنده توته  یکنند و دیگ را خشک به دیکدال انداخته آتش  ی افرو ند و گندم را در 

ند تا خشک  ود و ب ود در آفتواب  یگرارنود ب وداً آنورا در آسویاب آرد  یکننود ال  وت  یده

به ین شریق س نک درست  یشوود. بوه یوک تون ا  پسور ب وه هوا ا  شوره فا یود هودایت 
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داده  یشود توا ک وک نوورو   را بیواورد. کوه در سوابق بوه بسویار آسوانی و وافور پیدا یشود 

د  وارکود و گواه گواه بوه قریوه یکودرو کوه در  گر ف الً ب ه ها ا  د ت گون  آبواد  سورجنگ

 وو ال ا کا وود  وق یووت دارنوود سووفر  یکننوود و چنوود قباووه چوود یووا ک ووک را آورده در جووا  

  حفوظ  یگرارند. 

 

ا  این که پیشه  ردم ن و اً دهیانی بوده و  یبا د  در کارها  خیور ا  قودید االیوام تیووید 

دا ت دانش ندال  دابق کتاب نجوم بوه   سی و ق ر  دنبال  یکردند چول تیوید و جود ن

هجده بوود "  یورر ن ووده انود و بوه جهوت دوا ده  واه دوا ده -جهت سال هجرت حره " ا

حره "  بی  هوابوده  ا  "  یورر  وده کوه ا   حورم سور  وده توا ها حجوه کوه دوا ده  واه 

ق ر   یبا د ا  حساب سال هجرت هشت هشت شرح  یکرده اند آن ه بواقی  انود حوره 

را با انداد حره  اه و سال  ی افزودند و ب د ا  آل پن  دیگر انرا با ال  ی افزودند و او

هفت هفت شرح  یکردند ا بته به حساب ابجد و آن ه باقی  ی  اند ا   ونبه کوه اول هفتوه 

است   ار ن وده بر آل هردو ندد اضافه  یکردند و هرکجا ندد آخور  یشود هوره یوا اول 

یکی  اند یکشنبه دو  اند دو نبه ه ین قسد تا رو   نبه بودین شریوق  اه آنرو  بوده اگر 

تیوید را بدست اوردند.  یدانستند که آفتاب در کدام رو  به خانه ح د  یرسد برا   وردم 

نووام دانشوو ندال نشووانه هووا  را در کوهووا  تپووه هووا گرا ووته انوود کووه قوورار گوورفتن آفتوواب در 

بوات  یکنود بنوده شوور  کتنور چنود نیدوه را کوه نشانگاه ی نی رسیدل به خانوه ح ود را ا 

 نشال گاه رسیدل آفتاب به خانه ح د است به   رفی  یگرم.

 

در قریووه  رگوورال  ووک، نابوود  پرهیزگووار و  وونجد ننوور خووود بنووام  ووال نیووو   .1

نشانی را درست ن وده که در سو ت هربوی قریوه کنودکاد دو قوالت درسوت ن ووده و 

دیوار هربی ک کین ه یا به اصدالح  حیط شاق  در  رکز  رگرال داخد حو ی در

را درست کرده ا  آنجا ت ا ا  یکردند تا آفتاب در کدام رو  در  یوال قالتهوا قورار 

  یگرفت ه ال رو  نورو  بوده.

در قریه با ند  یبا  نظر  ک، دانش ند و  نجد بنام جالل ا دین که نویسونده توانوا  .2

د بزرگووارم بورا   ون  کوزل ن  وی بیادگوار  انوده بوده افتکار  یکند که ا  ایون جو

 نشانی را در رو ل خانه ساخته که رسیدل آفتاب به خانه ح د را نشال  یدهد.

در قریه دهپایال یکدرو ه  نال نشانی را در کوه ساخته اند که ن ایوال گور رسویدل  .3

 د. آفتاب به بر  ح د  یبا د و تا ف الً دقییاً ا  آل استفاده  ی ن این

در قریوه و وی  ا  خانوه  رحووم سویدکا د خوال و ف والً پسر وال سوید ج یود در کوووه  .4

 نشانی که  کد  ین اسپ را دارد استفاده  ی ن ایند.
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ه  نال در قریه ها  فدور و ی یت و سووا ی واخوال کوه آل نشوانی هوا  را کوه بوه  .5

ورد استفاده ساکنین دانش ند بزرگ ناصر خسرو نسبت  یدهند ساخته  ده و دقییاً  

 قرار دارد. 

 

ب د ا  آل که آفتاب به بر  ح د قرار گرفت  ال صواحب بورو  کتواب نجووم بورا   وردم 

سانت  یدیدند و س د و ن، را تفکیک کرده هدایت  یدادند که چه وقت جاروب هارا به 

  برند پس ا  خانه پاکی چه وقوت داخود خانوه  ووند و آ واده گوی بورا  ق بوه در کودام وقوت

ن و اً در سانت ها  که  هره   شتر     س و ق ر با ند نیک دانسته هودایت  یدهنود 

ب د برگشت ا  نزد  ال دهیال یا کالنتر فا ید ک ک ها  قبالً آورده  ده را با هن وه هوا  

خورد بید بسوته  یکننود و بایود جواروب هوا جفوت با وند بوا دو خواده چووب کوه در سور آنهوا 

 وسط  ال قس ت چار ترک خانه روفته و پاک  یشود.جاروب بسته  یشود و بت

 

و رسد چنال است که دو دانه فدیر خوورد و کوالل پکتوه  یشوود بوا انگشوت وانوه آنورا قوال 

 یزنند و پکتن  ا پ آها   یابد. شوریکه پسر ب ه ها در یوک کجواوه یوف  وفاه و پواک 

آرد س نک خ یور  یکننود و  را  یاورند  نها  یدار یک سیر ارد گندم را به اندا ه پن  پاو

آتش را قس ی فرو ال  یکنند کوه بسویار تیوز نبا ود  توتوه هوا  یوف را یکوی ب ود دیگور در 

دیگ  ی اندا ند خالصه توسط یف پکته  یشوود. کود بوانو انگشوت خوودرا بوه دیوگ  یزنود 

اگر نسوخت پکته و اگر سوخت خوام اسوت ب وداً انورا در کوو ه هوا  سوفا ین کشویده داخود 

در اتووش گووور  یکننوود تووا صووبی چنووال  وویرین  یشووود کووه  وورت نسوود را بووه خووود  دیکوودال

  یگیرد. و هنگام صره ن ودل باال  آل روهن  رد و یا ب ااً  یر  ی ریزند. 

 

فدیر ها  که در باال هکر  د در قس ت با  پرال خانه کوه اورا بزبوال ا کا و ی  نود ک 

 ا  صبی یا  ور  بانوک توسوط دهیوال  یگویند گرا ته  یشود و نظر به هدایت  ال وقت ن

بووا ه وورا یکدانووه دو ووک یووا گ ووید بردا ووته  ووده بیوورول خانووه  ووی انوودا د و فدیوور هووارا بووا 

 جاروب ها به خانه  ی آورد ه را با چا  صبی نوش جال  یکنند.

  

رو  نورو  خانه پاکی اها   یشود ت ام  باس هارا ا  خانوه بیورول  یکننود و  نوال ق وا  

 یکدال  ی اندا ند و دیک برن  آ اده  یشود. س نک را در د

 

دهیووال در نووورس چنوود قباووه جووو و  شوونگ را در کوورده بووه پوون  سووتول خانووه بسووته  یکنوود 

دره ووین وقووت آنهووا را ا  سووتول هووا بووا  کوورده نوورم  یکنوود و دانووه هایشووال را داخوود خ تووه 

 یبراینود کوچک پرکرده به  یف ستول  ی اندا ند. خانوه روبوی  ورو  و دیگورال بیورول 
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یووک توون بوواال  بووام برآ ووده بوورو ل  ووی آیوود ا  داخوود خانووه یووک جفووت ک  ووه را در  یووال 

دوجاروب انداخته به رو ل باال  یکنند  ک،  رکور آنرا گرفته اشراه رو ل را پواک 

ن وده جاروب هارا در پشت دری ه رو ل  یگرارد تا سال آینوده و ک  وه هوا را بوه اشفوال 

به تکد جنگی و دیگر سر گر ی ها  شووول  یشووند دختورال در  تیسید  یکند پسر ب ه ها

درخت ها و  ک یا گا   ی اندا ند ا ی سانت ت ین  ده  ردهوا بوه آوردل  واگول چووب 

دست به کار  یشوند ا  ه ال س ت انتکاب  وده  واخها  درخوت بیود را کوه ضوکا ت آل 

 ی آورند.به اندا ه نهال با د قدع و بایک دسته هن ه گ کار به حو ی  

  

هن ه هوا  گود خوار را در تیور چووبی بسوته  وی کننود و  واگول چووب را در چنود قسو ت 

ریش ه درست کرده هر نفر یک جفت  اگول چووب را گرفتوه آ واده داخود  ودل بوه خانوه 

  یشوند.

  

در قدم نکست یک  رکب گ ید بار کرده داخد خانه  یکنند  واگول بهوار  بوارک  یگوینود 

نورات آرد را به  وانه هوا  یزنود بورو   و ا  بوارک  یگویود. ب ود  و ا  داخد یک تن ا 

نشسووتن دنووا  نووورو   را  یکواننوود  نووال دیوووار خانووه را بووا دسووتال و  وواگول چوووب 

 کنوص که ر ز نور خور ید است آرد  ی  نند و ه ال ن ف جو و  شونگ را بورا  

دستک هوا  یزننود و  رکب  ی اندا ند و  اگول چوب ها را در چت دکال پایین در  یال 

ه  ه ها  گ کار را هود چنوال کوه اورا توا سوال ب ود در انجوا نگواه  یکننود در قودم نکسوت 

ق ا  س نک که ر ز  یرینی و  ادکا ی  یبا د صوره ب ود ش وام خووردل خانوه گشوتک 

  رو   یشود. به یکدیگر سال نو را  بارکباد  یگویند.

  

هیوال آ واده بورآوردل ق بوه  یگوردد جفوت اگر سوال بارنوده گوی نبا ود در خوتد ه وال رو  د

گاورا به خانه آورده برایشال قرص جوین ریزه کرده و پن  ستول خانه و بیورول دروا ه 

 را ه را با جفت ها آرد  ده بیرول  یشوند. 

 

 نهووا پووارو یووا سوورگین جفووت ق بووه را گرفتووه بووا  یوودار خوواک  یکوبنوود و ا  ح ووواک درسووت 

و باال  کرسین خانه  یگزارند تا سبز  ود  هر قدر زند  یکنند  در آل  شت جو را  یری

سبزه آل ب نود  وود فوال نیوک  یداننود گویوا حاصوالت بهتور خواهود بوود و یوک ر وز دیگور 

چسووپیدل چوود ویووا ک ووک در  یووال و وو  و دسووتک هووا  خانووه اسووت اگوور در قسوو ت بوواال ا  

ا گنوودم و دیگوور دیگوودال با وود گویووا روهوون  یوواد  یشووود و اگوور پووایین چسووپیده با وود گویوو

 حاصالت دهیانی خوب خواهد بود. 
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چنان ه در باال هکر گردیده دهیال وقت بیرول  دل ا  خانه ه ال دانوه هوارا کوه در خ توه 

انداخته بود با خود بر  یدارد  در هنگام ق به کردل یوک  یودار انورا بوه   وین  وی پا ود و 

 ام  ی براید به رو ل  یرسد.یک  یدار انرا گرفته چنال با  هارت حرکت کرده باال  ب

  

و خ ته یی تکد ا  رو ل داخد خانه  ی اندا د. ا  داخد خانه ک  هً را که قبالً ساخته  ده 

یک تن ا   نال باال  ی انودا د ا بتوه ه ز وال بوا انوداختن خ توه تکود دهیوال کف وه را نظور 

ل گرسنگی دارد  یکند که چدور افتاده است در آل ر ز  نهفته است که اگر برو افتد سا

و اگر به پشت افتد آل سال ه وه ن  وت افوزول  یگوردد. کف وه را گرفوت در پشوت دری وه 

رو ل  یگرارد و خودش ا  بام پایین  ده بکانه  یآید و خ ته تکد را بردا ته به  یف خانه 

 یگوورارد و دنووا  نووورو   و دهیووانی را خوانووده و ا  شووره فا یوود در یووک چینووی  وویر 

ه  ی  وود و او را نووش جوال کورده بسور ق بوه بر یگوردد و  نوال ه وال روهن برایش داد

دسته گ کار سال گر ته را آتش افروخته وش ام بنام کاچی درست  یکنندو یکتن ا   نوال 

کهن سال پوستین وشنی را برو  چپ بسر  یزنود و کاسوه کواچی را نوزد دهیانهوا بور سور 

تیاضووا ب  وود  یاورنوود تووا در  وودگار  ق بووه  ووی آورد ب وود ا  گرا ووتن کاسووه بووه   ووین و آل

) دیار( ه ط بزند که یک  ور و ه و ه را به ه را دارد ا بته چندین فا ید در یک   ین 

ج ع  ی  وند و این رو  اول ق به را بنوام تکود د داکوی یواد  یکننود و ق بوه ا  ه وین رو  

 آها   یآبد. وسالم

  

 

 


