
1

،آمده بودندط دیگر ایرانقانی که از ردمامروز همراه اهالی روستا و بقیه م
ز انام سرزمین تیمره را زیاد شنیده بودم ولی تا به حال.به تیمره رفتیم

.ندیده بودماین منطقه باستانی را ، نزدیک

هنر و ار باستانی آثروم و ازیمن خیلی خوشحال بودم که به تیمره م
و قشناي پر ههمیشه پدرم از این کوهکنم.بازدید میاي این منطقه صخره
ها به چند ده هزار نگارهسنگقدمت این : «گفتکرد و میصحبت مینگار 

هانآبیشتر و بیشتر به دیدن ،منهابا گفتن این حرف.»گرددمیسال بر
.شدممند میعلاقه
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ها خیلی چیز هودور در این کاز آن راه خیلی طولانی نبود و زود رسیدیم.
شدیم یک حسی به من ولی هر چه نزدیکتر می،شدخاصی دیده نمی

.که رفتیم فقط و فقط کوه بود و سنگجا بسیار زیباست. ابتداگفت آنمی

»؟پس کجا هستندهانگارهسنگپدر : «از پدرم پرسیدم

»جا کمی جلوتر.همین: «پدرم گفت

پدر پس کجاست : «ولی من چیزي ندیدم گفتمبه همراه او به جلو رفتیم 
.خسته شدمهانگارهسنگاین 
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»؟بینیمگر نمی: «پدر گفت

»!نه: «گفتم

دید و من خیلی کنجکاو شده بودم ولی عجیب هم بود که پدرم می
.دیدمنمی

»را نشانم بده.هاآنشود پدر اگر می: «گفتم
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را نشانت هاآنمن یکی از ولی ها هستجا پر از این نگارهاین: «پدر گفت
جو کن که ورا جستهاآنرا پیدا کن و شکل هاآنۀدهم و تو برو و بقیمی

»چه هستند.

و . براي من خیلی جالبرا به من نشان دادهاآنقبول کردم. وقتی پدرم 
بود.باور نکردنی 
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د، شمایل خیلی زیبا که قابل توصیف نبودنو بسیار جالب با شکل هایینگاره
هاانیوحبا تیر و کمان، مردانی کههاي بسیار بلندیک بز کوهی بود با شاخ

کردند.را شکار می

به بالا کوه که رفتم خسته .معلوم بودنقششان درندگیهایی که از گرگ
بر روي سنگی خوردم. بطري کمی آب ازام را باز کردم وکولهدرِ،شده بودم

ا تر از دیروز بود نگاهم به دنیآفتاب سوزانی بود ولی همه چیز زیبا،نشستم
کردم فکر میگذشتگان این سرزمینبسیار زیباي هنرعوض شده بود و به 

ها بودم، واي چه مردمان ها و ظرافت آننگاريشدیداً غرق در این صخره
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پدرم خودم آمدم که ناگهان با صداي پدرم بههنرمندي. در همین حال بود 
»؟آیی کمکچرا خوابیدي نمی: «گفت

م چرا اگه کمکی از دستببخشید خسته بودم کمی استراحت کردم،: «گفتم
»بگویید در خدمتم.،آیدبر می

»خواهم به غار بروم کاري دارم.می: «پدر گفت

»آیم.پس من هم می: «گفتم
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جا پر آن.مشغول کار بودندچند نفر دیگر هم در غاروقتی وارد غار شدیم
اي رفت و زوبینش را روي زمین از شکل و شمایل مختلف بود، پدر به گوشه

عنا.اشی پر منق،کشیداو نقاشی میگذاشت و شروع کرد به نقاشی کردن،

»کشی؟ها را میپدر چرا این: «گفتم

ريیادگاام براي نسل آیندهبعدهاکشم که را میهانقشعزیزم این: «گفت
ها الگویی بگیرند و بدانند که ما چه و نقشهانگارهاز این هاآنبماند و 

تا بدانند که ما چگونه حیوانات را اهلی هستیم.آفرینیزیباهنرمندان 
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ه ها استفادکنیم و به عنوان غذا از آنکنیم، چگونه حیوانات را شکار میمی
»کنیم.می

.ر آمدزدن بود صدایی از بیرون غاطور که پدر مشغول حرفهمین

»؟چه خبر شده است: «پدر گفت

»است.اتفاقی افتادهببینم چه ،پدر بگذارید من بروم: «گفتم

»مراقب باش.: «پدر قبول کرد و گفت
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ولی همه چیز آرام ،تر رفتمکمی آن طرف،به بیرون غار رفتم خبري نبود
و دم من ترسیپرید،دفعه گرگ بزرگی کنارم خواستم برگردم که یک.بود
گرگ هم به دنبالم.ار کردم،فر

...»کمک کمک «:زدمفریاد می

این بار با تمام .نفهمیدم چه شد که داخل چاه افتادمصلاًا!اما کسی نبود
...وجودم داد زدم کــــمــــک

دیدم.! خوابم برده بود و داشتم خواب میدیدم که بله،از جا پریدمبه یک باره
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کردم و برگشتم به زمان حال.یواشکی خودم رو جمع و جور 

یلی ولی خ،بودترسناکیآمدند. خواب کوه میيمردم کم کم داشتند به بالا
هاي توي خواب راست باشند من مطالب تازه اگر حرف!با حالجالب و 

.ماي یاد گرفتتازه

سري بزنید و تیمره هاي زیبا و پر رمز و راز کوهم شما هم روزي بهوارامید
لذت ببرید.هاي سنگی آن اي و نگارهاز هنر صخره
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