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 کند؟ یپِرو کودکان خود را قربان   مویباعث شد که مردم چ  یزیچه چ 

 : فرشته امامی مترجم

 طلب ویراستار: بهنوش عافیت
 عزیزرحمان هرویصفحه آرایی: 

 » ی خورشیدترجمه  گروه از کاری «

 راگا  خورشید هنری-فرهنگی موسسه

 » خورشید داخلی انتشارات «

 1400اردیبهشت  1

 برگرفته از 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/articl

e/chimu-people-sacrificed-children-llamas-peru-

mystery 

 

 



 

 ی چه چیزی باعث شد که این جامعه

 خود را قربانی کند؟  کهن کودکان
امروز با نام پرو شناخته   در جایی که،  هاسال پیش، چیمو  500قریب به  

بزرگمی در  آیینیِشود،  مراسم  تا  قربانی جمعیِ   ترین  که  کنون    کودکان 

کودک صدها  است،  شده  رساند  خود   شناخته  قتل  به  اکنون   . ند را 

   شناسان در تالش برای درک چرایی آن هستند. باستان

 

 

 

 

 

ماکائو  پر  از    1سرپوشی 

جمجمه  کودک که  یک      ی 

موهای بلند را  شده با  قرباتی 

محققین   است.  داده  زینت 

سرپوش  می  که  گویند 

که  دهندهنشان است  این  ی 

از خانواده  اشرافی  ای  کودک 

 بوده است.  
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متروکهقربانی جوان در یک گور کم زباله دفن شده عمق در  از  پر  ای 

ای در ساحل ی قبل از عید پاک است و اینجا وانچاکیتو، دهکدهجمعه  است. 

 پرو.شمالی 

کافه از  رقص  موسیقی  به سمت  ضربان  دورتر  متر  های ساحلی صدها 

انگیزی شبیه قلبی تپنده است. صدای موسیقی آید و به طور هراسغرب می 

ها در حال  با صدای مالیم چف چف بیل کارگران درهم آمیخته است. آن

خرده بطریهاشیشهپاکسازی  پوکه،  و  پالستیکی  شلیکهای  شده های 

ای از گل و الی دیرینه دور گودال کوچک محل دفن را که در الیههستند تا  

   کنند.   گذارینشانهحفر شده 

 دو در  ،پرستاری و ماسک  لباس  با شناسی،کارآموز باستان یدانشجودو 

و با بیلچه شروع به حفاری   شوندبه روی شکم درازکش می  گودال  طرف

 .کنندمی

در   بریدگی  یک  با  قربانیان  احتماالًقفسهبیشتر  سینه،  خارج   ی  برای 

های ساده دفن شدند. اولین چیزی که کردن قلب، کشته شدند و در کفن 

می کاسهظاهر  ستیغ  جمجمهشود  سر  موهای ی  با  که  است  کودکی  ی 

تا   گذارندمیها را کنار  ی سیاه پوشیده شده است.  کاوشگران بیلچهژولیده

م را از روی جمجمه بتکانند و با کنار های نرو با احتیاط ماسهم با کمک قلم 

تر کنند. های استخوانی را نمایانای، شانهپنبه   زمختی کفن  هزدن آهست

بود  زده  حلقه  کودک  کنار  در  که  خز طالیی  المای  یک  بقایای  سرانجام 

 .شود میپدیدار 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، تدفینگاه جمعی  2کروز پامپاالسر و یک دختر، در  یک پ  بقایای دو کودک در کنار یکدیگر، احتماالً

  1450کودکی هستند که حدود سال    269ها جزو  که در سواحل خشک شمال پرو قرار دارد. آن 

 ، پایتخت باستانی قوم چیمو، قربانی و دفن شدند. 3میالدی در دو محل در نزدیکی چان چان 

، به قبر خیره 5وخیباستان شناسی دانشگاه ملی ترو  ، استاد4گابریل پریتو 

. او شمار قربانیان را  «نود و پنج»گوید:  دهد و میتکان می  یسر  ،شودمی

با عنوان نود و  نامگذاری شده است،    E95  در دست دارد و این یکی که 

جمعی را  گورهای دسته  این   او کار بررسیمورد از زمانی است که    پنجمین

سرانجام شمار هولناک قربانیان این مکان و مکان  شروع کرد.    2011در سال  

سال و    14تا    5کودک بین سنین    269  به  دیگری که در نزدیکی آن است 

 
2 Pampa la Cruz 
3 Chan Chan 
4 Gabriel Prieto 
5 Trujillo 



 
 

طی اجرای دقیق    ، سال پیش  500. این قربانیان، بیش از  رسید بزرگسال    3

سابقه بوده است کشته ن بیدر تاریخ جها  مراسم آیینی قربانی که احتماالً

 اند.شده

تکان میحالیپریتو در را  با سردرگمی سرش  واقعا "گوید:  دهد میکه 

  شده است   شناس پیشگاماین باستان  ورد زباناین کلمات    ". غیرمنتظره است

می تالش  نام  که  به  مکانی  در  هولناک  کشفی  از  تا  الس   وانچاکیتوکند 

بار حتی یک کودک همه سر در بیاورد. در عصر ما که مرگ خشونت  6اماس ی

کند، حتی تصور کشتار جمعی  دالن آشفته و خشمگین می را به جز سنگین

  اندازد. با این اوصاف تعجبمان از این است: هر ذهن سالمی را به وحشت می 

ماست ی تصورات  چه فضای شومی باید برای عملی که امروز خارج از دایره

 مفروض باشد؟ 

شواهدی از قربانی کردن انسان در تمام نقاط دنیا پیدا   شناسانباستان 

ها اند. تعداد قربانیان صدها نفر است، و اغلب فرض بر این است که آنکرده

که به خاطر   خدم و حشمیاند و یا اسیر جنگی یا تلفات نبردی آیینی بوده

اند. متون باستانی، از  شدهمرگ رهبری یا ساخت ساختمانی مقدس کشته  

دهند، جمله متون مقدس عبری، به عمل قربانی کردن کودکان گواهی می

تاریخچه در  کودکان  جمعی  کشتار  از  آشکار  شواهد  باستاناما   شناسی ی 

 ترین قربانگاه کودکان دربزرگ  ، وانچاکیتو  پیش از کشفنادر است. تا    امری

احتماالً-آمریکا    یقاره جهان  و  ،  8تنوچتیتالن  در  7مایور   تمپلو  در  –کل 

 
6 Las Llamas-Huanchaquito 
7 Templo Mayor 
8 Tenochtitlán 



 
 

ی سده  در  کودک  42  که در آن  بود  (امروزی  مکزیک  شهر)  پایتخت آزتک،

   . نده بوددش کشته پانزدهم

پانزده  بچه دانیالی  آلپ ساله  نزدیکی    9کاییای  بغل کرده  وایلیرا در  پرو  ارتفاعات شمال  در  اس 

سال    14تا    5بین    نسنیدر  ها  د که آن هدشده نشان می است. بررسی اسکلت کودکان قربانی 

 د. انآمده بوده  ، های مرتفعاند و از سرتاسر امپراتوری چیمو، از جمله سرزمین بوده 

بزرگ شده  واقع شده،  آن  در  وانچاکیتو  که  وانچاکو، شهری  در  پریتو 

 16ی قرن  است. وقتی کودک بود، در اطراف کلیسای مستعمراتی اسپانیای

رفت. او به یاد می  مهره  ی شهر قرار داشت به شکاربلندترین تپهکه بر روی  

 
 الما   یاگونه 9



 
 

های ی جنوبی شهر به جستجوی خرابهد که بعد از ظهرها را در حاشیهآورَمی

گذراند. چان چان در اوج خود خشتی چان چان، پایتخت باستانی چیمو می

رت مقر قدو  آمریکا    یقاره  ترین شهرهاییکی از بزرگ  ی پانزدهمسدهدر  

در امتداد ساحل پرو   کیلومتر  500  ی آن حدودکه گستره  ای بودامپراتوری

 .  شدکشیده می

الهام پریتو  کودکی  رشتهتجربیات  در  تحصیل  برای  او  ی بخش 

گرفت، به  شناسی بود و زمانی که دکتری خود را از دانشگاه ییل میباستان

 ساله را حفاری کند. 3500زادگاهش بازگشت تا معبدی 

های بندی جمجمه و برای تمیز کردن و دسته یخاه ملی تروشناسی در دانشگ دانشجویان باستان

آب و هوای خشک شمال پرو به طور طبیعی    شوند.جمعی وانچاکیتو آماده می   گور   آمده از دستبه 

 .  کرده استای حفاظت و به طور غیرمنتظره ی از اجساد را مومیایی کرده بسیار



 
 

دهنده خبری تکانفروشی محلی  پیتزاصاحب یک    2011سپس در سال  

  شن  زیر  از  که  را  انسان  از  هاییاستخوان  -محل  هایسگ  و-کودکان او    داد: 

  از  او.  کرده بودند  پیدا  بود  زده  بیرون  نزدیکی  آن   در  بایر   زمینی  هایماسه  و

 کند.  کاو و کند موردش  در که خواهش کرد شناسباستان این

شده ابتدا بر این تصور بود که این محل فقط یک گورستان فراموشاو  

بقایای تعدادی کودک که در کفن پیچیده شده بودند   کشفاست. اما بعد از  

  باز   1450  تا  1400  بین  هایسال   به  آن  رادیوکربن  بررسی  که  اجسادی-

 .است یافته دست تریبزرگ بسیار کشف به  که دریافت -گشتمی

در حفاری را  فروشی محلی که تصویری از اولین کودک وانچاکیتو  ، صاحب پیتزا10اسپانومایکل  

در زمین بایر اطراف    هایی که شناس را از استخوانباستان   یریل پریتو گاب  ،در دست دارد. اسپانو

ه او  ب پریتو    که   آورَد به خاطر می اسپانو  و او را به حفاری این محل ترغیب کرد.  اش بود آگاه  خانه

 .«مشهور خواهی شد »  گفته بود
 

10 Michael Spano 



 
 

خاکسپاری که  شد  متوجه  نبودند.  پریتو  چیمویی  متداول  نوع  از  ها 

ول به متدا  تدفین  جای  به-  شده بودند  دفنحالت غیرعادی  کودکان در یک  

  - شده و به پهلو قرار گرفته بودندصورت نشسته، خوابیده به پشت و یا جمع

  و فاقد هرگونه زیورآالت، ظروف سفالی و یا سایر متعلقات شخصی بودند که 

 . در قبرهای چیمویی پیدا می شد معموالً

آلپاکاها   در کنار الماهای خیلی جوان و احتماالً  شان در عوض، بسیاری

  ا و منبع غذ  کههای آند  کوهمتعلق به رشته  این حیواناتِند.  ه بوددفن شد

به های چیمویی  از جمله ارزشمندترین دارایی  ،بودند  الیاف و حمل و نقل 

بسیاری از کودکان   این بود که   . و در نهایت آنچه وجود داشتآمدند شمار می

 و حیوانات آثار بریدگی مشهودی بر روی جناغ سینه و دنده هایشان داشتند.  

ها  پریتو   سرنخ  تفسیر  ورانوبرای  جان  و  انسان  ،11با  زیستی  شناس 

تماس گرفت. ورانو صاحب    ،12پزشکی قانونی در دانشگاه تولین   متخصص

های آیینی در  فیزیکی خشونتی بررسی و تحلیل شواهد  ها سال تجربهده

مرد و پسر در چیموی   200، از جمله کشتار حدود  آندهای  ی کوهمنطقه

 . است 13سیزدهم در محل پونتا لوبوس  یسده

 

 

 

 

 
11 John Verano 
12 Tulane University 
13 Punta Lobos 



 
 

  

پروفسو پریتو،  باستانچپ:  ترور  ملی  دانشگاه  پامخی شناس  قربانگاه  در  که  تپه 14االکروز پو،  ای  ، 

های چان چان، پایتخت باستانی ویرانه   پریتو در کودکی ایستاده است.    ، مشرف به شهرش وانچاکو

 را کاوش می کرد.   ،چیمو

انسان نراست: جان ورا تولین، در کنار  و،  قانونی در دانشگاه  شناس زیستی و متخصص پزشکی 

علمی    بررسی.  اند االکروز از خاک درآورده پکودکی که تا کنون در پام  132کم  بقایای یکی از دست 

کردند آشکار اند و چگونه زندگی می که کودکان از کجا آمدههایی را در مورد اینقربانیان سرنخ

 کند. می 

 

و، که  مشرح تصویر: پریتو )با قلم 

و   است(  داده  تکیه  آرنج  یک  روی 

با   چپ  سمت  انتهای  )در  ورانو 

دوربین( با گروهشان برای اکتشاف 

کم  کار  گورهای  وانچاکیتو  در  عمق 

کنند. کمی بعد از اتمام حفاری  می 

باستان محل،  قاین  ربانگاه شناسان 

کروز کشف  الپادوم را در نزدیکی پام

 کردند.  

 
14 Pampa la Cruz 



 
 

یید کرد که کودکان و حیوانات  أوانچاکیتو، ورانو ت  ا دربعد از آزمایش بقای

 سینه،   جناغ  در  افقی  برش  یک  با- اند  ای یکسان کشته شدهعمد و به شیوهبه

 بودن  ثابت   که  دریافت  او.  است  بوده  همراه  قلب  کردن  خارج  با  احتماالً  که

 یتیغه   و حرکت  مکث-«  تردید  هاینشانه»  نبود  نهمچنی   و  برش،  محل

 او  یبه گفته.  توجه است  قابل  و  برجسته  بسیار  ها  استخوان  روی  بر  -چاقو

   .«تاس مندقاعده بسیار و  آیینی قتل یک این»

بازسازی   خصوصاًاما  است،  دشوار  وانچاکیتو  که    وقایع  دلیل  این  به 

 دارند. چیموها احتماالً   هاشناسان و مورخان اطالعات کمی از چیموباستان

ها شنیده است. ی آنترین امپراطوری هستند که کمتر کسی دربارهبزرگ

تری در  ی بزرگکه جلوه  اندریخ به صورت دو تمدن ثبت شدهها در تاآن

مردم   موچه تصور  دارند:  دیواره15عامه  که  خیره،  تصویر کنندههای  آن  ی 

 هاچیمو  1470در حدود سال    ست، و اینکا، کهاکشتار خونین اسیران جنگی  

از   بیش  اندکی  و  داد  شکست  غلبه  60را  و  تهاجم  مورد  بعد   یسال 

 ها قرار گرفت. اسپانیایی

، اندجای نگذاشتهای از خود به  ی ثبت شده گونه تاریخچههیچ  هاچیمو

ها وجود  شناسان، اندک شناختی که از آنهای باستانبنابراین به جز یافته

هایی که ادعا  حکایت  ،هاستدارد برگرفته از شرح وقایع تاریخی اسپانیایی

صدها کودک را مصادف با جلوس و یا مرگ یک پادشاه   هاکنند اینکا می

 برایش   یشناختباستان  شواهد  هیچ  کنون   تا  که  اظهاراتی-  اندکردهقربانی می 

 مقیاس   این  در  کودکان  قربانی  به  ایاشاره  هیچولی    -نداشته است  وجود
 

15 Moche 



 
 

  کنون  تا »:  گوید می  قربانیان  ی سابقهبی   تعداد   به  اشاره  با  ورانو.  اند نکرده

دستاورد  ا  . نداشتیماند  کرده  کاری  چنین  هاچیمو  کهاین   از  تصوری ین 

 . «ی استختشناباستان

د منتظر قربانی جوان  یک هنرمند، جال  به دستی قربانی جمعی در وانچاکیتو  در بازسازی صحنه 

به    نیافتند، اما احتماالً  مبنی بر بستن دست و پای کودکان شناسان هیچ شاهدی  است. باستان

شده تا در طول مدت این مراسم آیینی وحشتناک  ، یا نوشیدنی مالت ذرت داده می 16ها چیچا آن

 سست و مطیع باشند. 

 
16 chicha 



 
 

ی های مهم برای آنچه در وانچاکیتو روی داده است الیهیکی از سرنخ

اند. پریتو والی است که قربانیان در آن دفن شده قدیمی ضخیم و خشک گل 

بارندگی شدید است و در دهد که گل و الی عتوضیح می به معنی  میق 

پرو باران»  ساحل خشک شمال  غالباًچنین  چرخه  هایی  با  و  فقط  آب  ی 

  ".آیند می  17و ینینلهوایی اِ

های آبیاری و شیالت ساحلی  جمعیت چان چان با مدیریت دقیق سیستم

شد، که هر دو ممکن بود با دمای باالتر دریا و رگبارهای شدید  پشتیبانی می

ختالل شوند. تئوری محققان این  مرتبط با رویدادهای آب و هوایی دچار ا

وی شدید ثبات اقتصادی و سیاسی امپراتوری  ینینیک ال  است که احتماالً

متزلزل کرده باشد. ممکن است موبدان و رهبرانشان در تالشی   را  چیمو 

متقاعد کردن خدایان برای توقف بازندگی و آشوب فرمان    در جهتناامیدانه  

 قربانی جمعی را داده باشند.  

ی عظیمی  سرمایه  این تعداد حیوان  و  این تعداد کودک»گوید:  پریتو می

 .« از جانب حکومت بوده است

  

 
17 El Niño 



 
 

الیه  در  جوان  الماهای  ُسم  گل رد  از  عمیقی  قربانی وی  کودک  قبر  اطراف  در  در  شدهالی  ای 

وانچاکیتو حفظ شده است. شواهد بارش سنگین در سواحل خشک محققان را بر این نظر سوق  

و  ینینپاسخی از روی استیصال به سیل ناشی از ال  داده است که قربانی کردن کودکان احتماالً

 باشد. 

ا ممکن  همچنین  کودکان  تحولاهدای  بیانگر  جوامع در    ست 

 . برای جلب نظر در جهان ارواح بوده باشد  در پرو شمالی 18پیشاکُلُمبی

 

 

 
 و -کردند. ی آمریکا در جنوب مرزهای کنونی ایاالت متحده زندگی میف کلمب به قارهجوامعی که پیش از ورود کریست 18



 
 

 

  

 

 

 

 

های وانچاکیتو بیرون زده است. بیشتر کودکان رو  از شنچپ: بقایای یک کودک و بچه الما که  

 ی ند. الماها نیز هدایایی چیمو بود. جوانان نماد آیندهاند دفن شده ی آند  الماها رو به قله   و به دریا  

 . آمدند به شمار می  - منبع غذا، حمل و نقل و الیاف– نبهااگر

ای  اند. رنگ بیشتر الماها قهوه دفن شده الکروز  پاپامالما با هم در    سمت راست: یک کودک و بچه 

ها رنگ سیاه و سفید وجود ندارد، این باعث شده است محققان  یا چندرنگ است و در بین آن

 ها قلمداد کنند.مبنای انتخاب این حیوانات را رنگ پشم آن 

، خاطر 20میسونشناسی در دانشگاه جورج  انسان  استاد،  19هاگن کالوس 

کند که قربانی کردن کودکان در این منطقه بعد از سقوط موچه  نشان می

تعداد   هانهم رواج بیشتری پیدا کرد. موچه  یسدهدر  )تمدن پیش از چیمو(  

 
19 KlausHaagen  
20 George Mason University 



 
 

ماه  اسیرزیادی   معبد  را در  بزرگسال  فقط چند که    ندقربانی کرد  جنگی 

به   چان چان  ره چیمو بعد از آن داز جایی بود ک  دورتر  کیلومتر و چند سده

 .  د حکومت رسی

ها ینو آی  ریختند  ، باورها فروهاموچهیافتن  با پایان  »کالوس می گوید:  

تر وجود داشت که  رسد چیزی عظیمبه نظر می.  قدرتشان را از دست دادند

بسیار   یمعامله و روش ارتباط   مراسم قربانی   . مردم چان چان به آن گرویدند

ی تعامل چیموها با کیهان بر اساس . این نحوهاستماوراءالطبیعه  دقیقی با

  .«شان استدرک

 
 

 

 

 

  سال پیش ردپای فرد بزرگسال   500ز  بیش ا

که در مراسم قربانی واچاکیتو    پوشیصندل

الی حفظ شده است.  وحضور داشته در گل 

سم الما درست در سمت چپ آن نشان    ردّ

که  می  داشته   حیواناین  دهد  حضور    هم 

 . است

  



 
 

شاید برای آرام کردن ارواح و فرونشاندن باران نیازی فوری و اضطراری 

با دقت و حوصله ترتیب  را  کشتار جمعی  این    ، اما ظاهراًباشدوجود داشته  

 هایگله  از  که  دیگری  مهم  منبع–  الماهای جوان  رسدمی  نظر  به.  بودند داده  

کرده   انتخاب  مراسم  این  برای  خاص  الگویی  بارا    -بودند  شده  گزینش  منطقه

 .  بودند 

ی شترها در مرکز ، متخصص تحقیقات علمی تیره 21نیکوالس جئوفرت 

  بودند   خوبی حفظ شدهشده را که بهچهارپایان قربانیاین  ی فرانسه، پشم  ملّ

را بر اساس   خاصیحیوانات    که چیموها احتماالًداد  تشخیص    و  بررسی کرد

ای تیره اغلب با الماهای  الماهای قهوهمثالً  اند.  کردهقربانی می  شانسن و رنگ 

که هیچ حیوان سیاه یا سفیدی قربانی حالیاند، درای روشن دفن شدهقهوه

 نشده است.  

دانیم  ها میاسپانیایی  ینامهعوقایبر اساس  »دهد که:  جئوفرت توضیح می 

بر اینکاها  رنگی داشتهکه  قربانی کد  هم  شاید چیموها  ".  "اندای الماهای 

 « کردند. ها را بر همین اساس انتخاب میآن

  

 
21 Nicolas Goepfert 



 
 

  



 
 

ی انتخاب کودکان برای این سرنوشت شوم همچنان رازآلود باقی  نحوه

وانچاکیتو کشته  دهد کودکانی که در  مانده است. مطالعات علمی نشان می

شده ها به خوبی نگهداری میی آناند هم پسر، و از همهشدند هم دختر بوده

های ایزوتوپی  ترین آثاری از سوءتغذیه یا بیماری. بررسیاست، بدون کوچک 

ی  دهد که از مناطق متعددی از امپراتوری گستردههایشان نشان میدندان

بود آورده شده  به طوی  ند. جمجمهچیمو  کودکان  از  غیرطبیعی بعضی  ر 

که گواهی بر تغییرفرم عمدی جمجمه است که    کشیدگی پیدا کرده است

 . ه استشدتنها در ارتفاعات دوردست انجام می

االت همچنان بدون پاسخ مانده است. آیا کودکان از ؤ اما بسیاری از س

ان فهمیدن شده، امکیا فقیر؟ بدون اشیاء دفن  تراز اول بودندهای  خانواده

اند؟  آن وجود ندارد. چند خانواده در این قربانی فرزندانشان را از دست داده

اند، یا به اجبار تن به الوقوع شدهای قریبآیا  از روی رضایت تسلیم فاجعه 

. اند شناسان جوابی برای آن نداشتهاند؟ تا اینجا، باستانای دادهچنین حادثه

بازسازی توالی وقایع کمک   به شکی قانونی  های پزها و سرنخاما نقل قول

 کند. می

  ست الی خشک محفوظ مانده اوحرکت که در گل   الگوی ردپاها و ردّ

اثر مند به محل  که صفی قاعده دهد  نشان می قربانگاه وجود داشته است. 

کشانده   میلشان  برخالف  که  چارپایانی  بر  عالوه  برهنه،  و  کوچک  پاهای 

زنده به سوی   را  که قربانیان  رساندبه این باور میاند، پریتو و ورانو را  شده

کودکان نشان از   جسد. نبود حشرات در بقایای  کشتندبردند و میمیگور  



 
 

دقت در کفن پوشانده شده و بالفاصله در کنار الماها دفن  بهاین دارد که  

 اند.  شده

 

شان را به آب اقیانوس شده از نیهای ساخته قایق  تاشوند  آماده می   22لنتِماهیگیران در ساحل پیمِ

-  کابالیتو دِ توتوراهای متمایز، که با نام  کرجی   این که از  سال است    3500حداقل  ام بیاندازند.  آر

 .  کنند می ، در این منطقه استفاده  شوند شناخته می  -های کوچک نئیسبا
 

  

 
22 Pimentel Beach 



 
 

  

 Joel   ،  زمارتینِستاس  جوئل نیکوالس فیِ

Nicolas Fiestas Martinez    در همان

دِتوتورایش.   کابالیتو  با  قربانیان،  بر سن 

نقش  چیمویی  سرامیکی  ظروف  روی 

های نئی با همین شکل و شمایل به  قایق 

 تصویر کشیده شده است. 

 
 



 
 

 
- دهد  الکروز خدای عصا را نشان میپاشده در گور یکی از اشراف در پامی یافت پارچه 

دست  هر  در  عصایی  با  معموالً  که پایه ک  -شودمی  کشیده   تصویر  به  دو  روی  بر  ای ه 

 احاطه شده است.  ذرتو  کِهتر ایزدانبا  وایستاده 

 



 
 

وظیفه احتماالًاین  وحشتناک  به سر کشته   ی  با ضربه  که  زنی  دو  به 

و   در سمت شمالی محل دفن شدند تحمیل شده  در بین کودکان  شدند 

در زیر   ، به پشتخوابیده  بوده است. در همان نزدیکی بقایای مردی بالغ،  

شناسان د باستانشویک کپه سنگ دفن شده است. پیکر تنومند او باعث می 

 جالد بوده است.   فکر کنند که شاید

باران از  ایمنی  پرهزینه  پیشکش  این  سیلآیا  راهای  به   یشانبرا   آسا 

کننده ممکن ی نگرانارمغان آورد؟ دانستنش غیر ممکن است، اما این واقعه

دریچه سالاست  آخرین  به  درحال ای  امپراتوری  یک  فروماندگی  های 

 اضمحالل باشد. 

»وقتی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارید به اینجا باکستر می گوید:  

این واقعه حکایت از این دارد کنید.  رسید که بیشترین چیزها را فدا میمی

 اند.« که چیموها در این لحظه و این مکان کجای کار بوده

رسند و چان چان میشهر  های  ه، جنگجویان اینکا به دیواربعد  چند دهه

 .  کنندسرنگون میچیموها را 



 
 

الکروز پاپامی  شده در باالی تپهگور حفاری  شش  در یکی از  سشناباستان  یپریتو

 . دیافت ش  المای قربانی 260کودک و    132ایستاده است، جایی که  

 

امی فرستاد مبنی  غحفاری در وانچاکیتو، پریتو پی  پایان کاراز    ها بعدماه 

این قربانیبر  الماهای  و  کودکان  نام شدهکه  به  مکانی  در  را  بیشتری  ی 

یک   بر رویاالکروز کشف کرده است. مکان جدید زمین بایر دیگری  پپام 

بودند ی بلند بود، فقط بر فراز این یکی صلیب چوبی بلندی قرار داده  تپه



 
 

بیش از یک را  صلیب    این  . 23نامش را هم از آن گرفته است   این مکان  که

 برافراشته بود. شدن  ی نجات از غرقبه شکرانه یقرن پیش ماهیگیر

یادبودی   لوح جدید  امتداد ساحل،  در  به سمت جنوب  با کمی دورتر 

یک پسر جوان و یک الما به احترام قربانیان وانچاکیتو ساخته شده   نقش

 کاشته شدهکه هر کدام برای یکی از قربانیان    یبا درختان جوان نخل  که

پام  فراز  بر  تا چشم  االکروزپاحاطه شده است.  کند کار می  از سمت غرب 

می دیدن  آنجا  از  پرو  زمستان  در  که  هنگامی  من  و  چند  دریاست،  کنم، 

تا کنون پریتو بقایای    های سرد می شوند. سوار جسور دلیرانه هماورد آبموج

قربانی  132 چیمویی  افقی  شدهکودک  شکاف  بیشترشان  که  را  دیگر  ی 

پوشیده شده بودند کشف ی سینه داشتند و در کفنی ساده  آشنایی در قفسه

 269کرده است. شمار قربانیانی که او تاکنون در این دو محل پیدا کرده  

 .  الما است 466بزرگسال و   3کودک، 

را سردرگم می پریتو  ست که در اتایی  هنُ  کند یک دسته گوراما آنچه 

 .  استهای معبد قدیمی دوران موچه رو به دریا حفر شده  باالی تپه در خرابه

  

 
 .و–به معنای صلیب است.  پامپا به معنای زمین بایر و کروزدر زبان اسپانیایی  23



 
 

که در یکی از گورهای اشراف    شده   لباسی  بخشیی که زینت چیمو  خدایان تصاویری کمیاب از  .  1
 . اند پیدا کرده االکروز پدر پام



 
 

 

 

 

ی  هایی است که در بلندترین نقطه شده در حفاری ی یافته . این لباس پرِ ماکائو یکی از دو نمونه 2
ساله کشیده   10تا   6روی جسد کودکی بین  ی پامپاالکروز انجام شده است. این لباس را منطقه 

 ای بر سر کشته شده بود و سپس تاجی از پر بر سرش گذاشته بودند.  بودند که با ضربه 



 
 

تراشیده   پیکرک.  3  تصویر می چوبی  به  را  یا خدایان  آدمیان  تصاویر سنتی  که  اما شده  کشد، 
 ساز دفن نشده بودند. شناسان در تعجب بودند که چرا کودکان اغلب با اشیاء دستباستان



 
 

 

 .  کند ی پیاله در دست که احتماالً آبجوی ذرت و یا چیچا پیشکش می شده. پیکرک تراشیده 4



 
 

 

 کشد.  شده که تصاویر سنتی آدمیان یا خدایان را به تصویر می پیکرک چوبی تراشیده . 5



 
 

 

 

   کردند.. چیچا را در ظروفی مثل این ظرف که در وانچاکیتو یافت شده تهیه می 6



 
 

 

 

  ای، شامل جغجغه است  اولین کشف از نوع خودش   ه و االکروز یافت شد پچاقوی مسی که در پام
 آمده است.  ی قربانی به صدا در می که با کشیده شدن تیغه بر روی سینه  است

  



 
 

ها در اثر برش افقی بر  دهد که بیشتر آن بررسی اسکلت کودکان از هر دو قربانگاه نشان می 
استخوان سینه  مردهروی  باستانیاند. در حشان  شناسان همچنین متوجه شدند که  ن حفاری، 

اغلب جابه دنده  نشان می شدهجا  ها  این  و  قفسهاند  باز    را   ی سینه دهد که  قلب  برداشتن  برای 
 .اند کرده 



 
 

 
شده است، شاهدی مبرهن  نصف    خیلی ماهرانهی کودک  ی سینه بخش مرکزی استخوان قفسه 

 مند.  از کشتار آیینی و قاعده



 
 

 

 

 

 

کشد یافته را به تصویر می ی تغییرشکلجمجمه ی کودکان وانچاکیتو دو نوع مختلف از  مجمهج

شده، که با بستن سر در  های کشیده ها دارد. جمجمه ی جغرافیایی آن نشان از تفاوت منطقه که  

های با پشت صاف به طور  که جمجمه حالی، دراستد، ویژگی نواحی مرتفع گیر نوزادی شکل می 

 د.  شوهای نواحی شمالی دیده می ت معمول در جمعی

  



 
 

با لباس   هاآناند، اما  این گورها هم کودکان چیمو را در خود جای داده

زیورآالت چوبی حکاکی و سرپوش و  پر طوطی  به  آراسته  دفن  هایی  شده 

قربانی جای بریدگی معمول را در سینه ندارند،    نُه  اند. هیچ یک از اینشده

 ها در اثر ضربه به شدت آسیب دیده است. ی یکی از آناما جمجمه

با   ی رامسی بزرگ  که من در محل هستم، پریتو چاقوی  ایدر طول هفته

یک از اکتشافات قبلی  چیکه شبیه به هکشف کرد  ای در یک سر آن  جغجغه

 آیا  «خدای من، این دیگر چیست؟»اختیار گفت:  شناسان نبود. او بیباستان

باشد که کودکان دفنمی  این آن توانست همان چاقویی  با  اینجا  شده در 

 آور است.انگیز و هم دلهرهاند؟ این احتمال هم هیجان کشته شده



 
 

  
 

یافت  تدفینگاه  پامچپ:  در  کودکی  از  قبخشاالکروز.  پشده  بقایای  از  گذر  هایی  با  زمان  ربانی 

 .  استا حفظ کرده ر و نیز پشم حیوانات  و پوست و موی اوایی شده یموم

نشانراست: جمجمه )ترکیب  دهد که  می   ی کودک  َشنَگرفت  با  را شتابزده  او  صورت و دهان 

ها نشان  . وضعیت خوب دنداناند کردند( آغشتهرنگی که از آن در مراسم استفاده می معدنی سرخ 

 .  برخوردار بوده است ی خوبی مراقبت و تغذیه   ازاز این دارد که کودک 

. استپریتو هنوز به دنبال یافتن انگیزه و منطق پشت این کشتار جمعی  

را   قدیمی  داستانی  نهار،  استراحت  در  ظهر  از  بعد  یک  میان اما  در  ما  با 



 
 

خیرخواهانه  گذاشت نوری  میکه  چیمو  به  را    های نامهیعوقاتاباند.  تر 

 دهدشرح میای را  ها واقعهاستعماری به دنبال فتوحات اینکا و اسپانیایی

 محاصره شده  در آن زمان، رهبر چیمویی که  24دون آنتونیو جگوار در آن  که  

های گرانبها  گنج  ی از، اربابان جدید اسپانیایی خود را به سمت مخفیگاهبود

 کند. همراهی می

دارد  وانچاکوکه در  ی  ا افسانهگوید  پریتو می این است که دون   وجود 

هنوز کشف نشده   26ماهی بزرگ و    را نشانشان داده  25ماهی کوچکآنتونیو  

 است. 

ور و اینبشقابش    ها را دربرنجبا چنگال  که  حالیپریتو غرق در فکر در

ها بچه بزرگ ماهی منظور از دوست دارم فکر کنم که»گفت:  کردمی ورآن

آن باهستند،  داراییارزشها  آنحتماً    . بودند   ها چیمو  ترین  ها زندگی 

 .« بوده استا ارزشمندتر از طل
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