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وقتـی می گوییـم مومیایی، اکثر مردم جسـدی را تصـور می کنند که 
چنـد بار پارچه پیچـش کرده اند؛ مثـل همین مومیایی جـوان مصری 

(1۰۰ ـ 8۰ میالدی). اما مومیایی ها انواع متعددی دارند.



مقدمه

در دعوت نامه چیزی شبیه به این نوشته بودند:

از ��� ������� د��ت �� ���� �� در ��ا�� ��ز ��دن

���� �� ������� ���ر دا��� �����

۱۹۰۸ ،�� ۷ ،���� ��

���� ����

دا����ه ������، ا������ن

پانصد نفر از مردان و زنان دانشـمند و غیردانشـمند در آن سـالن سخنرانی 
جمع شـدند تا مارگارت موری، باستان شـناس انگلیسی، را ببینند و از اطالعات 
او بهـره ببرنـد. ایـن اولین باری بود که یک زن پوشـش مومیایـی را در مقابل 
جمعیت باز می کرد و موردی هم که انتخاب کرده بود، موردی خارق العاده بود. 
خنوم ناخت، یکی از دو برادری که موری بررسـی می کرد، حدود چهارهزار سـال 
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پیـش در دوران پادشـاهی میانـه ی مصر زندگی کرده و درگذشـته بود. گزارش 
را این طور نوشتند:

خنومو ِنخت )موری این طور تلفظش می کرد( از 
پوششی که دورش پیچیده بودند برهنه شد و یک 
بار دیگر در روشنایی روز قرار گرفت... مالفه های 
کتاِن چسبیده به جسد پوسیده بودند و با اولین 

تماس دست تکه تکه شدند، اما استخوان ها 
کمابیش سالم بودند و روی آن ها آثاری از گوشت 
دیده می شد. در کل ُرعب برانگیز بود و یک یا دو 

نفر سالن را زودتر از موعد ترک کردند.

آن یکی  دو نفر، و شاید هم خیلی های دیگر، با تمام وجودشان حس کردند که 
مارگارت موری انسانی را بررسی می کند که زمانی زنده بوده است؛ خنوم ناخت 
هم مثل آن ها خندیده و عاشق شده، از غذا خوردن کنار خانواده لذت برده، با 
دوستانش وقت گذرانده، تعطیالت را جشن گرفته، دل درد گرفته، لذت  و ترس 

را حس کرده... دقیقًا مثل آن ها. دقیقًا مثل شما.
سـال 1908، باستان شناسی یا همان مطالعه ی تاریخ باستان رشته ی کاماًل 
جدیـدی بـود. مـوری بـا لبخندی که بر لب داشـت گفـت: »قبـل از آن، چنین 
کاری صرفًا تفریح بود... تفریح هنردوسـتانی که می خواسـتند با اضافه کردن 
نمونه های زیبا به کلکسیون آثار هنری باستانی شان خودشان را سرگرم کنند.«
حـق بـا مـوری بود. قرن هـا بود کـه اروپاییـاِن ثروتمند خطر سـفر به مصر 
را بـه جـان می خریدنـد و از آنجا مومیایی سـوغات می آوردند تـا بین دیگران 
خودنمایـی کننـد. البته مسـئله فقط این نبـود؛ نقاش ها اجـزای مومیایی ها را 
آسیاب می کردند تا رنگ خاصی بسازند که به آن می گفتند قهوه ای مومیایی. 

مومیایی ها را، همراه با انواع و اقسـام پارچه های کهنه به کارخانه های آسـیاب 
می فرسـتادند تـا ُخردشـان کننـد و از آن ها کاغذ بسـازند. پزشـک ها هم برای 

دردها و ناراحتی های بیمارانشان داروی پودر مومیایی تجویز می کردند.
پودر مومیایی؟ چه چندش آور! ولی پزشـک ها سـالیاِن سـال آن را تجویز 
می کردنـد؛ شـاید فرهنـگ لغـات یکی شـان به هم ریختـه بوده. آخـر موم یک 
کلمه ی فارسـی باسـتانی اسـت: محصولی طبیعی  که توی ماسـه های نفتی و 

دریاچه های قیر وجود دارد.
بعـد کلمـه ی مـوم وارد زبان هـای دیگـر می شـود و مومیا  تبدیل می شـود 
بـه اصطالحـی بـرای قیر؛ همان مـاده ی چسـبناک بدبویی که برای آسـفالت 
جاده هـای ماشـین رو و پارکینگ هـا از آن اسـتفاده می کننـد. در گذشـته های 
خیلـی دور، از قیـر یـا همـان مومیـا بـرای درمان تمـام دردهای باسـتانی هم 

استفاده می شد؛ از کهیر گرفته تا دندان درد و شکستگی استخوان.
برعکس مومیایی ها، زبان ها انعطاف پذیرند. چیزی که مردم از مومیایی های 

مارگارت موری، باستان شـناس (پشـِت میز)، در مراسم سـخنرانی عمومی در 
سال 19۰8. احتماالً او اولین زنی بود که یک مومیایی را واپیچی می کرد.
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مومیایی ها را، همراه با انواع و اقسـام پارچه های کهنه به کارخانه های آسـیاب 
می فرسـتادند تـا ُخردشـان کننـد و از آن ها کاغذ بسـازند. پزشـک ها هم برای 

دردها و ناراحتی های بیمارانشان داروی پودر مومیایی تجویز می کردند.
پودر مومیایی؟ چه چندش آور! ولی پزشـک ها سـالیاِن سـال آن را تجویز 
می کردنـد؛ شـاید فرهنـگ لغـات یکی شـان به هم ریختـه بوده. آخـر موم یک 
کلمه ی فارسـی باسـتانی اسـت: محصولی طبیعی  که توی ماسـه های نفتی و 

دریاچه های قیر وجود دارد.
بعـد کلمـه ی مـوم وارد زبان هـای دیگـر می شـود و مومیا  تبدیل می شـود 
بـه اصطالحـی بـرای قیر؛ همان مـاده ی چسـبناک بدبویی که برای آسـفالت 
جاده هـای ماشـین رو و پارکینگ هـا از آن اسـتفاده می کننـد. در گذشـته های 
خیلـی دور، از قیـر یـا همـان مومیـا بـرای درمان تمـام دردهای باسـتانی هم 

استفاده می شد؛ از کهیر گرفته تا دندان درد و شکستگی استخوان.
برعکس مومیایی ها، زبان ها انعطاف پذیرند. چیزی که مردم از مومیایی های 

مومیایی ها را، همراه با انواع و اقسـام پارچه های کهنه به کارخانه های آسـیاب 
می فرسـتادند تـا ُخردشـان کننـد و از آن ها کاغذ بسـازند. پزشـک ها هم برای 

دردها و ناراحتی های بیمارانشان داروی پودر مومیایی تجویز می کردند.
پودر مومیایی؟ چه چندش آور! ولی پزشـک ها سـالیاِن سـال آن را تجویز 
موممی کردنـد؛ شـاید فرهنـگ لغـات یکی شـان به هم ریختـه بوده. آخـر موممی کردنـد؛ شـاید فرهنـگ لغـات یکی شـان به هم ریختـه بوده. آخـر موم یک 
کلمه ی فارسـی باسـتانی اسـت: محصولی طبیعی  که توی ماسـه های نفتی و 

دریاچه های قیر وجود دارد.
مومیا بعـد کلمـه ی مـوم وارد زبان هـای دیگـر می شـود و مومیا بعـد کلمـه ی مـوم وارد زبان هـای دیگـر می شـود و مومیا  تبدیل می شـود 
بـه اصطالحـی بـرای قیر؛ همان مـاده ی چسـبناک بدبویی که برای آسـفالت 
جاده هـای ماشـین رو و پارکینگ هـا از آن اسـتفاده می کننـد. در گذشـته های 
مومیـاخیلـی دور، از قیـر یـا همـان مومیـاخیلـی دور، از قیـر یـا همـان مومیـا بـرای درمان تمـام دردهای باسـتانی هم 

استفاده می شد؛ از کهیر گرفته تا دندان درد و شکستگی استخوان.
برعکس مومیایی ها، زبان ها انعطاف پذیرند. چیزی که مردم از مومیایی های 

مارگارت موری، باستان شـناس (پشـِت میز)، در مراسم سـخنرانی عمومی در 
سال 19۰8. احتماالً او اولین زنی بود که یک مومیایی را واپیچی می کرد.
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مصـر می دیدنـد، الیـه ی بیرونی آن بـود که عین قیر یا همان مومیا سـیاه بود 
)بعضی وقت ها واقعًا قیر بود و بعضی وقت ها هم نه.( پس زیاد دور از ذهن 
نبود اگر اسم یکی از این جسدهای قنداق پیچ شده را »مومیایی« می گذاشتند. 
طی صدها سـال مردم کم کم به این باور رسـیده  بودند که هم خوِد مومیایی ها 
و هم پوشـش آن ها داروهایی بسـیار مؤثری هسـتند. این باور تا اوایل دهه ی 

1900 ادامه داشت.
نفریـن مومیایـی یکـی دیگـر از باورهایـی بود که ماندگار شـد. اگـر درباره ی 
مشـهورترین مومیایـی تاریـخ، توتانخ آمون، یا همان توِت مصر باسـتان خوانده 
باشـید، پس حتمًا از ماجرای نفرین هم خبر دارید. توت را در سـال 1922 پیدا 
کردنـد و از آن زمان تا شـش سـال بعد، دسـت کم ده نفـر از آن هایی که با این 
مومیایی مرتبط بودند مردند. اولیِن آن ها ُلرد کارنارُون بود؛ یک کُنت انگلیسـی 
کـه بـرای پروژه ی یافتن مقبره ی توت سـرمایه گذاری کرده بود. او حتی قبل از 

آنکه بتواند مومیایی را ببیند، بر اثر نیش پشه ای سمی از دنیا رفت.
آیـا باستان شناسـان حریـص بـه روح پادشـاه جـوان اهانت کـرده بودند؟ 
روزنامه هـا داسـتان هایی دربـاره ی »نفریـن پادشـاه تـوت« منتشـر کردنـد و 

بسیاری از مردم تا سال ها آن را باور داشتند. بعضی هایشان هنوز هم دارند.

وقتـی مـارگارت مـوری در سـال 1963 از دنیا رفت، صدسـاله بـود. او در طول 
زندگـی اش شـاهد تغییـر و تحوالت بسـیاری بود؛ انسـان ها تلفـن، تلویزیون، 
دسـتگاه  اشـعه ی ایکـس، اتومبیل  و هواپیمـا را اختراع کرده بودنـد و از آن ها 

استفاده می کردند و در رؤیای فرستادن انسان به کره ی ماه بودند.
این روزها ما با گوشـی هایمان پیامک می فرسـتیم، برای جراحی از ربات ها 
استفاده می کنیم و درباره ی سفر به مریخ حرف می زنیم. زمان می گذرد و علم 
هـر روز چندیـن برابرِ روز قبل پیشـرفت می کنـد. درباره ی باستان شناسـی هم 
همین طـور اسـت. وقتـی مـوری دختربچـه بـود، باستان شناسـان امکانـات 

پیشرفته ای مثل عکس برداری با اشعه ی ایکس، کربن سنجی برای تاریخ نگاری 
و نمونه بـرداری دی ان ای در اختیـار نداشـتند. از آن زمـان تـا امـروز، تمـام این 
روش هـا بـه مـا کمـک کرده اند که اطالعـات بیشـتری از زندگـی مومیایی ها به 

دست بیاوریم.
امـروز در ایـاالت متحـده، باستان شناسـی فقـط یـک شـاخه از رشـته ی 
تحصیلی خیلی بزرگ تر با نام مردم شناسی )آنتروپولوژی( است. اگر مارگارت 
مـوری امـروز مشـغول کار بود، بـه احتمال زیـاد خودش را یک مردم شـناس 

)آنتروپولوژیست( می دانست.
کلمه ی آنتروپوس )Anthropos( ریشـه ی یونانی دارد و به معنای انسـان 
است. پسوند ُالوژی هم که یعنی مطالعه؛ به همین سادگی! پس مردم شناسی 
 یعنـی مطالعـه ی انسـان ها و فرهنگ آن ها )اینکه ما انسـان ها چطـور در زمان 

هاوارد کارتر و یک کارگر مصری در حال بررسـی سـومین و داخلی ترین تابوت طالیی پادشـاه که 
درون تابوت دومش قرار داشت.
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پیشرفته ای مثل عکس برداری با اشعه ی ایکس، کربن سنجی برای تاریخ نگاری 
و نمونه بـرداری دی ان ای در اختیـار نداشـتند. از آن زمـان تـا امـروز، تمـام این 
روش هـا بـه مـا کمـک کرده اند که اطالعـات بیشـتری از زندگـی مومیایی ها به 

دست بیاوریم.
امـروز در ایـاالت متحـده، باستان شناسـی فقـط یـک شـاخه از رشـته ی 
تحصیلی خیلی بزرگ تر با نام مردم شناسی )آنتروپولوژی( است. اگر مارگارت 
مـوری امـروز مشـغول کار بود، بـه احتمال زیـاد خودش را یک مردم شـناس 

)آنتروپولوژیست( می دانست.
کلمه ی آنتروپوس )Anthropos( ریشـه ی یونانی دارد و به معنای انسـان 
است. پسوند ُالوژی هم که یعنی مطالعه؛ به همین سادگی! پس مردم شناسی 
 یعنـی مطالعـه ی انسـان ها و فرهنگ آن ها )اینکه ما انسـان ها چطـور در زمان 

هاوارد کارتر و یک کارگر مصری در حال بررسـی سـومین و داخلی ترین تابوت طالیی پادشـاه که 
درون تابوت دومش قرار داشت.
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ـ یعنـی از روزگار ماقبـل تاریـخ تـا امروزـ  و در فضاـ  یعنی در سرتاسـر جهانـ  
به زندگی مان ادامه می دهیم.(

مومیایی هـا بهتریـن پل هـای ارتباطـی مـا بـا گذشـته هسـتند. مطالعـه ی 
مومیایی ها رؤیای مردم شناسان است.

داسـتان های بی شـماری از توتانخ آمون توی کتاب ها و رسـانه های دیگر آمده 
اسـت و هیچ شـکی نیست که توت مهم ترین آن هاست، اما توی این کتاب با 
مومیایی های دیگری آشـنا می شـوید که به همان اندازه جذاب اند )از نحوه ی 

پیدا شدن آن ها گرفته تا داستان هایی که آن ها حکایت می کنند.(
شاید برخی شان را بشناسید، ولی مسلمًا خیلی از آن ها را اصاًل نمی شناسید. 
بعضی هایشان مرد بوده اند، بعضی هایشان زن و بقیه شان بچه. بعضی هایشان 
از طبقه هـای باالی اجتماعی بوده اند و بقیه شـان از مـردم عادی. دوتا از آن ها 
تـوی همیـن یک قرِن گذشـته زندگی کرده اند و مرده اند و بقیه شـان صدها یا 
شـاید هـم هزارها سـال قبل تر؛ و جاهایـی مثل مصر، چین، آسـیای مرکزی، 
روسیه، دانمارک، انگلستان، ایرلند، آرژانتین، شیلی و ِپرو پیدایشان کرده اند.

و همه شـان یک ویژگی مشـترک داشته اند: جسم هرکدامشان، به نوعی، از 
گور جان سالم به در برده بود.

نقاب زرین و مجلل توت که تا شانه هایش می رسید و به هر کجا 
که سفر می کرد، توجه و عالقه ی مردمان را برمی انگیخت. 14
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گوشه ای از واقعیت

تجزیه ی جسد
مومیایی کردن کارسـاز اسـت، بهتر اسـت بدانیم بعـد از مرگ  بـرای اینکـه بفهمیـم چـرا

انسان ها یا حیوان ها چه اتفاقی می افتد.

تمام این مراحل اتفاق می افتند، اما نه هم زمان با هم:
 قلب از حرکت باز می ایستد.

 جریان خون متوقف می شود و خون کم کم غلیظ می شود: کوفتگی جسد.

 روده ها و مثانه خالی می شوند.

 دمای بدن افت می کند: سرد شدن جسد.

 عضله ها سفت می شوند: آغاز ُجمود نعشی.

 به علت نرسیدن اکسیژن به خون، سلول ها می میرند.

 پوست به رنگ سبز و آبی درمی آید.

در هوای آزاد و تحت تأثیر طبیعت، این مراحل ادامه پیدا می کند:
 وقتـی بافت هـا می پوسـند، آنزیمی تولید می شـود کـه زمینه را برای رشـد باکتری و 

قارچ فراهم می کند.

 باکتری هـا مـواد شـیمیایی بدبویی تولید می کنند به اسـم پوترسـین و کاداِورین. به 

خاطر همین است که جسدها بوی تعفن می دهند.

 ترکیباتی که بر پایه ی گوگرد هستند به بوی تعفن اضافه می شوند؛ درست مثل گوشت 

فاسدی که با تخم مرغ گندیده مخلوط شده باشد.

 این تولیدات جانبی آن قدر جسد را از گاز پر می کنند تا اینکه جسد از هم بپاشد.

 بافت های نرمی همچون اندام ها و پوسـت تجزیه می شـوند یا حشـرات و حیواناتی 

که جذب بوی تعفن شده اند آن ها را می خورند.



 حدودًا بین پنجاه روز تا یک سـال پس از مرگ، مرحله ی تجزیه ی خشـک جسد آغاز 

می شود و فقط موها و استخوان ها باقی می مانند. به موقعش، موجودات ذره بینی 

موها را هم می خورند.

یادتان باشد که هر چقدر دما باالتر باشد، جسد زودتر تجزیه می شود.

برخالف خرافات نادرست قدیمی ها، موها و ریش ها و ناخن ها بعد از مرگ رشد نمی کنند. 

شـاید ظاهرًا این طور باشـد، اما درواقع جسـد اسـت که آب می رود و کوچک تر می شود. 

با عقل جور درمی آید، نه؟

گوشه ای از واقعیت

وقتی نویسنده نگارش این کتاب را در سال ۲۰۱۸ تمام کرد، روزنامه ها اکتشاف جدیدی 

را گـزارش کردنـد. مـارگارت موری متوجه شـده بود کـه جمجمه های »بـرادران مومیایی«

فرق های زیادی با هم دارند. آزمایش های ژنتیکی نشان داد که برادرانی که موری پوشش 

آن ها را باز کرده بود از دو پدر مختلف بودند. همان طور که خودتان کشف خواهید کرد، 

همیشه می توان یک چیز جدید درباره ی چیزهای قدیمی یاد گرفت!



فصل اول

پشت پرده ی شماره ی
یک چیست؟

سـال 1988، ویکتور ِمئر، پروفسـور آمریکایِی زبان و ادبیـات چینی، راهنمای 
گردشـگری سـفری به غرب چین شد. گروه مسافران از موزه ای که توی شهر 
اورومچـی قـرار داشـت بازدید می کـرد، مکانـی دورافتاده در یـک راه بازرگانی 

باستانی که به جاده ی ابریشم معروف است.
وقتی که پروفسور و همراهانش آثار را بررسی می کردند، چشم پروفسور به 
اتاق تاریکی افتاد که قسـمتی از آن را با پرده پوشـانده بودند. جرئت به  خرج 

داد و به آنجا سرک کشید و چیزی که دید زندگی اش را زیرورو کرد.
سـه مومیایی انگار که خوابیده باشـند، توی این اتاق سـوت وکور رها شـده 
بودنـد: یـک مـرد و یـک زن و یـک کـودک مومیایی شـده کـه هر سه تایشـان 
لباس هایی روشـن از جنس نخ پشـمی و چرم به تن داشـتند. مرد و زن توی 
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یک گور بودند و کودک هم فاصله ی زیادی با آن ها نداشت. آن قدر سالم مانده 
بودند که پروفسور ابتدا فکر کرد آن ها را از موم ساخته اند.

ولـی وقتـی ِمئر جلـو رفت تا بهتـر ببیند، فهمیـد که مومیایی هـا واقعی اند. 
این هـا انسـان های باسـتانی بودنـد و موهای بلند و پوستشـان آن قدر سـالم 
مانده بود که انگار یخ زده بودند. به خاطر چشـم های گرد و بینی دراز و دسـت 
و پاهـای کشـیده و موهـای بورشـان )مخصوصـًا فرورفتگی فکشـان( شـبیه 
اروپایی هـا بودنـد، ولی آن ها را توی غرب چین پیدا کرده بودند؛ زیر شـن های 
بیابـاِن جایـی بـه نام حوضه  ی تاریم که کاسـه مانند بود. آن طور کـه ِمئر بعدها 
فهمیـد، تـوی بیابان های بیرون شـهر صدها مومیایی دیگر هم وجود داشـت. 

شاید زمانی می شد هزاران مومیایی آنجا پیدا کرد.
خودش بعدها گفته بود »مبهوت« شده است.

یک گور بودند و کودک هم فاصله ی زیادی با آن ها نداشت. آن قدر سالم مانده 
بودند که پروفسور ابتدا فکر کرد آن ها را از موم ساخته اند.

ولـی وقتـی ِمئر جلـو رفت تا بهتـر ببیند، فهمیـد که مومیایی هـا واقعی اند. 
این هـا انسـان های باسـتانی بودنـد و موهای بلند و پوستشـان آن قدر سـالم 
مانده بود که انگار یخ زده بودند. به خاطر چشـم های گرد و بینی دراز و دسـت 
و پاهـای کشـیده و موهـای بورشـان )مخصوصـًا فرورفتگی فکشـان( شـبیه 
اروپایی هـا بودنـد، ولی آن ها را توی غرب چین پیدا کرده بودند؛ زیر شـن های 
بیابـاِن جایـی بـه نام حوضه  ی تاریم که کاسـه مانند بود. آن طور کـه ِمئر بعدها 
فهمیـد، تـوی بیابان های بیرون شـهر صدها مومیایی دیگر هم وجود داشـت. 

شاید زمانی می شد هزاران مومیایی آنجا پیدا کرد.
خودش بعدها گفته بود »مبهوت« شده است.

یـور دیویـد یـا مـرد ِچرِچنـی، که حدود هزار سـال قبـل از میالد مسـیح درگذشـت. او در 
حوضه ی تاریم آسیای مرکزی در یک گور بیابانی خشک شده بود.
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یک گور بودند و کودک هم فاصله ی زیادی با آن ها نداشت. آن قدر سالم مانده 
بودند که پروفسور ابتدا فکر کرد آن ها را از موم ساخته اند.

ولـی وقتـی ِمئر جلـو رفت تا بهتـر ببیند، فهمیـد که مومیایی هـا واقعی اند. 
این هـا انسـان های باسـتانی بودنـد و موهای بلند و پوستشـان آن قدر سـالم 
مانده بود که انگار یخ زده بودند. به خاطر چشـم های گرد و بینی دراز و دسـت 
و پاهـای کشـیده و موهـای بورشـان )مخصوصـًا فرورفتگی فکشـان( شـبیه 
اروپایی هـا بودنـد، ولی آن ها را توی غرب چین پیدا کرده بودند؛ زیر شـن های 
بیابـاِن جایـی بـه نام حوضه  ی تاریم که کاسـه مانند بود. آن طور کـه ِمئر بعدها 
فهمیـد، تـوی بیابان های بیرون شـهر صدها مومیایی دیگر هم وجود داشـت. 

شاید زمانی می شد هزاران مومیایی آنجا پیدا کرد.
خودش بعدها گفته بود »مبهوت« شده است.

یـور دیویـد یـا مـرد ِچرِچنـی، که حدود هزار سـال قبـل از میالد مسـیح درگذشـت. او در 
حوضه ی تاریم آسیای مرکزی در یک گور بیابانی خشک شده بود.

پروفسـور ِمئـر مجـذوب مرد مومیایی شـده بـود. چـون آن مومیایِی خفته 
به طرز عجیبی شبیه برادر خودش بود:

خودم ِدیو آنجا خوابیده بود. انگار برادر
به همین خاطر حسابی تحت تأثیر قرار گرفتم. 

فقط به او خیره شده بودم و به چشم های 
بسته اش نگاه می کردم. نمی توانستم از 
او چشم بردارم و چندین بار دور صندوق 
شیشه ای اش چرخیدم... باید مسافرهای 

گروهمان را راهنمایی می کردم، اما حدودًا دو 
یا سه ساعت کاماًل فراموششان کردم.
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ِمئـر خوش ذوقـی به خـرج داد و لقب »یـور دیوید«1 را بـرای مومیایی انتخاب 
کرد. یور به معنی »باسـتانی« اسـت. موزه ی چینی هم اسـم رسـمی مومیایی 
را  بـه احتـرام محلـی کـه پیدایش کـرده بودند، »مـرد ِچرِچنی« گذاشـته بود. 
آن طـور کـه ظاهر مرد مومیایی نشـان می داد، هنگام مرگ حـدود پنجاه وپنج 
سـال داشـته اسـت و نزدیـک هزار سـال قبـل از میالد مسـیح بـر زمین قدم 

می گذاشت. او را زیر یک اسب مرده دفن کرده بودند.
یور دیوید سر بر بالش و به پشت آرمیده بود. زانوهایش کمی خمیده بود و 
دست های درازش با الیاف بافته شده ای، که خیلی شبیه دستبند دوستی بود، 
به هم بسته شده بودند. پیراهن و شلواری به تن داشت که با پارچه ی پشمی 
قرمز مایل به ارغوانی طراحی و نواردوزی شـده بودند. جوراب هایی پشـمی و 
راه راه بـه رنگ هـای تند قرمز و طالیی به پا داشـت با رگه های آبی روشـنی که 
تـوی چشـم مـی زد و تـا زانوهایش آمده بود و چکمه های سـفیدی از پوسـت 
گوزن پایش بود که تا ران هایش کشـیده شـده بودند و روی جوراب هایش را 

پوشانده بودند.
به انگشـت وسط دسـت چپش بند چرمی عجیب و مرموزی پیچیده شده 
بـود؛ احتمـااًل یک جـور شـالق اسب سـواری. در آن روزگار، مردانـی که شـلوار 
می پوشـیدند، ساعت های زیادی اسب سـواری می کردند و آن هایی هم که ردا 

یا خرقه می پوشیدند، سوارکاری نمی کردند.
چهر ه اش فراموش نشـدنی بود. چشـم هایی گودرفته و نسبتًا گرد داشت که 
گوشه شـان چیـن خـورده بود. بینـی اش دراز و باریک بود و بـا لبش فاصله  ی 
زیـادی داشـت. دهانـش کمی باز بـود، اما نه مثـل وقت هایی که بـرای فریاد 
کشیدن دهانمان را باز می کنیم؛ مثل تصویری که بیشتر وقت ها از مومیایی ها 
تـوی ذهنمـان داریم. دندان هایش سـالم و مرتب بودند. بـا ُاخرا، رنگ دانه ای 
کـه از دل خـاک بیـرون می آوردند، روی هرکدام از شـقیقه هایش شـکل های 
حلزونـی زردرنگ کشـیده بودند. موهایش تقریبًا روشـن بود و ریش کوتاهی 
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داشـت. یک چانه بند پشـمی قرمز هم به گردنش آویزان بود. احتمااًل چانه بند 
باعث شده بود که دهانش تقریبًا سر جایش بماند. گوش هایش سوراخ شده 

بودند و نخ پشمی قرمزی از آن ها رد شده بود.
زن مومیایـی بـاالی یـور دیویـد بـه شـکلی متقاطع با او دفن شـده بـود. آیا 
او همسـرش بـود؟ لباس هایـش شـبیه لباس هـای یـور دیوید بـود و از او چند 
سـال جوان تـر بـود. صورتـش نقاشی شـده بـود؛ بیـن چشـم هایش یـک خط 
سـفید و به مـوازات بینـی و پشـت پلک هایـش شـکل های حلزونـی کوچکـی 
بـه رنـگ زرد روشـن و از گوشـه ی چشـم ها تـا روی گونه هایـش مثلث هـای 
کوچـک قرمزرنگـی کشـیده شـده بـود. مثل مـرد مومیایـی دسـت هایش را با 
دسـتبندهایی از الیـاف آبـی و صورتـی و قرمـز بـه هم بسـته بودنـد. موهایش، 
کـه مثل دو رشـته بافته شـده بود، رگه هایی خاکسـتری داشـت که بـا قهوه ای 
روشـن درآمیختـه بـود. دو رشـته ی بافته شـده ی دیگر هم بـه موهایش اضافه 
کـرده بودنـد؛ موهای بـوری که متعلق به شـخص دیگری بود. چانه بند پشـمی 
قرمـزش، آن طـور کـه بایـد، کار نکـرده بـود. دهانش بـاز بود و زبانش به سـمت 

بیـرون تاب خـورده بود.
از سـوراخ گوش هـای او هـم نـخ پشـمی قرمـز رد شـده بـود. تـوی لباس 
پشمی ای که با کمی زرق وبرق و شاید با ابریشم بافته شده بود، خیلی باوقار 
بـه نظـر می رسـید. زیر بغل های لباسـش از پایین باز بودند، شـاید برای اینکه 
کمـی هـوا از آنجـا رد شـود، یا اینکـه اگر الزم بـود راحت تر حرکت کنـد، بتواند 
بازوهایش را به طرف بیرون حرکت بدهد. او هم چکمه های سفیدی از پوست 

گوزن به پا داشت که داخلشان با نمد آبی و زرد پر شده بود.
کوچک تریـن عضـو ایـن مجموعـه ی سـه نفره نـوزادی بـود که دسـت های 
مهربانـی او را تـوی یک پارچه ی قهوه ای پیچیـده بود و با بندهای الیاف قرمز 
و آبی بسـته بود. کودک با بطری ای به زندگی پس از مرگ فرسـتاده شده بود 
که با پسـتان گوسـفند تزیین شده بود و پسـتانکی داشت که کودک بتواند آن 

23


	71272-Mummies Exposed! Creepy and True #1-First Form2
	71272-Mummies Exposed! Creepy and True #1-

