
29
ماهنامه دیدار- شماره اول، اردیبهشت 1398

سال ها قبل، در قاره ی آمریکا تنها سرخ پوستان 
گفته ی  به  یا  سفیدپوستان  می زیستند. 
که  آن  از  پس  »رنگ پریدگان«،  سرخ پوستان، 
قاره ی  به  کشتی هایش  با  کلمب«  »کریستف 
آمریکا رسید، به بومیاِن آن جا حمله ور شدند 
را  آنان  زمین های  زور  با  سال  صدها  طی  و 
گرفتند. سفیدپوستان، بسیاری از سرخپوستان 
را کشته و بسیاری را به بردگی گرفتند. امروزه، 
کسی  سرخ پوست،  مردمان  از  قوم،  چند  جز 
مختلف  جاهای  در  آنها  است.  نمانده  باقی 
قاره ی آمریکا پراکنده اند و هنوز هم یاِد دوران 
زنده  خود  افسانه های  و  قصه ها  در  را  گذشته 

نگاه می دارند.
و  تیره،  بیش  و  کم  پوستی  آمریکا،  بومیان 
و  صاف  موهای  و  سیاه،  و  درشت  چشمان 
جامه های  گذشته  در  آن ها  دارند.  پرُپشت 
با  را  آنها  و  می پوشیدند  چرمین  و  تانی 

َ
ک

مرواریدها و صدف های درخشان می آراستند. 
را  آن  که  می کردند  پا  به  پای افزاری  آنها 
و  راحت  کفشی  و  می خواندند  »موکاسن« 

چرمی بود. 
ما  که  کودکانی  و  نوزادان  سرخ پوستان، 
می خواندند  »پاپوز«  می کنیم،  صدا  »نی نی« 
کتان های  از  جامه ای  که  آن  از  پس  مادر،  و 
قنداقی  در  را  او  می کرد،  نوزاد  تِن  بر  رنگین 

و  می گرفت  خود  کول  به  و  می پیچید  خاص 
هرجا می رفت او را نیز با خود می برد. مردمان 
زیبا  نام هایی  به  را  خود  فرزندان  سرخ پوست 
می شدند،  بزرگ  که  زمانی  و  می نامیدند 
قبیله،  بزرگساالِن  جرگه ی  به  آنان  ورود  برای 
برای  جدیدی  نام  و  می کردند  برگزار  جشنی 
نام  این  سرخپوستان،  برمی گزیدند.  آنها 
نوجوانان  عالیق  و  توانایی ها  به  بنا  را  جدید 
دهند،  انجام  آینده  در  بود  قرار  که  کاری  و 
از  نام گذاری ها،  این  در  و  می کردند  انتخاب 
اسامی جانوران و اشیاء دور و برشان استفاده 
غزال  سیاه،  عقاب  مانند:  نام هایی  می کردند. 

چابک و ابر سیم فام. 
سرخ پوستان، سخت شیفته و دوست دار قصه 
و  داستان سرایان  پیش ترها،  هستند.  داستان  و 
قصه گویان، از سپیده دمان تا شامگاهان از یک 
»ویگوام« )=چادر( به ویگواِم دیگر می رفتند 
و تابستان ها در کناِر چادر و زمستان ها در کنار 
و  می نشستند  نرم  پوشش های  بر  گرم،  آتشی 
حلقه  آنان  گرِد  کودکان،  می گفتند.  افسانه 
گوش  شیرین شان  قصه های  به  و  می زدند 
می دادند. افسانه ُسرا، این افسانه ها و قصه ها را 
از پدران خود شنیده و به یاد سپرده بود. در این 
و  آسمان  درباره ی  خردمند  فرزانه ای  قصه ها، 
زمین و گیاهان و جانوران سخن رانده بود. در 

این قصه ها و افسانه ها، کار و کوشش، دلیری 
و نیک خواهی، وفای به عهد و سپاسگزاری از 
شده  ستوده  مردمان(  )آفریننده ی  بزرگ  روح 

بود. 
پند  افسانه ها  و  قصه ها  این  از  سرخ پوستان 
می آموختند و راه و رسِم زندگی و طرز رفتار 
آن ها  مثال،  برای  می گرفتند.  فرا  را  مردمان  با 
نیاِز   

ِ
رفع برای  را جز  که جانوران  می آموختند 

شند. آنان 
ُ
ضرورِی خود نباید شکار کنند و بک

هرگز همه  ی میوه های یک درخت و یا همه ی 
همیشه  و  نمی چیدند  را  بوته  یک  دانه های 
حشرات  و  پرندگان  برای  را  آن ها  از  مقداری 
آنان  که  داشتند  زیرا عقیده  باقی می گذاردند، 

نیز چون آدمیان حق زندگی دارند.
با  مردمی  ما،  از  پیش  سال ها  ترتیب،  این  به 
زندگی  قاره ای  در  ما،  نژاد  از  متفاوت  نژادی 
اقیانوسی پهناور، قاره ی ما را از  می کردند که 
آن جدا کرده است؛ آنها شیوه ی خاصی برای 
زندگِی  با طرِز   

ً
ظاهرا که  داشتند  زندگی خود 

ما، تفاوت بسیار داشت اما مانند ما، درباره ی 
و  قصه ها  و  می اندیشیدند  بد  و  نیک  کارهای 
افسانه هایی داشتند که گاه شباهت عجیبی به 
قصه ها و افسانه های ما دارند. اکنون نمونه  ای 

از این افسانه ها را با یکدیگر می خوانیم.

قصهگوییدرفرهنگسرخپوستان

ان
ست
دا
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از شکارگاه  روزی سرخ پوستان  پیش،  سال ها 
ناگهان  که  بازمی گشتند  خود  دهکده ی  به 
و  دوید  بوته ای  از پس  که  دیدند  را  خرگوشی 
در برابر آنان ایستاد. خرگوش بسیار زیبا بود. 
سپید،  ُدمی  و  پاها  نرم،  و  سرخ  پوستی  او 
درخشنده  بسیار  چشمانی  و  دراز  گوش هایی 

داشت.
دست  در  را  خود  کمان  شکارچیان،  از  یکی 
سوی  به  و  نهاد  آن  چله ی  در  تیری  و  گرفت 
خورد  خرگوش  به  تیر  کرد.  پرتاب  خرگوش 
در  تیر  که  دیدند  بسیار  شگفتی  با  همه  ولی 
بازگشت.  شکارچی  سوی  به  و  نکرد  اثر  او 
و  نهاد  کمان  در  تیری  نیز  دیگری  شکارچی 
خرگوش را نشانه گرفت اما تیر او نیز به سوی 
به  سخت  سرخ پوستان  بازگشت.  او  خود 
می توانستند  دشواری  به  آنان  افتادند.  حیرت 
باور کنند آنچه می بینند در بیداری است و نه 

در خواب!
خرگوش  سمت  به  تیراندازی  از  آن ها  همه ی 
ترس  بدون  نیز  خرگوش  برداشتند.  دست 
هم چنان در میانه ی راه نشسته بود و گاه پوزه 
و گاه گوش ها و پاهای سفید خود را می مالید. 
نگاهی  با  و  کرد  بلند  سرش  ناگهان  سپس 
کنجکاو و اندکی شیطنت آمیز به سرخ پوستان 

خیره شد.

شکارچیان همه با هم تیر به سوی او انداختند. 
این بار تیرها و خرگوش ناپدید شدند و به جای 
نشسته  خرگوش  که  جایی  همان  در  آن ها، 
بود، پیرمردی ژنده پوش ظاهر گشت. پیرمرد 
بیمار بود و از آنان خواهش کرد او را با خود 
شکارچیان  اما  کنند  پرستاری  او  از  و  ببرند 
می خواستند هرچه زودتر به دهکده برگردند؛ 
خرگوش بازگشت آنان را به تأخیر انداخته بود 
و به عالوه، آن گروه، مردمی دل سوز و مهربان 
نبودند. آن ها به زاری و خواهش پیرمرد گوش 
رها  خود  حال  به  همان جا  در  را  او  و  ندادند 
کردند و راه خویش را در پیش گرفتند. پیرمرد 
بی چاره دورادور در پِی آنان رفت و اندکی پس 

از آن ها به دهکده رسید.
قبیله های  شکارچیاِن  زندگِی  محِل  دهکده، 
قبیله ی  با نشاِن  بود. دِر هر ویگوام،  گوناگون 
رئیس آن، آراسته شده بود. بر در یک ویگوام 
الِک الک پشت بود و بر در ویگوام های دیگر 
پوست گرگ، پوست سِگ آبی، سِر گوزن، سِر 
خرس، بال جغد یا شاهین یا باِل ُدرنا آویخته 

شده بود. 
بر  شد.  نزدیک  ویگوام  نخستین  به  پیرمرد 
نوِر  پرتِو  در  الک پشتی  الِک  ویگوام،  آن  در 
پیرمرد در زد و کمک  خورشید می درخشید. 
خواست و خواهش کرد که بگذارند وارد شود 

که  داد  جواب  بی رحم  و  خشک  صدایی  اما 
نمی تواند یک بیمار را به خانه ی خود راه بدهد 
و به پیرمرد گفت که راه خود را در پیش بگیرد 

و برود!
پیرمرد از آنجا دور شد و به در ویگوام دیگری 
رفت. بر در آن ویگوام، پوست روباهی را بر 
آن  کلفِت  دم  باد،  و  بودند  آویخته  بلند  تیری 
را تکان می داد. از درون ویگوام، بوی غذایی 
سرخ پوستان  بی گمان  و  می آمد  خوشمزه 
می زیستند،  ویگوام  آن  در  که  روباه  قبیله ی 
مردمانی توانگر بودند و سیر کردِن شکم یکی 
از هم نوعان شان برای آنان سخت نبود. با این 
همه، آنان نیز پیر دردمند را از در خود راندند 
را  او  از  پرستاری  حوصله ی  و  وقت  گفتند  و 

ندارند.
پیرمرد بیمار بدین سان از یک ویگوام به ویگوام 
دیگر می رفت ولی سرخ پوستان قبیله ی گرگ و 
افراد دیگر قبیله ها، حاضر نشدند او را بپذیرند 
و از او پرستاری کنند. دل هیچ کس برای پیر 

دردمند نسوخت.
که  بود  مانده  خرس  قبیله ی  ویگوام  تنها، 
آن جا  به  پس  بود؛  نرفته  آن   

ِ
سراغ به  پیرمرد 

رفت. دِر ویگوام را پوستی زیبا زینت می داد. 
در همان لحظه پیرزنی از ویگوام بیرون آمد و 
پذیرفت.  مهربانی  و  با خوش رویی  را  پیرمرد 

ان
ست
دا

مهماِن شفابخش
)افسانه ای سرخ پوستی(

هر  در  سرخ پوستان  خانه های 
شکلی  به  منطقه ای  و  ناحیه 
این  می  شد.  ساخته  خاص 
مختلفی  اسم های  به  را  خانه ها 
»تی پی«،  مانند:  می زنند؛  صدا 

»ویگوام« یا »هوگان«.
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می نمود  فرسوده  و  پیر  مرد،  آن  مانند  نیز  وی 
دیدگان  از  و  بود  پاکدل  و  خوش خو  زنی  اما 
چهره   ی  چین های  از  او،  درخشان  و  کوچک 
و  بلندنظری  و  پاکدلی  و  بخشندگی  او، 

مهربانی می بارید.
پیرزن، پیش از آن که پیرمرد دهان باز کند و 
یاری بخواهد، به پیشواِز او رفت و به او کمک 
کرد تا وارد چادر شود. او را در بهترین جای 
داشت  حاضر  که  را  غذایی  و  نشاند  چادر 
برایش آورد. آنگاه پوست های ضخیم و نرمی 
آن ها  پیرمرد گفت روی  به  و  زمین گسترد  بر 
بیمار  سخت  که  گفت  او  به  پیرمرد  بخوابد. 
به  بیماری اش  که  داد  توضیح  سپس  و  است 
چه علت است و برای درمانش چه باید کرد: 
پیرزن باید به جنگل می رفت و گیاهانی را که 
دارویی  آن ها  با  و  می چید  می گفت  پیرمرد 
چنین  هرگز  آن وقت  تا  پیرزن  می ساخت. 
متعجب  اندکی  او  نمی شناخت.  را  دارویی 
شد اما با اراده ی استوار و نیتی پاک، گفته های 
پیرمرد را به یاد سپرد و در پی انجام دادن آن ها 
دارویی  خوردن  از  پس  ناتوان،  پیرمرد  رفت. 
که طرز تهیه اش را خود به پیرزن آموخته بود، 

بهبود یافت.
چند روز بعد، پیرمرد دوباره در بستر بیماری 
افتاد. این بار بیماری او با بیماری پیشین فرق 
بیماری  این  او درمان  اینکه  داشت و شگفت 
چیدن  برای  را  پیرزن  او  می دانست.  هم  را 
به جنگل فرستاد. سپس طرز  گیاهان دیگری 
و  آموخت  او  به  را هم  تازه  داروی  آماده کردِن 
وقتی دارو آماده شد آن را خورد و بهبود یافت.
بارها  پیرمرد  به همین منوال گذشت و  روزها 
بیمار شد. هر بار که او دچار بیماری می شد، 
دهد،  نشان  خستگی  خود  از  بی آنکه  پیرزن 
بار  هر  و  می بست  کار  به  را  او  دستورهای 
پیرمرد با خوردن دارو بهبود می یافت. پیرمرد 

کند  تالش  که  می کرد  نصیحت  پیرزن  به 
می چیند،  که  را  میوه هایی  و  ریشه ها  گیاهان، 
به  را  آن ها  از  استفاده  طرز  و  بشناسد  خوب 
این  از  اطمینان یافتن  برای  سپس  سپارد.  یاد 
پیرزن می خواست که طرز درمان  از  موضوع 
دوباره  او  برای  را  بیماری ها  و  تب ها  همه ی 
بازگوید. مدتی نگذشته بود که پیرزن بیش از 
ارزش درمانِی گیاهان  از  همه ی سرخ پوستان 

گاهی یافت. آ
بیماری های  به  و  بود  او  نزد  ماه  چند  پیرمرد 
از  و  پاکدلی  با  پیرزن  شد.  گرفتار  گوناگون 
خودگذشتگی و شکیبایی بسیار، به پرستاری 
درمان  راِه  پیرمرد  و  می پرداخت  او  تیمار  و 
روزی  آموخت.  او  به  را  بیماری ها  آن  همه ی 
پیرمرد به او چنین گفت: »من آنچه را که باید 
مانیتو  که  بدان  آموخته ام.  تو  به  فرامی گرفتی، 
بود  فرستاده  به زمین  بزرگ( مرا  بزرگ1 )روح 
از  قبیله ای  به  را  بیماری ها  درمان کردِن  راه  تا 
سرخ پوستان بیاموزم که بیش از همه ی قبیله ها 
باشد.  داشته  را  آن ها  فراگرفتن  شایستگی 
پیری و دردمندِی من  بر  بودی که دل  تو  تنها 
سوزاندی. تو مرا که گرسنه بودم سیر کردی و 
بهترین پوست هایت را زیر پای من انداختی تا 
بر آنها بیاساَیم. تو از من چنان پرستاری کردی 
می کند.  خود  برادر  از  مهربان  خواهری  که 
تو  به  را  دردها  درمان  من  خاطر،  همین  به 

آموختم. این دانش را تنها تو و افراد قبیله ی تو 
نزد  باید  قبیله ها  دیگر  افراد  و  داشت  خواهید 
قبیله ی تو، قبیله ی خرس، بیایند و برای درمان 
ترتیب،  این  به  بگیرند.  کمک  شما  از  خود، 
مهم ترین  و  نیرومندترین  خرس،  قبیله ی 

قبیله  ی سرخ پوستان خواهد گشت.«
شنید،  او  دهان  از  را  سخن  این  چون  پیرزن 
را  بزرگ  مانیتو  و  افراشت  آسمان  به  دست 
دوباره  وقتی  و  کرد  ستایش  و  گفت  سپاس 
نشانی  پیرمرد  از  دیگر  آورد  پایین  را  سرش 
که  بود  نشسته  خرگوشی  او  جای  به  نیافت. 
پرید  بیرون  پیرزن  ویگواِم  از  جست  یک  به 
و  دوید  جنگل  سوی  به  خرگوش  رفت.  و 
به زودی ُدِم کوچک و سپیدش در پس بوته ها 

ناپدید شد.
و  داشت  ایمان  پیرمرد  گفته های  به  پیرزن 
پیش بینی  پیرمرد  که  همچنان  خرس  قبیله ی 
تواناتریِن  و  نیرومندترین  به زودی  بود،  کرده 

قبیله ها شد.

هلن  نوشته  اول«،  جلد  سرخ پوستان،  »افسانه های  کتاب  از  برگرفته 
فوره سلتر، ترجمه اردشیر نیک پور، انتشارات امیرکبیر، سال 1378.

بزرگ«  را »مانیتو  یا خدا  بزرگ(  بزرگ )رواِن  1( سرخ پوستان، روح 
یننده و نگهبان مردمان می دانند.  بزرگ را آفر

ِ
می نامند. آنان این روح

ان
ست
دا


