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کورا »سرزمین چین، شهری بود به اسم جایی از ، در در عهد دقیانوس 

. «جابلسا»، و از جنوب تا مرز «جابلقا»، که از شمال می رفت تا مرز وااچ

 .بی آب و علف و مغربش بیابانِ ،مشرقش کوه بود و کوه

رودخانه و دریاچه زیاد داشت، امّا آب خیلی کم؛ باغ و  واکوراچا 

جنگل زیاد داشت، امّا درخت خیلی کم؛ مزرعه زیاد داشت، امّا محصول خیلی 

یکوقت دیوانه ای که مردم سنگسارش کردند و از شهر بیرونش انداختند،  .کم

 :می کشید و می خندید همیشه این شعر را می خواند و آه

 با این همه بیابان  

 کاشکی که آب نداشتیم؛  

 با این همه مصیبت  

 .کاشکی که خواب نداشتیم  

 با کلّه های گُنده  

 الغ نداریم؛ک عقلِ  

 در خود از آدمیت  .

 !اریمدیک جو سراغ ن  
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 ه، با آنچراستی هم که آن همه زمین، آن همه رودخانه، آن همه دریا 

می شد،  اگر آن یک ذرّه آب هم خشک! یک ذرّه آب چه فایده ای داشت

 بروندمع کنند و جرا ل و پالسشان مردم شهر مجبور بودند که جُدیگر آنوقت 

نمی شد، و آن یک مشت  شکخامّا از بخت بد آبها . به یک آبادی دیگر

چشان را مانده بودند و نسل به نسل آرزوهای پو. محصول مردم را نگهداشته بود

 .تحویل بچّه هاشان می دادند و می مُردند

عدّه شان زرد  یک. به هیچ نژادی نمی خوردند. آدمهای عجیبی بودند 

سیاه بودند، امّا  عدّه شانیک . بودند، امّا موهاشان بورِ بور بود و چشمهاشان آبی

 یک عدّه شان سفید بودند، امّا. چشمهاشان مورّب بود و موهاشان بلند و صاف

یک عدّه شان هم .مجعّد بود و دماغهاشان کوفته ای و لبهاشان قلوه ای نموهاشا

بود و  مورّب بود و آبی، و یک چشمشان افقیسرخ بودند، امّا یک چشمشان 

که یک خُرده به نژادِ اسمی  دمیانِ آنها تک و توکی پیدا می شدن. سیاه

 .خودشان شباهت داشتند

. ک من شن قاطی می کردندییا را با نخود و لوب چارکبقّالهاشان یک  

. آرد گندم را با یک من خاک ارّه خمیر می کردند چارکنانواهاشان یک 

شب  .گوشت را با یک من پیه و استخوان می فروختند چارکقصّابهاشان یک 

تا خدا  که می شد، پشت پنجره هاشان پرده های کُلُفتِ سیاه آویزان می کردند

می شد   اگر بندۀ خدایی پیدا. کوچه و خیابان نریزد نکرده نور چراغهاشان توی

  آخر برای چه پشت پنجره هاتان پرده های کلفتِ سیاه »: و از آنها می پرسید

        پس می خواستی ما پول! نه، بابا»: یک کاره جواب می دادند« می کشید؟
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بریزد ا بخریم، بریزیم توی چراغهامان، آن وقت روشنایی آنهروغن  بدهیم،

توی کوچه و خیابان و دیگران استفاده اش را ببرند؟ نه، ما این قدرها هم االغ 

هرکس که می خواهد با کلّه . نیستیم که مُفت و مجّانی به دیگران خیر برسانیم

 «!نخورد زمین، چشمش کور، با خودش چراغ فانوس بر دارد

خودش  با وجود این، شبها توی کوچه و خیابانِ تاریک هیچکس با 

توی روشناییِ چراغِ او جلوِ  چراغ بر نمی داشت، چون ممکن بود یک نفر دیگر

 .پایش را ببیند

می کردند  «سالم»به هم  گُداری هاکسانی که از یک خانواده بودند، گ 

به دیگران « سالم»می گفتند، امّا رسمشان این بود که به جای « حافظ خدا»و 

درد و بال »، بگویند «خدا حافظ»به جای  و« !درد و بالیم به جانت»بگویند 

 «!پیش

         وقتی که می خواستند به یک نفر خیلی مهربانی کنند، صدایش  

برای همین بود . ، و دو بامبی می کوبیدند توی کلّه اش«یمی کردند دشمنِ خون

مردم شهر تقریباً با . که هیچکس نمی خواست با کسِ دیگر دوست بشود

از همان کوچکی به بچّه هاشان یاد می دادند . و رفتی نداشتندهمدیگر هیچ آمد 

! / عدس، عدس! / هر که باشد به فکرِ خود! / ، نخوددونخ»: که با آواز بگویند

 «!دوستی نکن با هیچکس

 کو از شهر بیرونش انداختند، ی  که سنگسارش کردند  دیوانه ای همان       

: یت حلبی ایستاده بود و گفته بودبار توی میدانِ شهر رفته بود روی یک پ

       اگر احمق نیستید، برای ! شما همه تان احمقید! واآهای مردمِ شهر کوراچا»
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اینجا مانده اید؟ اینجا که غیر از فقر و فالکت و سختی و بدبختی چیزی چی 

نانتان خربزۀ ابوجهل است، آبتان زهر هالهل، هواتان نفس . پیدا نمی شود

شما که دشمنِ همدیگر هستید و به هم هیچ اعتمادی ندارید،  !هفت سراژدهای 

چه طور می توانید توی یک شهر زندگی کنید؟ بله، من می دانم چه مرگتان 

آسمانِ این جهنّم درّه  تِخر از اجدادتان شنیده اید که یک روز ماتحآ. است

ید که آن انتظار می کش! می ریزد پایین سوراخ می شود و ازش طال و جواهر

از آسمان ریخته را جمع کنید و بریزید توی کیسه  روز برسد و طال و جواهرِ

مگر عقل . روی کولتان و بگذارید از این لعنت آباد بروید دگونیهاتان و بگیری

توی آن کلّه های پوکتان نیست؟ آخر طال و جواهر آن باال، توی آسمان، چه 

ل و جُبیایید . خالصه، وِل معطّلید. تکار می کند؟ طال و جواهر زیر پاهاتان اس

 «!جاده جمع کنید و بزنید به چاکِ پالستان را

دیوانۀ اکبیری، اگر »: آنوقت یک نفر آمده بود جلوش و گفته بود 

با این راست می گویی، پس خودت اینجا چه کار می کنی؟ می خواهی 

، آنوقت شش من یک غاز ما را احمق کنی تا همه بگذاریم، برویم اتِمزخرف

خودت تنهایی همۀ آن طال و جواهر را صاحب بشوی؟ کور خوانده ای، دیوانۀ 

بهتر است که خودت جل و پالست را جمع کنی و هر چه زودتر ! هفت خط

    اگر این کار را نکنی، ما خودمان می زنیم، شَل و پَلت! بزنی به چاکِ جهنّم

 «!می کنیم، می بریمت، می اندازیمت توی بیابان

  دیوانۀ هُرهُری،»: بعد یک نفر دیگر نطقش باز شده بود و گفته بود و 

 ینیمکاسه ات نیست، برای چ اگر ریگی توی کفشت نیست، اگر کاسه ای زیر

          آمده ای؟اصالً تو چه کاره ای؟ کی هستی؟ از کجا ! گورت را گم نمی کنی
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 «جاسوس کدام والیتی؟

ش کرده بودند و چه اجلو، دوره  و بعد یک عدّه ریخته بودند 

جفنگهایی که نگفته بودند و چه تهدیدهایی که نکرده بودند، به حدّی که 

: تاده بود و مثل ابر بهار اشک ریخته بود و گفته بوددیوانۀ بیچاره به گریه اف

یک جرقّۀ محبّت توی . خدایا، خداوندا، به این بندگانِ گناهکارت رحم کن»

من به اینها چه بگویم تا بفهمند که . عقل توی کلّه شان دلشان بگذار، یک جو

من غصّۀ بدبختی آنها را می خورم؟ چه بگویم تا بفهمند که قصدم راهنمایی 

 «آنهاست، و غیر از خوشبختی آنها چیزی نمی خواهم؟

به قلبش فشار آورده غصّه آن قدر خالصۀ کالم، آن قدر گریه کرده بود و       

هم که دورش را گرفته  یمردم. ته بود و افتاده بود وسط میدانبود که از حال رف

بودند، تا توانسته بودند، تُف به سر و صورتش انداخته بودند و لگد نثارِ پَک و 

 .پهلوش کرده بودند

یک بار دیگر که باز جرئت پیدا کرده بود و توی میدان شهر رفته بود  

نها و جیبهای پُر از سنگ، به امو بزرگ، با د ، مردم، از کوچکباالی پیت حلبی

مع شدند و سنگبارانش کردند و شَل و پَل و زخم و زار، از شهر جدورش 

 . ونش انداختندبیر

از درد مُرد؟ از  :کسی با خبر نشد که به سرِ پیر مرد بیچاره چه آمد 

 ؟گرسنگی مُرد؟ از غصّه مرد؟ گرگهای بیابان پاره پاره اش کردند و خوردندش

او را دیگر  واامّا مردم شهر کوراچا. خاک غربت؟ هیچ معلوم نشد رفت به یا

 .توی میدان شهر، باالی پیت حلبی ندیدند
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روزی که از شهر بیرونش انداختند، همه توی خانه های خودشان جشن  

کشیدند، به جای رقصیدن، جفت و  رابه جای آواز خواندن، داد و هو. گرفتند

خوشحالی آن شب یادشان رفت که پشت پنجره هاشان لگد انداختند، و از زور 

شدنِ شرّ  ه، به شکرانۀ کندشاید هم می خواستند. پرده های کُلُفتِ سیاه بکشند

برای کوچه ها و ، آن شب نور چراغهاشان را واآن دیوانۀ منحوس از کوراچا

 .خیابانها خیرات کنند

2 

به  و ،بودندکشیده « واکوراچا»از مشرق تا مغربِ دیوار بلند یک  

نصفۀ باالیی  .شهر را از وسط نصف می کردکه موازاتش یک خیابان پهن، 

فقیرها، با این تفاوت « زنده مانی»جای  یداراها بود، نصفۀ پایین« زندگانی»جای 

که مرزِ بین دو  در این دیوار،. داراها بودجمعیتِ فقیرها هزار برابر جمعیت که 

        بین دو تا دنیای متفاوت را حالیِ مردم  محلّه از یک شهر نه، بلکه فاصلۀ

قلچماقِ  ند با دو تا قراولدهر صد متر یک در و دروازه گذاشته بودر می کرد، 

  .کارد به دوالِ چکمه نیزه به دستِ شمشیر به کمرِ

کارشان . فقیرها می رفتند باالی شهر، برای داراها کار می کردند 

 و رختشویی، عملگی و بنّایی، پیشخدمتی وبود و حمّالی، باغبانی رفتگری 

     ربپیش از غروب که کارشان تمام می شد، باید  .، نوکری و کلفتیآشپزی

فقط کلفت نوکرهاشان بودند که کارشان شبانه . نیپای وایراچاومی گشتند به ک

این حیف که روزی بود و توی زیر زمین خانۀ ارباب زندگی می کردند، امّا 

 تا حواسشان زن و شوهر می بودنداوّالً باید « زر و زور» قانونِحکمِ  هببیچاره ها، 
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اگر زن بنا بر این . تا حواسشان پرت نشود شوندنبچّه دار جمع باشد، و ثانیاً  

این  خیلی زود خبرش به گوش ارباب رسانده می شد ویکیشان حامله می شد، 

ن دلیل کلفت نوکرها در اوّل همی به. شوهرش، هر دو، را بیرون می کردند وزن 

 ۀ قابل تمدید، به شرط رضایتِ ارباب، استخدام پنجسال با یک قرارداد ،جوانی

  .می شدند

             و توی آن دنیا می خوردند و داراها دنیای خودشان را داشتند 

          «پایین وایکوراچا»می خوابیدند و عیش می کردند و گذارشان هم به 

داشتند و خیلی هم داشتند و « ی باالواکوراچا»در هر چه می خواستند . نمی افتاد

 .خوب و عالیش را داشتند

نبودند که بچّه های کوچکشان را برای گردش و تماشا به  فقیرها مجاز 

شغل برای همین بود که بچّه ها تا بزرگ نمی شدند و . باالی شهر ببرند

در عوض، شب که . ا نمی دیدند، باالی شهر رگرفتندپدرهاشان را پیش نمی 

         شستند و بچّه هاشان را دور خودشان جمعن می شد، پدرها و مادرها می

 .برای آنها قصّه می گفتند« ی باالواکوراچا» تعریف و توصیفِمی کردند و در 

مثالً اوّل تا یک قصّۀ تازه به یادشان بیاید، یا بخواهند خودشان بالبداهه یک 

 :نند، می گفتندقصّه سرِ هم ک

ان، به امیّد خدا، به زودی بزرگ می شوید، ته های عزیزم، شما همه چّب» 

   .باید بگویم بهشتکه نه، شهر . می روید باالی شهر، سرِ کار وردستِ باباتان،

 بهشتی است این عجب: گفت به چشم خودتان خواهید دید و خواهید

        باید بگویم چهخانه که نه، ! خانه هایی چه! چه خیابانهایی! باال چاوایکورا
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گی می کنند؟ دچند نفر تویش زن: اتاق چهار پنج طبقه، بیست سی تا! قصرهایی

کلفت، نوکرها جاشان . آقا و خانم و دو سه تا بچّه: پنج نفر یا دستِ باالش چهار

 پایین کسی وایچه زیر زمینی؟ اگر اینجا، توی کوراچا. توی زیر زمین است

وقتی که روی میز سفره   .وانست لنگه ش را داشته باشد، پادشاهی می کردمی ت

آنها دل ضعفه  بویآدم از ! چه غذاهایی: ده، دوازده رنگ غذاپهن می کنند، 

      «.گیردمی 

چه جور غذاهایی؟ چه »: و بچّه ها باال و پایین می جستند و می پرسیدند 

نه می بردند که خودشان  اسم از غذاهایی مادرهاو و پدر « جور غذاهایی؟

آنها را با چنان آب و از امّا هر کدام خورده بودند، هرگز هرگز دیده بودند، نه 

را از روی کتاب  تابی تعریف می کردند که انگار داشتند دستور پخت آن

 .خوان ساالر دربار برای بچّه هاشان می خواندندآشپزی 

که خیلی زود بزرگ بشوند  برای همین بود که بچّه ها آرزو می کردند 

شمهای خودشان ببینند چکار کنند و همه چیز را با « باال شهر»و خودشان بروند 

بزرگترین آرزوی بچّه ها بزرگ شدن و به  .و حسرت بکشند و کیف کنند

سوراخ شدنِ آسمان و  و بزرگترین آرزوی بزرگها عرصۀ کار رسیدن بود

را می دیدند، امّا « باالشهر»شدند و بچّه ها بزرگ می . واهرجباریدن طال و 

  .نمی شد می مردند و آسمان سوراخ بزرگها پیر می شدند و

3 

      این« شهر نپایی»مردمِ . یک سال مرضی به شهر آمد، بدتر از طاعون 
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یکدفعه توی کوچه یا . ض را می گرفتند و مثل برگ خزان می ریختندرم 

اوّل . ی، یا بچّه ای سرِ جایش خشکش زدخیابان می دیدی که مردی، یا زن

     چشمهایش باالرنگش کبود می شد، بعد دهنش کف می کرد، بعد نی نیِ 

می گشت، بعد تلپّی می افتاد و آبِ زرد از الی دندانهایش  می رفت، بعد سرش

   لبیرون می آمد و دستها و پاهایش سیخ می شد و جان به جان آفرین تحوی

 .می داد

می افتاد، هرکس که آن دور و بر بود، ن بیچارۀ بی سرنوشت آهمینکه  

. برادر به برادر کمک نمی کرد. دماغش را می گرفت و پا می گذاشت به فرار

را  واشهر کوراچا. مادر به فرزند نمی رسید. پسر زیر بازوی پدر را نمی گرفت

 .چنان بوی گند گرفته بود که زنده ها از نفس کشیدن می ترسیدند

سال باال شهریها در سرتاسرِ دیوارِ مرزی، در خیابان بزرگ، قراولها آن  

تا نگذارند پایین شهریها پا به آن طرفِ خیابان بگذارند را چند برابر کرده بودند

قراولها یک . نزدیک بشوند« شمالی وایکوراچا»و به درهای ورود و خروجِ 

ر به کمر و کارد به لو دماغشان و نیزه به دست و شمشیجدستمال بسته بودند 

امّا  .دوالِ چکمه ایستاده بودند و چهار چشمی این طرفِ خیابان را می پاییدند

یک نفر هم پایش  تاز پایین شهریها هیچوق. اصالً احتیاجی به قراولِ مسلّح نبود

 .را به وسط خیابان نگذاشت

فقط جان سختها . گینیک عدّه از مرض مردند، یک عدّه هم از گرس 

خالصه توی هر خانه، از هر دو نفر، اقّالً یک نفر راهی دنیای هفت . اندندزنده م

 نمرض که کارِ خودش را کرده بود و دیگر حوصلۀ ماند. وجب زیر خاک شد
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. هم هیچ چیز عوض نشد امّا باز. نداشت، از همان راهی که آمده بود، رفت

باز هم . هم همان مردمهمان شهری بود که همیشه بوده بود و مردمش  واکوراچا

خدا »و به جای « !درد و بالیم به جانت»به همدیگر می گفتند « سالم»به جای 

      «!درد و بال پیش»می گفتند « حافظ

4 

چیانگ »، مردی بود به اسم واحاکم، یا در واقع سلطانِ شهر کوراچا 

 اسکندر، یک کلّه یک شکم داشت مثل طبل. و چلّه و خِپِله، چاق «پیانگ

، گرد و گُنده، که بدونِ گردن به تنش چسبیده بود و قیافه اش را خنده داشت

روییده بود، امّا بقیۀ روی چانه اش دو تا لنگه ریش سیاه و دراز . دار کرده بود

ریشش باریک و  لسبیلش هم مث. صورتش مثل کدو تنبل صاف و بی مو بود

چشمهاش عین . انه هاشدراز بود و از دو طرف دهانش آویزان می شد تا سرِ ش

  . می چرخید دو تا تیلۀ سیاه و قرمز بود که توی چاله های کلّه اش

البتّه معلوم نبود که حاال راستی، راستی این شکلی بود یا نه، چون سالها  

می گفتند نگاهش مثل نگاه افعی آدم را افسون . بود که مردم او را ندیده بودند

ه غضبناک سلطان چیانگ پیانگ توی وای به حالِ کسی که نگا. می کند

بعد مثل اینکه زیر پاهایش . اوّل می شد عین یک مجسّمه: چشمهایش می افتاد

چرخ داشته باشد، عقب، عقب می رفت و تلپُی می افتاد روی زمین و دیگر بلند 

امّا حاال دیگر مردم آن قدر بی بو و بی خاصیت شده بودند که  .نمی شد

 .نمی کردند هیچوقت دستی از پا خطا
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. چیانگ پیانگ نه زن و بچّه داشت، نه پدر و مادر، نه کس و کار 

بعضیها می گفتند اهل جابلقاست، . استهیچکس نمی دانست او از کجا آمده 

بعضیها هم می گفتند از آسمان افتاده . می گفتند اهل جابلساست هاو بعضی

بوده اند « واکوراچا»پاک  جدّ در جدّش اهل خاکِ است، امّا خودش گفته بود

 .«مأجوج»و رگ دیگرشان به « یأجوج»و یک رگشان می خورده است به 

. آسمانی بود الیچیانگ پیانگ اهل هرکجا بود و هرکه بود، در معنی ب 

آن . می گفتند که سال به سال قیافه اش عوض شد تا به شکل اژدها در آمد

روی تخت  ی گذاشتنداو را م اولهاکه می شد، قر« جشن گل و ترانه» اوّلها روزِ

        و سبزی  امّا حاال دیگر خود قراولها. می گرداندندش روان و توی شهر

فقط می دانستند که . پاک کنها و بادنجان دور قاب چینها هم او را نمی دیدند

        بعضیها می گفتند که شصت سالش است و بعضیها. هست و فرمان می دهد

هزار سال از عمرش می گذرد و هر دسته هم برای ادّعای می گفتند که شش 

 .خودشان دلیلی داشتند

. نوک یک تپّه، قصری داشت دوازده طبقهدر ، «شهر باال»در باالباالهای  

در طبقۀ اوّل آشپزها بودند و خدمتکارها و کنیزها، و در طبقۀ دوّم مشاورها و  

نیزه به دست و  زدهم جای قراولهایسرقراولها و سر جّالدها، و از طبقۀ سوّم تا یا

           خودِ چیانگ پیانگ هم توی . بود شمشیر به کمر و کارد به دوال چکمه

و فرمان می داد و وحشت می کاشت و قدرت طبقۀ دوازدهم زندگی می کرد 

  .داشت می کردبر
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سرِ . زۀ یک تلسکوپاداشت به اند چیانگ پیانگ یک دوربین بزرگ 

به همه طرف  از پنچره می رفت بیرون و با یک پیج می شد آن رادوربین 

می گفتند که او . می نشست پشت دوربین و تمام شهر را تماشا می کرد. گرداند

اگر پایین . می پایدهمه را و بیند با دوربینش تمام سوراخ سنبه های شهر را می 

نگ پیانگ آن را پایینهای شهر یک مورچه از دیوار یک خانه باال می رفت، چیا

 .می دید و روز بعد یک فرمان تازه صادر می شد

          کار « شهر باال»پایین شهریهایی که روزها از صبح تا غروب در  

از کی شنیده بودند که یک روز از پنجرۀ طبقۀ  می کردند، نمی دانستند

گ رد اندوازدهم یک تیر پرتاب شده بود توی اتاق و از بغل گوش چیانگ پی

غضبناک شده بود که دستور داده بود همۀ سلطان را می گویی، چنان . شده بود

قراولها را به صف کنند و هر قراول یک گوش قراول بغل دستیش را از بیخ 

      آن روز تقریباً ده من گوش جمع کردند و توی آنها ریسمان کشیدند . ببرد

   دل چیانگ پیانگ را  امّا این مجازات. های قصر آویزان کردند و جلو پنجره

: ته شهر جار بزنند و بگویند تا دستور داد که جارچیها در سر. خنک نکرد

و به طرف است از جانش گذشته هرکس بیاید و نام و نشانی کسی را بدهد که »

 «!ایزه می گیردجقصر چیانگ پیانگ تیر پرتاب کرده است، صد سکّۀ طال 

شده بود که از صبح تا غروب چند هفته کار مشاورها و دبیرها این  

بنشینند و به حرفهای خبرکشها گوش بدهند و نام و نشانی بگیرند و مأمور 

  یصد هزار سبه  وابا وجود اینکه جمعیت شهر کوراچا. بفرستند و تحقیق کنند

حتّی عدّه ای نام . نفر هم نمی رسید، دست کم پنجاه هزار نام و نشانی جمع شد

      ا فرزندشان را داده بودند تا بتوانند صد سکّۀ طال جایزه، برادر، یرو نشانی پد
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    بگیرند، امّا آخرش هم یک نفر پیدا نشد که بتواند بگوید پرتاب کنندۀ تیر را

   با چشمِ خودش دیده است و در نتیجه هیچکس نتوانست صاحب صد سکّۀ

 .طال بشود

بروند خانه ها را  پیانگ فرمان صادر کرد که آنوقت بود که چیانگ 

بگردند و هر کس که توی خانه اش تیر و کمان پیدا شد، خودش را بکشند و 

آن روز توی شهر دست کم صد تا خانه را آتش زدند . خانه اش را آتش بزنند

این  واکوراچا خیلی از مردمِ. و شعلۀ آتش چند شبانه روز ازشهر باال می رفت

و کسی از این  می کشیدند حالی هورارا تماشا می کردند و با خوش شعله ها

می گفتند از قضیۀ تیر اندازی به بعد، چیانگ . نمی کردکارشان تعجّب هم 

یانگ که بی نهایت بی رحم بود، شد مظهر بیرحمی و روز به روز زندگی را بر پ

و شیرین تر،  تر تلخ تر و تلخ تر کرد و مرگ را بر آنها شیرین وامردم کوراچا

همان شهری بود که همیشه بوده بود  واکوراچا. چ چیز عوض نشدهی هم امّا باز

 . و مردمش هم همان مردم

5 

یر زی از آنها زد ک، یخبر آتش زدنِ خانه ها که به کنیزهای قصر رسید 

   برای چه گریه ند هرچه از او پرسید. همین طور زار، زار گریه می کرد .گریه

    موهایش را کند و مشت تویآن قدر اشک ریخت و . اددمی کند، جوابی ن

  سر و سینه اش کوبید تا باالخره مشاور اعظم با خبر شد و او را احضار کرد و

   ین کنیز دختر یکی از ا .هر طور بود ازش حرف کشید تا به کُنه قضیه پی برد
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و برای مشاور اعظم آورده  قراولها او را دزدیده بودند. تاجرهای جابلقا بود

دختر بیچاره از دوری خانه و خانواده اش آن قدر غصّه خورده بود که . بودند

فکر کرده بود که همۀ این بدبختیها زیر سر چیانگ . داشت دیوانه می شد

برای یکی از قراولهای جوان دلبری کرده بود و یک تیر و کمان . پیانگ است

را  بعد هم یواشکی خودش. بلدرچین بزندکوچک از او گرفته بود که باش 

چیانگ  دوربینِ پنجرۀ اتاقِ ،رسانده بود به ایوان طبقۀ دوازدهم و از کنار ایوان

 .پیانگ را نشانه گرفته بود

دختر بیچاره را گرفتند و موهای بلندش را بستند به دُم یک قاطر  

باز هم معلوم شد که هیچکدام از مردم . چموش و قاطر را ول کردند توی بیابان

و جسارت را پیدا نکرده بود که جانش را بگذارد کف رئت جاین  واکوراچا

ولی چیانگ پیانگ را از قضیۀ دختر . دستش و تیری حوالۀ چیانگ پیانگ بکند

در نتیجه چیانگ . بی خبر گذاشتند ،مشاور اعظم با او تاجر جابلقایی و رابطۀ

    پیانگ سوء قصد به جان خودش را بهانه کرد و اخالقش پلیدتر شد و آتش 

ضدّ بشریِ عجیب و غریب  روزی نبود که یک فرمانِ. بش شعله ور ترغض

یکی ، خانه هابه و  یک روز دوباره قراولها توی شهر راه افتادند. صادر نکند

 :جلو هر خانه گاری نگهداشتند و صاحبخانه را خواستند و گفتند. ، سرزدندیکی

یشتر از یک حاکم بزرگ، چیانگ پیانگ، هیچکس حق ندارد ب دستوربنا بر »

هرکس همان لباسی که به تن دارد، از سرش هم زیاد . دست لباس داشته باشد

 «.بروید بقیۀ لباسها را زود بیاورید، تحویل بدهید. است

مردم، دسته دسته، می آمدند و لباسها را می آوردند و دمِ در به قراولها  

        با هزار زبان  همه چاپلوسانه لبخند می زدند و از قراولها. تحویل می دادند
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قراولهای محترم، خیلی باید ببخشید که »: مثالً می گفتند. عذرخواهی می کردند

می دانستیم که لباسهای زیادیمان یک روز  اگر. شده ایم باعث زحمت شما

سارت نمی کردیم که توی خانه جبرای شما درد سر درست می کند، هیچوقت 

راضی به . خودمان لباسها را توی گاری بگذاریم اجازه بدهید. لباس جمع کنیم

 «.زحمت شما نیستیم

دست به دهنِ البتّه قراولها هم از آسمان نیامده بودند و از فرزندانِ مردمِ  

. دردشان خبر داشتند بودند، و اگر حاال دیگر همدرد آنها نبودند، از واکوراچا

اگر گاری را دمِ در  قراول. بیاورندبه روی خودشان صالحشان نبود که فقط 

ماند و پدر یا مادرش هم که  می غریبه دآلونک پدرش هم نگهداشته بود، بای

چیزی بیشتر از چند تا تکّه لباس پاره پوره نداشت که بیاورد، به او تحویل 

           از خجالت داریم آب . خیلی شرمساریم»: بدهد، صالحش بود که مثالً بگوید

 اینها هم متأسّفانه آن قدر. بیشتر و بهتر از این نداشتیممی بخشید که . می شویم

ما را به بزرگی و خوشبختی . کهنه و پاره ست که به هیچ دردی نمی خورد

    « !خودتان ببخشید

باورشان نمی شد، یا چون قراول بودند حرف کسی امّا خیلی از قراولها  

اعتماد نداشته  و به همدیگر اعتماد نداشتند، صالحشان بود که به هیچکس

وقتی که . می رفتند توی خانه و تمام سوراخ سنبه های خانه را می گشتند .باشند

چیزی گیرشان نمی آمد، و می دیدند که لباسهای تن صاحبخانه از لباسهایی که 

د، نتحویل داده است، کمی بهتر است، مثالً، بدون اینکه به صاحبخانه نگاه بکن

    یی که تنتان است، در بیاورید و این پاره باسهازود باشید، آن ل»: ندمی گفت

         اینها به درد پاک کردن! خیال کرده اید ما احمقیم. پوره ها را تنتان کنید
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 «!نمی خوردچرخهای گاری هم  

و همین مردم سرشان را می انداختند پایین و زود می رفتند توی خانه و  

یک نفر هم . همان پاره پوره ها را می پوشیدند لباسهای بهتر را در می آوردند و

. پیدا نمی شد که از قراولها بپرسد که این لباسها را می خواهند چه کارش بکنند

 خیلی زود شایعه. شهر راه می افتاد به طرف مغرب ،گاریها پر می شد از لباس

ی هم، رو  ، توی بیابان، کود کرده اندادوره ،شد که لباسها را برده اند آن دور

دورش سیم خار دار کشیده اند و قراولها نوبتی پاس می دهند که کسی به آنها 

می گفتند، امّا هیچکس در هیچ جای بیابان به چشم خودش . نزدیک نشود

  .استچنین انبارهایی ندیده 

شد و قانون شد و رسم شد که هرکس وُسعش  حکم داز آن روز به بع 

و « ادارۀ تفتیش لباس»، اوّل باید می رفت به که بخواهد لباس نو بدوزدمی رسید 

اط محلّه و می برد، می داد به خیّ نمره را ، واسم می نوشت و نمره می گرفت

می رفت پیش خیّاط و لباس . دننوبتش که می رسید، خبرش می کرد. می رفت

 بعد هم لباسهای. کرد و همانجا، توی پستوی خیّاطی عوض می نو را می گرفت

 .به مأمور حکومت که در خیّاطخانه مقیم بود، تحویل می داد کهنه اش را

یک بار هم     سالهر سه، چهار خالصه، کار به جایی رسید که مردم  

خیلی از خِباطها وضعشان آن قدر خراب . یک دست لباس بخرندنمی توانستند 

 شد کمیاب لباس. شد که مغازه هاشان را بستند و رفتند به دنبال یک حرفۀ دیگر

مردم . قیمت پارچه از قیمت جان آدمیزاد هم باالتر رفت. و چسبید به بال سیمرغ

بعضیها هم کیسه های بزرگ و . لباسها را وصله و پینه می کردند و می پوشیدند
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پارچۀ کتان یا چتایی دوخته بودند و برای روز سوراخ شدن را که از محکمی 

! ای بابا»: از آنها لباس دوختند و گفتند آسمان آماده گذاشته بودند، برداشتند و

شاید هم که طال و جواهر . تا آن روز که آسمان سوراخ بشود، خدا بزرگ است

        «!خدا را چه دیده ای! با کیسه از سوراخ آسمان بیفتد پایین

هروقت یک نفر با لباس بی وصله توی کوچه و خیابان راه می رفت،  

! اوه، اوه»: ب تماشایش می کردند و مثالً می گفتندمردم می ایستادند و با تعجّ

و بعضیها  «!این دیگر کیست؟ لباسش یک وصله هم ندارد! نگاه کنیدیارو 

حتماً از »: سرشان را در گوش همدیگر می گذاشتند و آهسته می گفتند

 «!نوکرهای چیانگ پیانگ است

که هوا گرم بود، بیشتر بچّه ها تا ده پانزده سالشان نمی شد، در فصلهایی  

 مادرها همدوخته هایی درست می کردند مثل دستگیرۀ. لباس به تن نمی کردند

در تمام شهر دو سه نفر  .آشپزخانه و آنها را به جلو و عقب بچّه ها می بستند

برای . می بافتند پارچه باف بودند که آنها هم برای باال شهریها سفارشی پارچه

پارچه های  و حریر و اطلس جابلسا جابلقا و چیانگ پیانگ و خدم و حشمش از

 .پشمی و کرکی وارد می کردند

، مخصوصاً پایین پایینهای شهر، شد یک وابعد از چند سال شهر کوراچا 

مردم دیگر حوصله . تکثافت تمام کوچه و خیابانها را گرف. گدا خانۀ حسابی

ه یکبار به حمّام د که سر و صورتشان را بشویند، یا اقّالً  دو سه ماننمی کرد

 شپشهای. بلند می شد و می شد تا می شکست و می ریختناخنهاشان . بروند

                                                 .رشت از سر تا پاشان باال می رفتد و ریز
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. می کردندن دیگر آن پرده های کُلُفت سیاه را پشت پنجره هاشان آویزان         

پول هم . را کنده بودند و با پارچۀ آنها برای خودشان لباس دوخته بودندهمه 

همینکه هوا تاریک می شد، همه مثل  .بخرندروغن چراغ نداشتند که بدهند 

مرغ و خروس می رفتند توی النه هاشان، چه خوابشان می برد، چه نمی برد، 

فکرهاشان دراز می کشیدند، یا توی تاریکی می نشستند و در حالی که با 

کلنجار می رفتند، به پنجره هاشان که از نور مات آسمان کمی روشن می شد، 

 .نگاه می کردند

 6 

از پشت دوربینش که بلند شد، آن قدر عصبانی  یک روز چیانگ پیانگ 

همۀ . بود که نعره ش مثل آسمان غُرُنبه توی تمام دوازده طبقۀ قصر پیچید

لها، به لرزه افتادند، امّا گوشهاشان را هم تیز ساکنان و کارکنان قصر، حتّی قراوا

قراول اعظم  .کردند تا بفهمند چه اتّفاقی افتاده است و چه مصیبتی در پیش است

بزرگ هیچوقت از دلش بیرون نمی رفت و به کم و زیادش  که ترس از حاکم

خودش را  طاعِسرور جهان مُ سخنان آتشین هعادت کرده بود، کلمه به کلم

 :نها را برای خودش تفسیر کردشنید و آ

هنوز حرف        . و راه می روند دپدر سوخته های ملعون هنوز زنده ان» 

و طاق و جفت توله پس  هنوز شبها می روند زیر لحاف. می زنند و می خندند

. عین کرم و مگس توی مزیله زندگی می کنند و حالیشان نیست. می اندازند

یک پدری . می دانم چه کارشان کنم. هستند راستی که اینها مخلوقات عجیبی

      من خسته .ازشان دربیاورم که توی افسانه ها بگویند و توی تاریخها بنویسند
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هیچ جانوری طاقت اینها را . امّا این پفیبوزها هنوز خسته نشده اندام، شده 

 «.ندارد

 هایش راچیانگ پیانگ حاال توی تاالر بزرگ قصر قدم رو می کرد و پا 

تمام قصر به . در چکمه های پاشنه آهنی گُرُمب گُرُمب بر کف تاالر می کوبید

را ترس از این گرفته بود که قصر خراب بشود و زیر  ههم. لرزه در آمده بود

    فرمان عاقبت نعره و گرمب گرمب قطع شد و چیانگ پیانگ. آوار بمیرند

دلش نبود، نفسی به راحت  تازه اش را صادر کرد و قراول اعظم که دل توی

       فرمان تازه از این. باز شد کشید و دهنش از خندۀ خوشحالی تا بناگوش

  :قرار بود

این مردم . آن قدر خوشبختند که احتیاج به پول ندارند وامردم کوراچا» 

. خوشبخت با همان هوا و آب خالی، که مجّانی است، می توانند زنده بمانند

 بردارند، ردند،کم خانه های شهر را بگردند و هرچه پول پیدا وند تمارقراولها ب

به یادشان باشد که همه جای این مردم را . ببرند به خزانه دار باشی تحویل بدهند

توی لباسهاشان، توی صندوقها و صندوقچه هاشان، زیر . خوب بگردند

و  تفتیشبه حال کسی که بعد از  یوا. فرشهاشان، همه جا را با دقّت نگاه کنند

دستور می دهم که . ضبط پول موجود، خبر برسد که هنوز مقداری پول دارد

 «.زنده زنده پوستش را بکنند و بعد بیندازندش توی دیگ آب جوش

ش خبر داشت، یکم و ب واقراول اعظم که از اوضاع مردم کوراچا 

چندین بار خواست عرض کند که قربان، این مردمِ به قول خودتان پفیوز نه 

   گور ندارند که کفن داشته باشند،. ، نه لباس، نه صندوق و صندوقچهرش دارندف
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امّا ترسید که چیانگ پیانگ بیشتر از کوره در برود و دستور بدهد که خودش 

 را که قراول اعظم باشد، قِلِفتی پوست بکنند و بیندازندش توی دیگ آب

می شود،  اطاعت»: د و گفتپشت در تاالر پاهایش را محکم به هم کوبی. جوش

  «!قربان

ریختند توی خانه ها و شروع کردند به ضبط کردنِ  از همان روز قراولها 

توی سوراخ گوشها، توی دهنها، زیر : جایی نبود که نگردند. پولهای مردم

کسهایی . راخهای دماغ، و سوراخهای دیگروبغلها، توی حفرۀ نافها، توی س

امّا این قضیه از قراولهای . رت می دادندواشان را قه تعدادی از سکّه هبودند ک

   مظنونها را مجبور. بو می بردند، ول کن نبودندکه وقتی . کهنه کار مخفی نماند

ال می کردند که انگشت توی حلق خودشان فروکنند و عُق بزنند و سکّه ها را با

امّا . دفع کنندبیاورند، یا چند ساعتی هِی سر قدم بروند و سکّه ها را از پایین 

شکّ او فوراً شکم کسی را که به . بعضی از قراولها از این حوصله ها نداشتند

 برده بودند، پاره می کردند و اگر سکّه ای توی شکمبه و روده پودۀ او بود، در

کار جمع کردن پولها و تحویل دادن آنها به خزانه دار باشی دو  .می آوردند

هرکس تصادفاً در جایی سکّه ای پیدا می کرد، بعد از آن هم . ماهی طول کشید

    «ادارۀ تفتیش پول»یکنفس تا  آن را توی مشتش می گرفت و ترسان و لرزان

ل می داد و یک پرسشنامۀ مفصّل هم پُر می کرد سکّه را آنجا تحوی. می دوید

                                                                                                                         .                    تا معلوم بشود که سکّه رادر کجا و چه جوری  پیدا کرده است

7 

       کم کم کار ادارۀ تفتیش پول تق ولق شد و .گذشت یسالیکی دو  
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هیچکس مدّتها بود که کسی چشمش به پول نیفتاده بود و . کردندآن را تعطیل 

چیانگ پیانگ هنوز آتشی بود، آتشی تر  .نکرده بودبه ادارۀ تفتیش پول مراجعه 

       می رفت پشت دور بینش می نشست و شهر را نظاره . و دمغ تر از همیشه

آنوقت آتش غضبش سخت شعله ور می شد و توی تاالر بزرگ قدم . می کرد

های ه کوبید و نعررو می کرد و پاهایش را گرمب گرمب بر کف تاالر می 

 .راست می کرد رعد مانندش مو به تن همۀ درباریان و خادمان

مدّتها بود که شکنجۀ تازه ای به فکرش نرسیده بود تا فرمان تازه ای  

            مفتخورهایپس من این »: یک روز به قراول اعظم گفت. صادر بکند

بگو با زیردستهاش  به این مشاور اعظم چه کار کنم؟ را می خواهمبی خاصیت 

د با یک دلیل محکم و منطقی نجلسه بگذارد و یک ظلم تازه و ابتکاری فکر کن

و ثانیاً  بگو که اوّالً یک هفته، فقط یک هفته مهلت دارد،. و به اطّالع من برساند

          اگر ظلمش تکراری باشد، او و زیردستهایش هرکدام صد ضربه شّالق

 «.ار برکنار می شودمی خورند و خودش هم از ک

که بنشینند و به مغزشان زور بیاورند و بود ورها این ااز آن روز کار مش 

روز . از خودشان ظلمهای تازه و ابتکاری با دلیلهای محکم و منطقی در بیاورند

و از  سمشاور اعظم از شدّت تر. ششم بود و مهلت داشت به آخر می رسید

زیردستهاش هم از حال و  .ه بودفشار مغز رنگش کبود مایل به زرد شد

خره یکی از مشاورها از جا باال. اند خودشان را باختهحرکاتشان پیدا بود که 

همه  «!فکری به ذهنم آمده است که می تواند ما را نجات بدهد»: جست و گفت

                                           «چه فکری؟ چه فکری؟»: از جا جستند و یکصدا  گفتند
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به نظر من مردم هنوزهم خیلی چیزها دارند »: مشاور نجات دهنده گفت 

اگر قرار است که هر چیز زیادی ای که دارند، . که خیلی به دردشان نمی خورد

     از اینتحویل حکومت بدهند، چرا این چیزهای زیادی را ازشان نگیریم؟ 

 «!تازه تر و ابتکاری تر ظلم پیدا نمی شود

حاال »: اعظم مشتش را محکم کوبید روی میز و با فریاد گفت مشاور 

 «چرا این قدر لفتش می دهی؟ جانت در بیاید، بگو چه چیزهایی؟

یکی از مشاورها که می خواست خودی نشان بدهد و اگر حدسش  

درست باشد، از اعتبار مشاور نجات دهنده سهمی ببرد و رتبۀ دوّم را بگیرد، 

بدن  عضوهای مضاعف قربان، فکر می کنم منظورش»: پیشدستی کرد و گفت

 ».باشد

مشاور نجات دهنده که از فضولی همکارش سخت دلخور شده بود، با  

عضوهای مضاعف، بله، امّا نه ! آفرین بر این هوش»: لحنی سرزنش کننده گفت

مثالً ادمیزاد دو تا پا دارد، یعنی پا عضو مضاعف است، امّا با یکیش . همۀ آنها

همین طور . عضو راه رفتن واند راه برود، پس هر دو پا باهم می شوندنمی ت

امّا چشم که دو تا داریم، با یکیش هم . دستها که با هم عضو کار کردن هستند

شیر  ها بچه به زنها دو تا پستان دارند، با یکیش هم می توانند. می توانیم ببینیم

استند یک پستانشان را که اگر نخو. می شود به اختیار خودشان گذاشت. بدهند

. زیادی است، تحویل بدهند، مثل مردها یک چشمشان را تحویل می دهند

آسان تر و کم خرج تر  هم، بریدن پستانش از جرّاحیچشم درآوردن  ضمناً

  «!است کمترجانیش خطر است، هم 
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بود، این بندۀ خدا به ش  که آنچه به دعا از خدا خواسته مشاور اعظم 

: کرد و گفتاسم صدا  هاو را بش کرده باشد، تشویقاینکه برای بود،  داده

ناز هم سکّه  گذشته از آفرین، ده تا! آفرین بر تو، چیچونگ فوتسه، صد آفرین»

 «... پس فوراً  !شست داری

هوش خوش خدمتیش کمتر از مشاور نجات دهنده که  مشاور فضول 

     . ان، من هم عرضم همین بودقرب»: نبود، توی حرف مشاور اعظم دوید و گفت

معلوم . گفتم عضوهای مضاعف، ولی منظورم همۀ عضوهای مضاعف نبود

 « ...است که اگر 

خفه »مشاور اعظم دیگر تاب نیاورد و حرف مشاور فضول را با یک  

دو تا دستش را به طرف دبیر اعظم، که در سر قطع کرد و « !فضول قِمشو، اح

        خوب،»: رۀ جلسات نشسته بود، دراز کرد و گفتدیگر میزِ چهل، پنجاه نف

وقت تنگ است و اتالف وقت  جناب دبیر اعظم، مشاوران و دبیران عزیز،

پس جلسۀ تنظیم پیشنویس قانون ضبط اضافات عضوی . آیین مدیریتخالف 

 «.را رسماً شروع می کنیم

صدای در این موقع دبیر اعظم سه تا سرفه کرد و با صدایی به بلندی  

چنانکه مالحظه می کنید، نظر جناب مشاور اعظم بر این »: مشاور اعظم، گفت

از حدقه در آوردن یک چشم »قرار گرفته است که از به کار بردن عبارت 

. باید اکیداً خود داری کرد «از بیخ بریدن یک پستان زنان»و عبارت « مردان

عضوی را به آسانی  ضبط اضافات»مردم با واقعیت امر آشنا که شدند، معنی 

  «.خواهند فهمید
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و آنوقت مشاور اعظم حرف توضیحیِ دبیر اعظم را این طور تکمیل  

    بله، فرمودند و با کمال بالغت و فصاحت فرمودند، و توضیحاً اضافه »: کرد

ادارۀ تحویل و ضبط »می شود که بر اساس این قانون اداره ای هم به نام 

 «.خواهد شد تشکیل« اضافات عضوی

و تبادل نظر کردند و  تمشاورها و دبیرها یک ساعتی با هم مشاور 

داشتند، در یادداشتی به عرض مشاور « متن قانون»دربارۀ پیشنهادهایی را که 

سه  اساسی، که با قراول اعظم، قوایمقام اعظم و دبیر اعظم رساندند و آن دو 

را تشکیل می دادند، متن نهایی  اوکوراچاوالیت گانه، مقنّنه، قضائیه، و مجریۀ 

 :قانون را، از این قرار، برای حاضران در جلسه قرائت کردند

مشیت پروردگارِ وجود و امکان، و به فرمان جهان مطاع، حاکم  بنا بر» 

ادارۀ تحویل و ضبط اضافات »، چیانگ پیانگ، اداره ای به نام مینکاالح

ز سنّ پانزده به باال، ر و اناث، اذکوهمۀ مردمِ بالغ، . تأسیس می شود« عضوی

موظّف و مکلّفند که در اسرع وقت به این اداره مراجعه کنند و عضو اضافی 

برای حفظ صحّت و سالمت اتباع . خود را تحویل دهند و رسید دریافت دارند

اداره، به طور شبانه روزی، جرّاحان  ندر ای واوالیت کوراچا نجیب و شریفِ

هرکس در : (یکتبصرۀ . ق مشغول خدمت خواهند بودالیحاذق و پرستاران 

اجرای این قانون به هر دلیل و مستمسکی کوتاهی ورزد، از داشتن هر دو عضو 

روی حدقۀ خالی  هیچکس حق ندارد: (تبصرۀ دو !محروم خواهد شد مضاعف

را با وصلۀ سیاه بپوشاند، یا با زدن عینک دودی آن را پنهان  هچشم ضبط شد

 !ت این سرپیچی از قانون، محرومیت از هر دو چشم خواهد بودمجازا، بدارد
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هیچ زنی حق ندارد، برای تظاهر به داشتن دو پستان، از سینه بند استفاده (: سه

کند و با پُر کردنِ نیم سینۀ خالی از پنبه یا چیزی دیگر، زیبایی سینۀ خود را 

غ و تظاهر بیزار است و مجازات این خداونذگار عالم از درو. طبیعی جلوه دهد

 «!سرپیچی محرومیت از هر دو پستان خواهد بود

ه گفتند و طومار قانون بعد از بَ ههمۀ حاضران در جلسه کف زدند و بَ 

مشاور اعظم و دبیر اعظم دست به دست رفت تا رسید به دست قراول  امضای

چند . نگ پیانگ داددر تاالر بزرگ به دست چیادرزِ او طومار را از اعظم و 

در فضای « !به اجراء گذاشته شود»: دقیقه بعد فریاد چیانگ پیانگ که گفت

 .دوازدهم پیچیدطبقۀ 

قانون تحویل و ضبطِ اضافاتِ عضوی به اجراء گذاشته شد و دیری  

می دید که خود  نگذشت که چیانگ پیانگ در پشتِ دوربینِ همه چیز بینِ

       چشم، و زنها، همه با یک پستان در رفت و مردهای والیتِ او، همه، با یک

  آمدند و عینِ خیالشان نیست و خیلیهاشان، وقتی که دارند از کنار قراولها رد 

     و  فقط پسرها. ی دهند و لبخند می زنندمبرای آنها سر تکان می شوند، 

ه ب دختر های پایین تر از پانزده سال بودند که در حالِ عبور سعی می کردند

        که. حدقۀ خالی از چشم مردها و  به سینۀ خالی از پستانِ زنها نگاه نکنند

می شد  می داند که در ذهن آنها چه فکرهایی پیدا می شد و گم می شد و پیدا

           تا آنها هم به میمنت و مبارکی بالغ و عاقل و مخدار و مختار محسوب 

 !می شدند؟ هان، که می داند

با دردی تحمّل ناپذیر توأم بود، و این د جنون چیانگ پیانگ خوب، شای 
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تسکین می یافت، و شادی و لبخندِ سازگاری  مردم فقط با غم و آه و زاریِدرد 

      که می داند؟ هان، که! دردِ جنونِ او را شدیدتر و تحمّل ناپذیرتر می کرد

 می داند؟ 

سالنامۀ وقایع اتّفاقیه دانستند و در  این را می واکوراچا امّا وقایع نگارهای 

بعد از به اجراء گذاشته شدنِ کاملِ قانون تحویل و ضبط چند سالی نگاشتند که 

هر وقت که پشت دوربینش می نشست و پا اضافاتِ عضوی، چیانگ پیانگ، 

   یک ساعتی نعره  همی شد، در وجودش آتش خشم چنان فوران می کرد ک

هوش می شد و کنیزهای مخصوص به قراول اعظم می کشید و می افتاد و بی

این بار قضیۀ خشم و نعره و .  خبر می دادند که طبیب مخصوص را خبر کند

قدم رو کردن و گرمب گرمب پا بر کف تاالر بزرگ کوبیدن افاقه ای نداشت 

 .و حاکم الحاکمین واقعاً تب کرد و افتاد توی بستر

ر اعظم و دبیر اعظم و قراول به مشاوطبیب مخصوص ناچار شد این بار  

سمی نیست و مع التأسّف زمینۀ جاعظم هشدار بدهد که بیماری چیانگ پیانگ 

ماری یو این ب مبتال شده اند  «بُغض المُلوک» بیماری قبلۀ عالم به. روحی دارد

درمان . می کند که درمان قاطع ندارد «شهوت الجّور»مُزمِن که شد، ایجادِ 

تصمیمش با . درجۀ جوری است که اعمال می کرده اند موقّتش هم باال بردن

، انگشت سبّابه اش رانوک را که بر زبان می آورد، « شما»و کلمۀ « !شماست

سریع و پشتِ سر هم، به سینۀ مشاور اعظم، دبیر اعظم، و قراول اعظم کوبید و 

 .لبخند معنی داری زد و رفت

      بنشینند و برای درمانتفسیرش این بود که حاال سرانِ قُوای سه گانه  
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بطن »ظلمی پیدا کنند که بیش از ظلمهای گذشته « شهوت الجّور»موقّت 

پیانگ را که یانگ چ ،فعالً کنیزهای مخصوص. مردم را به آتش بکشد« البطون

ور یک قاشق چای خوری و گاهی هم به ز دتبش قطع نمی شد، پاشویه می دادن

فقط خوشحال بودند که به . می ریختند نبات داغ و شیرخشت توی حلقش

 !اله ...وی  ...وا ! هوش نیست، وگر نه واویاله

چند ساعتی از روز سوّم اجالس سران سه قوّه گذشته بود که یکدفعه  

که همان « بَوّاب باشی»سابقه نداشت که . چند تا ضربه به در تاالر جلسه خورد

ور اعظم که بیش از سران دو امش. باشد، در جریان جلسه در بزند« دربان اعظم»

س و بأس از سر و صورتش جاری أقوّۀ دیگر زور به مغزش آورده بود و عرق ی

چونگ »: شده بود، خوشحال شد و مثل اینکه ندایی از غیب رسیده باشد، گفت

 «!فِسه، بیا تو ببینم چه کار داری

    زقربان، یکی ا»: دربان اعظم آمد تو و تعظیم خمیده ای کرد و گفت 

اهالی پایین شهر یک خبر مهمّ آورده است و می گوید به غیر از جناب عالی 

    «.ضمناً خیلی هم فوری و فوتی است.حاضر نیست به هیچکس دیگر بگوید

همکاران محترم، تشریف داشته »: مشاور اعظم از جا بلند شد و گفت 

تا حاال از جلسۀ  جلسۀ امروز که. باز هم فکر کنید. باشید، من اآلن بر می گردم

 «.دیروز بی خاصیت تر بوده است

چند دقیقه بعد که  .رون رفتیاین را گفت و همراه چونگ فسه از در ب 

انبار دار باشی . انگار دنیا را به ش داده بودند. برگشت، گل از گلش شکفته بود

      به این مرد شجاع و با غیرت»: گفتبه شان را صدا کرد و و خزانه دار باشی 
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ما را به موقع از  !پاداش بدهید ۀ مخصوصو ده سکّیک من برنج دم سیاه 

 «.غرقاب فکر نجات داد

اوّل سرش را پایین . آنوقت با اهنّ وُ تُلُپ رفت، سر جاش نشست 

بعد که . انداخت و ساکت ماند تا همه از زور کنجکاوی به تب و تاب بیفتند

مشاور اعظم چند تا سرفۀ « چه قرار است؟قربان، جریان از »: همه یکصدا گفتند

حضرت واالیی کرد و سرش را برد عقب و شکمش را آورد جلو و قیافۀ 

نمی دانم چرا تا حاال ! خیلی عجیب است»: ناراحت به خودش گرفت و گفت

افتاده بود  پامان ؟ موضوع به این واضحی، پیشِمخودمان به این فکر نیفتاده بودی

 «!زدیم، برویم سر کوه، پیداش کنیمنمی دیدیم، زور می و 

می خواست کارمندها و حتّی . بیخودی لفتش نمی دادمشاور اعظم  

در این وقت چند نفر از مشاورها و . همقطارهاش را از اعتماد و ادّعا خالی کند

کدام موضوع، قربان؟ چه فکری، قربان؟ چی پیش »: دبیرها هیجان زده گفتند

 «؟، قرباندیمو نمی دی پامان افتاده بود

منظورم این نبود »: تمسخرآمیز کوتاهی کرد و گفتخندۀ  مشاور اعظم 

استعاره هم سرتان نمی شود؟ پیش پا افتاده ! که واقعاًَ پیش پامان افتاده بود

نشنیده اید؟ شما چی می فهمید؟ چی می دانید؟ همینهایی که هستیم، اگر اهل 

باید ! شان هم به ما کار نمی دادندابلسا بودیم، توی آبدار خانه ججابلقا یا 

 تبرویم، دُعاش را به جان سرورمان چیانگ پیانگ بکنیم که یکنفره مملک

هرچه نداریم، از خدا ! هر چه داریم، از او داریم! مداری و ملّت داری می کند

  «!نخواسته ایم
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. این جملۀ آخری را که گفت، مکث کرد، ساکت شد و رفت توی فکر 

انگار یکی از عالم غیب آن جمله را . خودش هم معنای آن را نمی فهمیدانگار 

فکرش به . توی دهنِ او گذاشته بود و او طوطی وار آن را تکرار کرده بود

حاال بیاییم خودمان را ! بگذریم: جایی نرسید و سکوت را شکست و گفت

. تمن یک کلمه می گویم که خودِ این کلمه کلید موضوع اس. امتحان کنیم

 «!ببینیم کدامتان با این کلمه می تواند موضوع را حدس بزند

مشاور     « چه کلمه ای، قربان؟ چه کلمه ای؟»: گفتند داباز همه یکص 

اعظم با نگاهش انگار یک یک حاضران را سرشماری کرد و درجۀ التهابشان را 

یگر و حاضران به همد« !گور! گور! گور»: تا نزدیک انفجار باال برد و گفت

... گور »: نگاهِ سفیه اندر سفیه کردند، برای هم سر جنباندند و زیر لب گفتند

 « ...گور... گور ... گور 

  درِ گوشی حرف می زدند و ادای به فکر فرو رفتن . پچپچه باال گرفت 

نزدیک  آنوقت یکی از جا بلند می شد و با ترس و لرز می رفت. در می آوردند

و دهنش را به گوش او می چسباند و یر اعظم، دبچاتونگ پونگ، صندلی 

    آهسته چیزی می گفت و حاال بدون ترس و لرز بر می گشت و سر جایش

نگ پونگ نگاه           توچند لحظه ای همه، ساکت و نگران، به چا .می نشست

دبیر اعظم باالخره سرش را بلند می کرد و با صدایی خشمناک داد . می کردند

 «!نه! هن! نه»: می زد

عاقبت مشاور اعظم، که مقامش از همه باالتر بود و شخص او بود که از  
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       ، چیانگ پیانگ، به دیگران مقام می بخشید، اکمینطرفِ حاکم الح

پرت کرد روی  چوب شّالقی را که در دست داشت،حوصله اش سر رفت و 

برای الی جرز . ردمرده شو همه تان را بب! همه تان خفه! خفه»: میز و گفت

 «!گاوهای بی خاصیت! خوکهای لقب دار! االغهای خوشپوش. خوبید

همه این فحشهای آب نکشیده را شنیدند، امّا یکیشان هم جرئت  

      سرهاشان را پایین انداخته بودند و جیکشان در. اعتراض در خودش ندید

و خیلیها مشاور اعظم، که هیچکس حق نداشت به اسم صداش بکند . نمی آمد

سرفۀ موقّر و متین صاف کرد و تا اصالً اسمش را نمی دانستند، سینه اش را باچند

نمی دانم  .از خودم تعجّب می کنم»: سرش را به نشانۀ تأسّف تکان داد و گفت

هرکه . خوب، معلوم است دیگر! تا حاال چرا خودم به این فکر نیفتاده بودم

این حاال حکایت ! عاقبت احمق شود همچو ایشان/ گردد همنشین با احمقان، 

ونگ فوتسه می دیدیم، حاال ، کیکوقت خودمان را یک درجه باالتر از: ماست

مشاور اعظم هستیم، کلید ! در همنشینی با شما، ببینید به چه روزی افتاده ایم

          اده است، برای پیدا کردنش از ستاره هایافت جلو پامانروی زمین،  گنج

مثل خر لنگ ننگ از این باالتر که باید برای ما . را می گیریم آسمان سراغش

به دم بی سر و پای جنوب شهری آیک ر بکنیم تا یگبی شعوری گل در 

در این موقع چند نفری از مشاورها و دبیرهای تازه کار یکصدا  «!نجاتمان بشتابد

 « !، قربانتقصیر از ماست! ، قربانشکسته نفسی می فرمایید»: گفتند

و سنّت معهود در یکی از مشاور اعظم که بر خالف عادت معمول  

لحظات بسیار نادر زندگیش، پرده از چشم حقیقت بینِ خودش کنار زده بود، و 

      با لحنی که برایچاپلوسی ناشیانه و نابجا حالش به هم می خورد، داشت از 
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گند حماقتتان بیش از لطفاً درش را بگذارید، که »: همه تازگی داشت، فریاد زد

اآلن موقعش نیست که برای من بادنجان دور قاب . این هوا را آلوده نکند

از این چند روزه، روزهای امتحان بود، و هیچکدامتان، از صدر تا ذیل، ! بچینید

برای همه تان امتحان مجبورم نکنید که . خودتان هوش و درایتی نشان ندادید

 «...تا معلوم بشود که بگذارم  شغلی شایستگی ارزیابی

چاتونگ پونگ، دبیر اعظم، که مدّتی بود موقعیت شغلی در این موقع  

وار اعظم از او دل خوشی ارا در خطر می دید و می دانست که مش خودش

این بنده به نیابت قربان، اجازه بدهید که »: ندارد، حرف او را قطع کرد و گفت

ا آن طور که هست و همه صادقانه از همۀ حاضران در این جلسه یک واقعیت ر

     ضعفها و آنچه دربارۀ کوتاهیها و . به آن معترفیم، به عرض مبارکتان برسانم

بی کفایتیهای ما فرمودید، عین حقیقت است و هیچیک از ما به خودش حق 

بله، ما همگی معترفیم که اگر از . نمی دهد که در صدد انکار این واقعیتها بر آید

بزرگواری و بنده نوازی شما برخوردار نمی بودیم، حاال هیچیک سایۀ لطف و 

. از ما در اینجا نمی بود و مقام و موقعیت و اعتباری را که اآلن دارد، نمی داشت

ما همه، در پناه شماست که از چاکر نوازیِ سرور جهانیان، حضرت چیانگ بله، 

بی زبان بازی ده و بنا بر این، صاف و پوست کن. نگ، هم برخوردار شده ایماپی

و ادبیات پردازی، یکدل و یکصدا می گوییم که ما همه مان ریزه خوار خوان 

بیدریغ شما هستیم و برای تفریح خاطرتان عرض می کنیم که هر فحشی از زبان 

و جان و دل می پذیریم  هجان بخش شما در حقّ ما خادمان ناالیق جاری شود، ب

آبنبات قیچی و شکر پنیر و نقل و مثل  از آن تلخ تر و جگرسوزترش نباشد،

   دیگر هرچه شما زلوبیا و قطّاب وباقلوا و پشمک و سوهان عسلی و کلوچه و 
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 «.می کنیم و به جان عزیز و شریفتان دعا می کنیم بفرمایید می خوریم و حظّ

مشاور اعظم از این تعارفهای رندانه هم خوشش آمد، هم خنده اش  

به همین دلیل خیلی زود خنده اش . شت به قالب سنّت مألوفگرفت، و هم برگ

میز کوبید و با  ، روینه چندان محکم ،کرد و مشتیجمع  شرا از توی صورت

خوب، دیگر حاشیه روی و اتالف وقت بس »: لحن آمرانۀ معمول خودش گفت

باالخره اقرار کردید که باید از خودتان همان قدر انتظار داشته باشید که . است

دیگران از شما انتظار دارند، یعنی از خود راضی نباشید، چون هیچ بی عرضۀ 

   باید دید که. احمقی توی این دنیا پیدا نمی شود که از خودش راضی نباشد

 «.باال دستهایش هم از او راضی هستند یا نه

که در این موقع چاتونگ پونگ، دبیر اعظم، شروع کرد به کف زدن،  

به او پیوستند و کم کم از جا بلند شدند و کف زدن ادامه خیلی زود بقیه هم 

! بس»و سیع تر و  محکمتر شد و ادامه یافت تا دستها خسته شد و فریاد  ،یافت

  :مشاور اعظم همه را ساکت سر جاشان نشاند« !بس! بس

 انید که مردمدهمکاران محترم، اگر نمی دانستید، ب. خوب گوش بدهید» 

رسمشان این بود که مرده هاشان را  صت، هفتاد سال پیش،تا همین ش وا،کوراچا

با تعدادی سکّه دفن کنند، داراها بیشتر فقیرها کمتر، حدّ اقلّ یک سکّه، حدّ 

عقیده شان این بود که سکّه در گور رابطۀ  مرده ها با . اکثر خدا می داند چندتا

 !هیچرابطه سکّه  هرچه سکّه بیشتر، رابطه بیشتر، بدون. زنده ها را حفظ می کند

دیروز یک نفر به این فکر افتاده است و رفته است گور پدر بزرگش را شکافته 

             استخوانهایبعدش هم  است و چند تا سکّه از توی آن درآورده است و
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پدربزرگش را دوباره زیر خاک کرده است و سنگ گور را سر جایش 

         آب و جاروب کرده است و گذاشته است و روی سنگ و اطرافش را

فرداست که این خبر به گوش مردم برسد و همه به جنب و جوش . رفته است

باید هر چه . بیفتند و همۀ گورستانها زیر و رو بشود و همۀ سکّه ها به تاراج برود

 «...زودتر 

باز چاتونگ پونگ طاقت نیاورد و حرف مشاور اعظم را قطع کرد و  

تازه گیرم ! دست از سر مرده ها هم بر نمی دارند !طمّاعی عجب مردم»: گفت

از دور خارج شده به چه دردشان می خورد؟ . ند و بردندداین سکّه ها را درآور

 «!است و بی ارزش شده است

باز گز نکرده »: مشاور اعظم نگاه عاقل اندر سفیهی به او کرد و گفت 

امّا سکّه های نقره و طال چه سکّه های مسی، بله، ! بریدید، جناب دبیر اعظم

 «طور؟ حاال حساب به دستتان آمد؟

   عفو »: کف دستش محکم زد به پیشانیش و گفت اچاتونگ پونگ ب 

حاال می فرمایید چه کار . پس باید زود دست به کار بشویم! بفرمایید، قربان

 «؟کنیم

خوب، اوّل باید موضوع را به عرض و اطّالع »: مشاور اعظم گفت 

بعد بنشینیم و قانون جمع آوری مسکوکات از قبور کهنه را بنویسیم و . نیمبرسا

 «.به اجراء بگذاریم

همینکه خبر را به وسیلۀ طبیب مخصوص به عرض چیانگ پیانگ  

رساندند، سرور جهان مطاع از بستر بیماری پرید پایین و رنگ به صورتش آمد 
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کهنه باید  یتمام قبرستانها»: گفتافتاد و به قراول اعظم  و برق به چشمهایش

باید گورها را تا عمق چند متری حفر کنند و خاک آنها را ! زیر و رو بشود

! غربال کنند و خاطر جمع بشوند که یک سکّه هم توی خاک نمانده است

مشاور اعظم خودش می داند که باید چه کار کرد و چه طور کرد که یک سکّۀ 

         «!مسی هم به دست مردم نیفتد

8 

، قراولها بیل و کلنگ به دست گرفتند و همراه از فردای آن روز 

با وجود اینکه در شصت، . ناظرهای خزانه داری ریختند به گورستانهای شهر

منسوخ شده بود، نامقدور و هفتاد سال گذشته سنّت دفن سکّه در کفن اموات 

یشتر باشد، بله، تمام قبرها که ثوابش ب« قبر»قبر بگوییم یا گور؟ بگوییم  ... تمامِ

ند قرن پیش گرفته تا نو دیروزی، شکافتند و مرده های پوسیده و چرا، از کهنۀ 

  .نپوسیده را از خاک بیرون کشیدند

روی ، مخلوط، جسدها و اسکلتها و استخوانهای پوسیده و تکّه پاره را 

دود . دکود می کردند و روی آنها روغن چراغ می ریختند و آتش می زدن  هم

و بوی گوشت گندیده و استخوان تازه و پوسیده در فضای شهر پیچید و نفسها 

آتش  ها را به سرفه انداخت و شعله های بلند، امّا پر دودِسینه را پس زد و 

. به یاد جهنّم انداخت و دلهای بی آرزو را تاریک کردفضای اطراف شهر را 

همه شنیده بودند و گفته . وردندبسیاری از پیرها نفرین اجدادشان را به یاد آ

  گورش آتش بگیرد آن کسی که »، یا «!الهی به قبر پدرت آتش ببارد»: بودند
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 .، ولی هیچوقت ندیده بودند که این دعا مستجاب بشود«!فالن کرد

مردم انگار . زیر و رو نشده باشد هخالصه، قبرستانی نماند که از سر تا ت 

فقط آه  . ا از گور بیرون می کشیدند  و آتش می زدندنه انگار که امواتشان ر

حاال دیگر از کجا سکّه گیر ! حیف»: می کشیدند و با لحنی سوزناک می گفتند

باید همین طور دست روی دست بگذاریم و انتظار بکشیم تا آن روز  ؟بیاوریم

یک عدّه   «!موعود برسد و آسمان سوراخ بشود و طال و جواهر بریزد روی زمین

شاید نصیب بچّه هامان یا ! ای بابا، به عمر ما که وصلت نمی دهد»: هم می گفتند

 «!چه فایده. نوه هامان بشود

، به اسم مرد جوانی ،یک تپّۀ بلنددر سینۀ  در اتاقکیدر بیرون شهر،  

اتاقک مغاره مانند را خود این . زندگی می کردپنهانی با مادرش  ،چائوپائو

پدرش، در سینه کش تپّه کنده بود و مدخل کوچکی ، بعد از مرگ چائوپائو

برای آن گذاشته بود که با چند تکّه سنگ از نگاه آدمهای کنجکاو بد نیت 

  می گفتند پدرش. به تازگی قراولها کشته بودندرا  چائوپدر پائو. پنهان می ماند

را مدّتی زیر نظر داشته اند، چون می دیده اند که عصرها، نزدیک غروب، در 

یک روز که دو تا قراول دستگیرش . ندچیانگ پیانگ پرسه می ز طراف قصرا

می کنند،  هر چه ازش سؤال ،می کنند و می برندش قراولخانه استنطاقش بکنند

می پرسند، نشانی خانه اش را  اسمش را می پرسند، شغلش را. جواب نمی دهد

           «تی؟الل هس»: می پرسند .سر می جنباند و جواب نمی دهدمی پرسند، 

آنوقت آخرین سؤالی که ازش می کنند، این است « !الل نیستم! نه»: می گوید

     پرسهچیانگ پیانگ برای چی در اطراف قصر  ،عصرها، نزدیک غروب»: که
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     آنوقت است که دست بسته از قراولخانه« !نمی دانم»: می گوید« می زنی؟ 

 .می برندش، تحویل زندانش می دهند

دوّمین . اوّلین شب که به خانه نمی آید، مادر و پسر دلواپس می خوابند 

 صبح زود،. شب به دلهره می افتند و تا صبح خواب به چشمشان نمی آید

که می شود سراغ مفقود شده ها را  به جاهاییراه می افتد، می رود  چائوپائو

دس می زند که وقتی که توی غسّالخانه هم پدرش را پیدا نمی کند، ح. گرفت

آنوقت یکراست می رود به قراولخانه . با کلّه شقّی کار دست خودش داده است

امروز . پدرم حواسّ درستی ندارد»: و نشانیهای پدرش را می دهد و می گوید

به هرجایی که فکر می کردم ممکن . سوّمین روزی است که به خانه نیامده است

  حاال . فایده ای نداشته است. است خبری از وجودش پیدا کنم، سر زده ام

آمده ام خدمت شما، ببینم با این نشانیها، کسی را پیدا نکرده اید که برایش، 

 «خدا نکرده، اتّفاق بدی افتاده باشد؟

که قیافه و رفتار جوان ساده لوح و  چائوقراول قسمت اطّالعات به پائو 

     و آنجا پای دیواربر»: و بخت برگشته ای به خودش گرفته بود، گفت بی ادّعا

را صدا کنم، به سؤالهایی که ازت      « تشخیص هویت»وایستا تا من متصدّی 

       «.می کنند، دقیقاً جواب بده، شاید برایت خبر امیدوار کننده ای داشته باشند

 را به  چائوپائو این بود که پدرر از یأس و اندوه خالی از امید و پُ خبرِ 

، حاو االرو نو مالک االبدا اکمیناکم الحمقدّس حجان سوء قصد علیه  ظنّ

تحویل  ،می کنند و چون خُلبازی در می آورد زداشتانگ باحضرت چیانگ پی

    و شب گذشته در زندان، بعد از استنطاق اوّلیه، که نتیجه ای  زندانش می دهند
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دیروز  نظری بدهد، قضیه موکول می شود بهاست تا مستنطق بتواند نداشته 

     صبح، که متأسّفانه وقتی مأمور آشپزخانه ظرف صبحانه را برایش می برد، 

. دش را با شال کمرش از میله های پنجره حلق آویز کرده استومی بیند که خ

پزشک قانونی که جواز دفن صادر کرده است، از گزارش مستنطق فهمیده 

    هم چون آلوده بوده است، لباسهایش را . مالیخولیا داشته استاست که پدر شما 

فقط انگشتر عقیقش را که روی نگینش یک اسم حک شده است، . سوزانده اند

درش هیچوقت به او نگفته بود که روی پ .به عنوان مدرک هویت نگهداشته اند

 !چائوپائو: عقیق انگشترش داده است با خطّ ریز اسم او را حک کرده اند نگین

با مادر پیر و علیلش ، داشتا بیست سال نوزده یکه حاال  چائوپائو 

یک چشمش را ادارۀ مادرش کامالً نابینا شده بود، چون . زندگی می کرد

با تحویل و ضبط اضافات عضوی از حدقه درآورده بود و چشم دیگرش هم 

« کلّه شق»پدرش از هفت سالگیش به او لقب . از بینایی افتاده بود آب مروارید

 «تو مرا دوست داری؟»: ه بوداز او پرسید. داده بود

  «.بله، دوست دارم»: گفته بود 

 «برای اینکه پدرت هستم، دوستم داری؟»: پرسیده بود 

  نه، برای خودم دوستتان دارم، چون شما از من نگهداری »: گفته بود 

همیشه می خواهید من . مواظبم هستید. به من غذا و لباس می دهید. می کنید

تان تبرای اینها دوس. من خوشحالم، شما هم خوشحالیدوقتی . خوشحال باشم

 «.دارم

  پس «: از او پرسیده بودر فرو رفته بود و بعد کچند لحظه توی ف پدرش 
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از  همین اآلن اگر یک مرد دیگر بیاید و تو را ببرد توی یک خانۀ خیلی بهتر

زه تر به تو از تو نگهداری کند و غذاهای خیلی مقوّی تر و خوشم خانۀ من، و

بدهد و برایت لباسهای خیلی شیک تر و گران تر بخرد، از این به بعد اورا 

 «دوست خواهی داشت و خیلی بیشتر دوست خواهی داشت؟

نه، »: چند لحظه توی فکر رفته بود و بعد گفته بود چائوو حاال پائو 

 هیچکس دیگر نمی تواند مرا به اندازۀ شما دوست داشته باشد، چون هیچکس

دیگر بچّه های  مردهای. شما مرا درست کرده اید. دیگر پدر من نیست

هرکس که دارا تر از شما باشد . خودشان را درست کرده اند و دوستشان دارند

من شما را برای این دوست دارم که می دانم شما مرا دوست . که پدر من نیست

ته باشم، دوستم دوستتان هم نداش. هیچ کار هم که نکنم، دوستم دارید. دارید

 «.پدر یعنی شما. دارید

دوازده سالش که شده بود، پدرش این خاطرۀ هفت سالگی او را به  

چائو، حاال بازهم مرا برای اینکه پدرت »: یادش آورده بود و از او پرسیده بود

   ! هستم، دوستم داری؟ من که نتوانسته ام تو را به آرزوهایی که داری برسانم

ثروتمند و مرد ت که پیش خودت بگویی کاشکی پسر یک هیچوقت نشده اس

 « ؟با مقامی بودم

 « مثالً پسر کی؟»: گفته بود چائوو پائو 

 «!مثالً پسر خزانه دار باشی»: و پدرش گفته بود 

جا و ناگر همین اآلن خود چیانگ پیانگ بیاید ای»: گفته بود چائوو پائو 
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قربان، من : زندگی کن، به ش می گویمپسرم بیا توی قصر من : من بگویدبه 

 «!من خودم پدر دارم، و این خانه قصر پدر من است. پسر شما نیستم

باور نمی کنید که هیچ پسری در نمی توانید چی؟ می خواهید بگویید  

فکر و چنین  بتواند چائودوازده سالگی، در خانوادۀ فقیری مثل خانوادۀ پائو

در  .این که تقصیر من نیست! اور نمی کنیدشما بخوب، احساسی داشته باشد؟ 

پسر جان، تو پانزده »: که هنوز پدرش زنده بود، به او گفته بود هم پانزده سالگی

می خواهم . من خیلی نگران زندگی و آیندۀ تو هستم. سالت تمام شده است

 «!چیزی به تو بگویم که با گفتنش از خدا، نه، از تو خجالت می کشم

هرچه شما بگویید، حرف پدر من است، و پدرم »: ه بودگفت چائوو پائو 

من از خجالت شما دارم خجالت . بگویید. نباید خجالت بکشد که پدر من است

 «.می کشم

: و پدرش از حرف پسرش با شادی خندۀ تلخی کرده بود و گفته بود  

اگر یک چشمت را تحویل ادارۀ ضیط اضافات عضوی ندهی، ترس از آن »

  «!را بگیرند دارم که جانت

می دهم که بترسید، چون پدر  من به شما حقّ»: گفته بود چائوو پائو 

مگر من دیوانه ام که مثل گوسفند  . هستید، امّا به خودم حقّ نمی دهم که بترسم

سرم را پایین بیندازم و بروم یک چشمم را به آنها تحویل بدهم؟ اگر یک 

من دنیا را           . من نمی داد چشمم زیادی بود، خدا هیچوقت دو تا چشم به

 «.می خواهم با دو چشمم ببینم

  چائو جان، »: مادرش به گریه افتاده بود و التماس کرده بود و گفته بود 
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، می آیند هر دو چشمت را     اگر یک چشمت را ندهی و آنها خبردار بشوند

ت، یا اینکه داغت یک چشمت را بدهی، بهتر اس. می گیرند، یا تو را می کشند

 «را به دل من و پدرت بگذاری؟

فرمان هرکس باشد، من . من اهل این حرفها نیستم»: گفته بود چائوپائو 

مسخره . حاضر نیستم بگذارم به این سادگی یک چشمم را از حدقه در بیاورند

در کرده اند که به انیست؟ خودمان به خریت خودمان نمی خندیم؟ فرمان ص

 «!اطاعت می شود! به چشم. اتحت نفس بکشیمجای دهن، از م

چائوی من، مگر می خواهی خودت و ما را نابود »: پدرش گفته بود 

کنی؟ توی این والیت ما زورمان به هیچکس نمی رسد، و آنهایی که زور 

می آیند هم تو . کلّه شقّی را بگذار کنار. دارند، هر کار دلشان بخواهد می کنند

 «!مادرت را، هم خانه مان را آتش می زنندرا می کشند، هم من و 

   خوب، اگر برای جان خودتان می ترسید، من»: گفته بود چائوو پائو 

 «.می گذارم از پیش شما می روم

           کجا می روی؟ به هر کجا بروی، برای اینکه»: مادرش گفته بود 

شت را سر قدرتشان را به همه ثابت کنند، گیرت می آورند و می کشندت و نع

  اآلن بدان که بعضی از همسایه ها به فکر افتاده اند! دروازۀ شهر آویزان می کنند

خبر بدهند که تو از پانزده سالت گذشته است و داری با دو چشم  دکه برون

از کار دستگاه چیانگ پیانگ . تو بچّه ای، جانم. راست راست راه می روی

 «!شهر خبرکشهای او شده اند کاری کرده است که تمام مردم. خبر نداری

     پس شما و پدرم هم از ! چه حرفها»: با زهرخند گفته بود چائوو پائو 
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و رو کرده بود به پدرش « .من هم از خبرکشهای او هستم. خبرکشهای او هستید

تسلیم مردم این : پدر، همین شما نبودید که یک روز به من گفتید»: و گفته بود

شما زور داشته باش، برو جلو . به تحمّل زور عادت کرده اند زور شده اند و

شما خیال وای می ایستد، عرعر می کند، که مبادا ! االغ: یکیشان، به ش بگو

حاال خودتان از من می خواهید عین آنها رفتار کنم؟ ! کنی ازتان نمی ترسد

قه جا یک چشمت را از حدنکسی که به ش می گویند در پانزده سالگی بیا ای

و این ! تو االغ هستی! تو انسان نیستی: دربیاورند، مثل این است که به ش بگویند

آدم اگر اطاعت کند و برود چشمش را دربیاورند، قبول کرده است که االغ 

 « .پدر، می نمی خواهم عرعر کنم! است و عرعر کرده است

: فته بودگو پدرش که نم اشک به چشمهایش برق انداخته بود،   

قّ با توست، امّا من چون پدرم، وادار می شوم که در این موقعیت حجان، پسر»

 «.این را از تو بخواهم

و بعد ناگهانی لحنش را « !ولی من پدر نیستم»: گفته بود چائوپائوو  

     شما می دانید که من هر ! راستی، یک چیزی»: عوض کرده بود و گفته بود

اگر نقش یک سکّۀ طال را روی . ردیم توش حرف نداشچیزم خوب نباشد، نقّا

    کاغذ خان بالغ بکشم، توی خیابان بگذارم کف پیاده رو، خزانه دار باشی هم

 «!که رد بشود، خم می شود برش دارد

 هزد لبخندی هم زورکیزیر خنده و پدرش  ه بودمادرش بی اختیار زد 

قمان و چشم دلمان این را دیوارهای اتا. بله، نقّاشیت عالی است»: ه بودگفتبود و 

امّا نقّاشی خوب، چه ربطی به آن خطری دارد که روی سرت . تصدیق می کنند
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 «د؟می زن چرخ

همین اآلن، برای »: ه بودو گفته بود با خوشحالی از جا بلند شد چائوپائو 

روی یک تکّه کاغذ خان بالغ . خاطر همه مان، دست به کار می شوم آرامش

چشم، از روی حدقۀ چپ شما، که لعنتیهای خبیث ضخیم یک حدقۀ خالی 

درآورده اند، نقّاشی می کنم، می چسبانم روی یک تکّه مقوّای  آن را چشمِ

بیضی شکل به اندازه حدقۀ چشم خودم و هر وقت خواستم از خانه بروم بیرون، 

از این گذشته، سعی می کنم خیلی کم از خانه  .می چسبانم روی چشم چپم

 «.آن هم وقتی که خیلی الزم باشد بیرون بروم، و

من که هیچ دلم نمی خواهد بدانم »: پدرش سری جنبانده بود و گفته بود 

فکر آینده برای آنهایی خوب است، که دیروزشان را ! فردا چه پیش خواهد آمد

 «!با آرامش خیال گذرانده باشند، نه برای ما که می خواهیم فردا هیچوقت نیاید

ز جا برخاسته بود، برود اسباب نقّاشیش را بیاورد، گفته و چائو پائو که ا 

شما آینده را طوری می بینید که انگار تا دنیا . این قدر مأیوس نباشید، پدر»: بود

  . دنیاست، اوضاع صد برابر بدتر از این نشود، هیچوقت بهتر از این نخواهد شد

 «!ممن، پدر، خاطرتان را جمع کنم که از آینده هیچ ترسی ندار

ی پانزده ساله هیچ از آن ترسی نداشت، چند سال چائوآینده ای که پائو 

گفتند مظنون به سوء قصد بوده . بعد پدر او را برای همیشه از ترس خالص کرد

است، خلبازی در می آورده است، به مستنطق جواب درست نمی داده است، 

در بعد هم، . تمالیخولیا داشته است، خودش را در زندان حلق آویز کرده اس

فاصلۀ زمانی کمی، مادر یک چشم پیرش هم که با آب مروارید، به کلّی نابینا 
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 فاجعه ای که با داغ فرزند برایشده بود، در خواب سکته کرد و از دلهرۀ انتظار 

 .دل او در راه بود، راحت شد

به  ، از سرکشی به شهر،تر از معمول چائو که دیروقتپائوآن شب  

سینه کش تپّۀ بلند بیرون شهر برگشت، در موقع برداشتن مغاره ای در  اتاقک

تکّه سنگها از مدخل اتاقک، صدای ضعیف مادرش را نشنید که معموالً        

سینه خیز در . دلش هُرّی تو ریخت« چائو جان، تویی؟ آمدی؟»: می گفت

و تاریکی خودش را به بالین مادرش رساند و دست روی صورت او گذاشت 

صورتش را به صورت او چسباند و سرمای زمهریری مرگ مادر بدنش را 

کنار جسد او نشست و چند        .لرزاند و تپشهای دلش را تند و نامنظّم کرد

بعد هم سرش را روی سینۀ او گذاشت و . کرد و اشک ریخت قه قدقیقه ای ه

که روح شاید فکر می کرد . با صدای بلند شروع کرد برای او به حرف زدن

 :مادرش صدای او را می شنود

تو از غم و غصّه خالص شدی، امّا . ام و راحت بخوابرمادر جان، آ» 

  ی را یمن تا انتقام تو و پدرم و تمام مصیبتها. ستچائوتازه اوّل کار پسرت، پائو

تا حاال اگر کاری نمی کردم، و از احتیاط  .که دیده ام، نگیرم، راحت نمی شوم

شتم، از ترس این بود که کشته بشوم و تو تنها بمانی و زندگیت دست برنمی دا

نقشه ای را که . امّا حاال که تو و پدرم نیستید، هیچ ترسی ندارم. آتش بگیرد

یا کشته      . هرچه بادا، باد. چند سال است توی سرم داشته ام، به کار می بندم

دنیا برای من از آن  می شوم، که مهمّ نیست، یا به آرزویم می رسم که در این

       ساکت شد و پیش از آنکه از خستگی خوابش ببرد،  «.مهمّ تر چیزی نیست
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      . ذهن ملشروع کرد به اجرای تمرینی نقشه اش در عا

9 

از خواب « !بگیریدش! بگیریدش»: صدای قراولها که فریاد می زدندبا  

ه سنگهای بزرگ را، یکی یکی سینه خیز رفت دم مدخل اتاقک و تکّ. بیدار شد

صبح آفتابی یکی از روزهای . برداشت و در کنار مدخل روی هم گذاشت

روشنایی روز از مدخل تنگ اتاقک تو می آمد، ولی در . خنک اوایل پاییز بود

راغ پیه سوزش را روشن کرد و بیل و کلنگش چ. تمام فضای آن پخش نمی شد

. به کندن زمین یوارۀ عقب شروع کردرا از گوشۀ اتاقک برداشت و در کنار د

وقتی که . باید جسد مادرش را همانجا به خاک می سپرد. چاره ای نداشت

ر روی خاک گور کوبید تا همسطح کفِ کارش تمام شد، با پشت بیل آن قد

دفاً هم کسی به داخل اتاقک می آمد، از آنچه آن زیر احاال اگر تص. اتاقک شد

 .بود، بویی نمی برد

قیقه ای باال سرِ گور پنهان نشست و گفت، باز هم با صدای بلند چند د 

      نقشه ام را اجراء که می خواهم امروز . مادر، عزم پسرت جزم است»: گفت

ی چائویک پائو. انگار آنی که بودم، نیستم. کنم، انگار یک آدم دیگر شده ام

ر احساس می کنم خودم را آن قدر پر زو. دیگر هستم که تازه به دنیا آمده است

که انگار همۀ آنهایی که آرزوی انتقام دارند، توی پاهای من راه می روند و 

امروز تا غروب در دامنۀ این تپّه قدم می زنم و . توی سینۀ من نفس می کشند

       دو تا بلدرچین ایک یخمانم لَبا پَ. خاطره های تو و پدرم را همراه می برم

می کنم و با یاد شما می خورم و  کباب ین تپّهزنم و کنار چشمۀ کوچک ا می
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این مدّت، محض احتیاط، می گذارم  نقش حدقۀ خالی روی چشم در تمام 

عصری بر می گردم به اتاقکمان که حاال هم اتاق من است، هم مزار . چپم بماند

 «.آنوقت اسباب کارم را بر می دارم و راه می افتم به طرف شهر. تو

، زنگ زده و کوچکی خنجرکاردِ یک  بود از عبارت اسباب کارش 

ی با شال کمر یک خرت و پرت فروشدر  که آن را کثیف و از شکل افتاده،

، ه بود، برقش انداخته بودچند روز روی آن کار کرد ،پدرش تاخت زده بود

یک  ؛یک کارد خنجری تو جیبیِ عالی ده بوشدتا ، ه بودتیزش کرد یحساب

به یک  طولِ دو برابرِ هر طبقه از قصر چیانگ پیانگ کهحلقه طناب محکم به 

 .و یک کمربند قّالب داریک چنگ قّالب کوه پیمایی بسته بود؛ سر آن 

، این سه تا وسیلۀ باال رفتن از قصر دوازده طبقۀ چائوتصوّر کنیم که پائو 

گذاشته است و از اتاقک سینه کش تپّۀ کوله پشتی چیانگ پیانگ را توی یک 

. ، و ما در عالم خیال با او همراه می شویم«باال شهر»شهر دارد می رود به  بیرون

می رسد، « پایین شهر»و « باال شهر»و دیوار بین وقتی که به خیابان سرتاسری 

      از دو طرف سایۀ . تاریکی و سکوت. یک ساعتی از نیمه شب گذشته است

در فاصلۀ  یادش هست که  خوب به چائوپائو امّا. جنبنده ای به چشم نمی خورد

با دو تا قراول قلچماقِ نیزه اند  یک در و دروازه گذاشتهاز دیوار  هر صد متری

  .به دستِ شمشیر به کمرِ کارد به دوالِ چکمه

در تاریکی ضلع پایینی خیابان ساکت ایستاده ایم ونگاه می کنیم، ببینیم  

چشم قراولها خودش را به با اسبابی که دارد، چه طور می خواهد جلو  چائوپائو

 روی زمین می نشیند و چند بار . شهر بشود آن طرف دیوار برساند و داخل باال
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تغییر می دهد به طوری  جایش راسینه خیز آنوقت . به دو طرف نگاه می اندازد

که حاال به نقطه ای رسیده است که از دو دروازه در حدود پنجاه متر فاصله 

. یک ستون قرمز رنگ، به ارتفاع دو متر گذاشته انده است که در این نقط. دارد

دو قراول هر دروازه، در موقع پاس دادن در امتداد دیوار، از دو طرف قدم رو 

البد به همدیگر لبخند می زنند و پتجاه متر را . می روند تا به این ستون می رسند

می ایستند و دوباره چند دقیقه خبردار . با قدم رو برمی گردند به جلو دروازه

 .رو را از سر می گیرندقدم 

را می بینیم که با اسباب کارش، درست در مقابل این ستون  چائوپائو 

است، یعنی موقعی که قراولها رسیده اند  لحظۀ مناسبمنتظر قرمز نشسته است و 

 به جلو دروازه و حاال باید چند دقیقه، به حالت خبردار، بایستند، بی خبر از اینکه

نده است به پای دیوار، ا، سینه خیز خودش را رسچائودر این چند دقیقه پائو

چنگ قّالب دار آن را پرتاب کرده است به  حلقۀ طناب را باز کرده است، و سرِ

گیر داده است و سفت کشیده است و از طناب باال رفته است و سر دیوار، آن را 

آن طرف دیوار از طناب پایین چنگ قّالب را باز به سر دیوار گیر داده است و 

 .رفته است

 .بارها تمرین کرده بود« پایین شهر»این صحنه را در ویرانه های اطراف  

درست است که ترسی از مرگ نداشت، ولی هدف او چیزی باالتر از زنده 

در واقع برای رسیدن به آن هدف بود که باید زنده می ماند، و شرط . ماندن بود

ماجرای پُر خطری، احتیاط بود، احتیاط در حدّی که یک  زنده ماندن در چنین

  برگشتش پشیمانی. قدم اشتباه بر ندارد، چون قدم اشتباه معموالً برگشت ندارد
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 .ۀ مخاطرات گذشته بودمرحلاوّلین از  ، و او با چنین احتیاطی،است 

که هم  «باال شهر»درازی از نیمه شب گذشته بود، مردم  که پاساال حو  

دیر تر می خوابیدند، تقریباً همه به خواب سنگین فرو « پایین شهریها»نسبت به 

عشرت شبانه شان را در مستی و بیخبری  رفته بودند، غیر از عیّاش ترین آنها که

سنگین و بیهوش، بیکار و بیعار می افتادند و تا تا سحر ادامه می دادند و بعد 

نمی دانم در چنین حالتی به درّۀ خواب  اصالً .لنگ ظهر خُرّ و پُف می کردند

 رنگین و شیرین همراه باشد؟ یفرو افتادن می تواند با رؤیاهای

آن قدر به امنیت خودشان عادت کرده بودند که حتّی « باال شهر»مردم  

قراولهای پاس شب، اغلب روی صندلیهاشان می نشستند، دست زیر چانه شان 

زدند، و به ندرت اتّفاق می افتاد که  ی لذّت بخش مییمی گذاشتند و چرتها

، با اسباب کارش، در چائوحاال پائو. رتشان را پاره بکندچیز غیر منتظره ای چُ

چیانگ پیانگ پشت صندلی یکی از این قراولها، در پای قصر دوازده طبقۀ 

 . ایستاده بود و سر باال برده بود و به ایوان طبقۀ دوازدهم نگاه می کرد

احتیاط و تسلّط بر . طناب و چنگ قّالب احتیاج نداشت نه، اینجا به 

مهارتِ از تنۀ درخت باال رفتن می خواست، با دو دست . حرکات می خواست

قطور ستون کنار ایوان هر طبقه مثل تنۀ نکه آبرای قوی و دو کفِ پای برهنه، 

کمی که از آن باال می رفت، دست می انداخت به میله های . یک درخت بود

فقط باید مواظب می بود که همۀ این . ایوان و خودش را باال می کشیدنردۀ 

 . حرکات را نرم و بی صدا انجام بدهد، عین یک گربۀ با تجربه

  در این موقع شب، قراولهای مخصوص، در داخل ساختمان، پشت درِ  
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 که هر طبقه در ایوان یا بالکن. بانی می ایستادندهسرسرای هر طبقه به نگ

به ایوان . س نمی دادندآن طبقه را در بر می گرفت، قراول و دیدبان پا ورتادورد

چاق، با هفتم که رسید، ناگهان پنجره ای باز شد و مردی ریش بلند، میانه سال، 

 در لباس خوابِشکمی بزرگ و پیش آمده و برهنه، حاملۀ سالها پرخوری، 

در کوله پشتی را کارش که حاال اسباب  چائوپائو. آمد توی ایوان جلوباز،

می فشرد، راست داشت و فقط قیضۀ کارد خنجری کوچک تیزش را در دست 

ریش بلند دستهایش را به  مرد. خود را به پناه ستون کشید و آمادۀ حمله ایستاد

. دو طرف دراز کرد، چند تا نفس عمیق کشید و برگشت تو و پنجره را بست

دستهای پر زور کسی ش بند آمده بود و شاید در میانۀ کابوسی از ثقل معده نفس

را دور گردن خود، در حال خفه کردنش احساس کرده بود و از خواب جسته 

بود و به ایوان آمده بود که هوای خنک اوایل پاییز نفس تنگ کابوس زدۀ او را 

 .تازه کند

دلهره و تقّالی  تا اینجا فشارِ. ایوان طبقۀ دوازدهم رسید به چائوپائو 

می سخت خسته اش کرده بود، امّا حاال که می دید بی مخاطره به سریع جس

مقصد نزدیک شده است، نفسی به راحت کشید و پاورچین در دایرۀ ایوان 

   گشت و آهسته پنجره ها را، یک یک، امتحان کرد تا ببیند کدامیک از داخل

       ز جیبا. این را پیشبینی کرده بود. متأسّفانه نتیجه منفی بود. قفل نشده است

 .الماسبا نوک  یامّا قلم شیشه بُر، شبیه قلم بود. شلوارش قلم کوچکی در آورد

با کدام پول؟ پدرش یک . نمی توانست آن را خریده باشد .مال خودش نبود

، حکیم بزرگ «کُنفوسیوس»سخنان ه از گزیدۀ تذهیب کاری شدنسخۀ خطّی 

       یک قفسۀ کوچک دربا دستکش آن را از  هیگا چین و ماچین داشت که
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یکی از این سخنها که پائوچائو . می آورد و چند صفحه ای از آن را می خواند

      آنچه به خود»: بارها و بارها از پدرش شنیده بود، این اصل مقدّس بود که

پیش آینه ساز برده بود پائوچائو این کتاب را  «!نمی پسندی، بر دیگران روا مدار

رفیق بود، گرو گذاشته بود و یک قلم شیشه بری از او او  ی که با پسرو شیشه بر

حاال خوشحال از این دور اندیشی و حسن تدبیرِ خودش،  .به امانت گرفته بود

تکّه ای از شیشۀ کنار دستگیرۀ یکی از پنجره هایی را که پشتش بی معطّلی 

دای تپش بلند در این موقع ص. تاریک بود، برید و آهسته پنجره را باز کرد

قلم شیشه بری را توی جیبش گذاشت و . می شنید قلبش را توی گوشهایش

 .دست گرفتکاردش را به 

و با یک در بود اتاق قراول اعظم در واقع سرسرای کاخ چیانگ پیانگ  

فاع، از تاالر نشیمن چیانگ پیانگ تدو لَتی بزرگ تا سقف، باحدود چهار متر ار

برنجی بزرگی داشت شبیه شیپور، در حکمِ بلندگو،  بوققبلۀ عالم . جدا می شد

به فریاد، با قراول اعظم  ککه دهنش را به آن می چسباند و با صدایی نزدی

قراول اعظم مثل اسمش هیکل دار بود، با دو متر قد و یک متر . حرف می زد

در قدیم به شخصی . دوبسر شانه، امّا در واقع دربان مخصوص چیانگ پیانگ 

 که یعنی دربان، « حاجب» ای سلطان چنین شغلی داشت، می گفتندکه در سر

این دربان برای چیانگ پیانگ  ، در باز کُن، در ببند، با این تفاوت کهاپوچیق

  ،  به دو «!آهای، الدنگ»به محض شنیدنِ بانگ . در حکم رئیس دفتر هم بود

یک قدم  می رفت دم در، یک لت آن را کمی باز می کرد و بدون اینکه حتّی

 محاذی گوشش، می برد باال « سالم»تو بگذارد، دست راستش را به نشانۀ 

   «!به چشم»: چکمه هایش را محکم و پر صدا به هم می کوبید و فریاد می زد
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ن چیانگ ا، البتّه فقط از ده«الدنگ»آی که چه قدر از شنیدنِ این لقب  

صدا می کرد، ناراحت و نگران  اگر یکوقت او را به اسم! پیانگ لذّت می برد

چیانگ پیانگ با بوقش در باالی . می شد، فکر می کرد از دستش دلخور است

دولت  به توسّطِ او برای سران ،تاالر نشیمن روی تختش می نشست و از دور

وظیفۀ محافظت از این قراول اعظم ضمناً  .فرمان و دستورالعمل صادر می کرد

سوت مخصوصی داشت که تا آن را به صدا در . ادقبلۀ عالم را هم انجام می د

می آورد، هر موقع روز یا شب که بود، صدتا قراول مسلّح جان نثار می ریختند 

 .توی سرسرا

تاالر نشیمن کاخ بشود، ناچار بود که قراول  پائوچائو برای اینکه وارد 

ن در برای جااین اوّلین مخاطره ای بود که او . اعظم را از سر راهش بردارد

دل به دریا زدن می خواست و . نمی داد شبردن از آن هیچ اطمینانی به خود

در روشنایی . شیشۀ کوچکی از جیب شلوارش درآورد. هرچه بادا، باد گفتن

. سرسرای کاخ که چراغهای آن روشن بود، به مایع سبز رنگ شیشه نگاه کرد

. شلوارش گذاشت چوب پنبۀ در آن را بیرون کشید و در جیب. آن را تکان داد

را محکم در پنجۀ دست  شرا میان پنجۀ دست چپش گرفت و قبضۀ کارد هشیش

به پشت در اتاق قراول اعظم که در سمت راستِ در بلند تاالر واقع بود، . راست

زندان و چهرۀ  ۀچهرۀ پدرش را در حالت حلق آویز از میلۀ پنجر. نزدیک شد

بیرون شهر به توی سینه کش تپّۀ  مرگ زدۀ مادر نابینایش را در گوشۀ اتاقکِ

در اتاق قراول اعظم زد و در کنار  هآیینۀ ذهن آورد و با نوک کارد چند ضربه ب

 .در به انتظار ایستاد

  کُندی هولناکی می گذشت که قلب شجاع او را دچارچنان ثانیه ها با  

– 51 – 



 

 

عدّه ای از  می شد که در طول لحظه های این انتظار، ناگهانآیا . ترس می کرد

 طبقۀ پایین به سرسرای کاخ بریزند و در یک آن او را تکّه تکّه کنند؟ قراولهای

آیا اگر در نتیجۀ یک پیشامد غیرمنتظره همۀ تالشی که برای رسیدن به هدف 

بزرگِ خودش کرده است، باطل شود، امتحانش، قصدش، نیتش، فقط همین 

لیم نشدن به وضع موجود که خواسته است کاری بکند، کاری که نشانۀ تس

باشد، ارزش خود را داشته است؟ و زندگی او در این لحطه های آخر معنایی را 

با نور این فکر تاریکی شکّ را از که او می خواسته است، پیدا کرده است؟ 

 .دور کرد و آماده تر به انتظار ماند شذهن خود

ایش را با باالخره قراول اعظم در جامۀ خواب در را باز کرد، چشمه 

پنجه های مشت کرده اش مالید و آنها را خوب باز کرد تا ببیند کیست که بر 

در می زده است، که پائوچائو از کنار در به مقابل او پرید و مایعِ داخل شیشه را 

شمهای او  پاشید، و تا او با دست چشمهایش را که سخت به سوزش افتاده چدر 

را با هر چه زور داشت و آنچه سرش چائو ائوپ .بود، گرفت و فریادش بلند شد

قراول . شکم او کوبیدوسطِ به  هفده من،، مثل سر یک گُرزِ زور می خواست

اعطم پس پس رفت و سرش محکم به دیوار خورد و بی صدا شد و مثل ستونی 

 .افتادبر کف سرسرا از سنگ 

از  پائوچائو خم شد و به صورت قراول اعظم نگاه کرد تا ببیند که غولِ 

ظاهراً سرش از شقیقه به دیوار . در چه وضعیتی است، حرکتافتادۀ بی صدا

 .، از هوش و حیات رفته بودبا افتادن بر سنگفرش سرسراغول، خورده بود و 

: نبض او را گرفت. باال و پایین نمی رفت: با دقّت به سینه اش نگاه کردپائوچائو 

.                    د در ربوده استقراول اعظم را خواب ابمطمئنّ شد که . نمی زد
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دقیقه ای در انتظار تیز کرد و چند  را گوشهایشخوب  حاال پائوچائو 

می توانست بشنود، صدایی که  امّا! ، انتظار هجومی، غوغایی، فاجعه ایماند

 «!این منم»سنگینی سکوت بود و شاید از دور، با فاصلۀ دراز نغمۀ کوتاهِ 

در این چند دقیقه اگر تجاوز . کافی بود احتیاط درنگِ. یک جغد گفتنهای

را بر هم نزده بود،  ،قلعۀ اژدهای سیاه یا ،پائوچائو نظم هر شبۀ قصر قبلۀ عالم

با پای برهنه، بی صدا، به در . می ماند ند احتیاطپائوچائو بیش از این نباید در ب

در . با کف دست به لتِ طرفِ راستِ در آهسته فشار آورد. بزرگ نزدیک شد

با چراغهای چند شاخۀ دیوارها و سقف به  نشیمن  فضای تاالرِ. کمی باز شد

در انتها، یا صدرِ تاالر، بر تخت بزرگ سلطانی کسی تکیه . خوبی روشن بود

 . نداشت

طبیعی بود که پائوچائو در آن موقع شب نباید انتظار می داشت که  

حتماً او . چیانگ پیانگ را بر تخت یا جای دیگری از تاالر نشیمن پیدا کند

عجیب نبود که در آن تاالر آیا امّا . پاسی از شب گذشته به خوابگاه رفته بود

روند و بیدار بقدم رو  کهایستاده باشندن به نگهبانیهم دو قراول حتّی درندشت، 

بمانند؟ آنچه پائو چائو می دید با آنچه سالها از مردم شنیده بود، تفاوت بسیار 

ر پُ هنوز نمی خواست حدسی بزند، یا قضاوتی بکند، امّا در آن خلوتِ. داشت

سکوت نزدیک بود از تصوّر یک احتمال به خنده بیفتد، احتمال اینکه در این 

از طبقۀ سوّم  ه همه می گفتند و همه باور کرده بودند،قصر دوازده طبقه، چنانک

قلچماقِ نیزه به دستِ  تا یازدهم محلّ نگهبانی و زندگی شبانه روزی قراولهای

که اگر باشد، این طور که پائوچائو نباشد،  شمشیر به کمرِ کارد به دوالِ چکمه

                    !مترسکهای بی غیرتیا ،ح بودندبَاحساس می کرد، همه شان یا شَ
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 این وضع از حزم و احتیاط پائوچائو کم نکرد، ولی شجاعتش را بیشتر 

تخت خوابی . بود در پشت دیوار انتهایی تاالر  گخوابگاه چیانگ پیان. کرد

       با  ،از پَرِ قو کردهالبُد پُر بالشهایچند ردیف  بزرگ، صاف و مرتّب، با

انگار مدّتها بود . خواب راحت چهار نفر، امّا خالیجای  رویه های حریرِ منقّش،

پس کجا بود این . آراستگی این بستر را بدن هیچ موجودی بر هم نزده بودکه 

    قبلۀ عالم؟ این اژدهای سیاه؟  

ائوچائو لحظۀ برخورد با چیانگ پیانگ      پکه هر وقت از چند روز پیش،  

 ش   و سر تیز کارد ،او چه خواهد کرد آورده بود، از تصوّر اینکه با را به ذهن

در این جنگ تن به تن، چیانگ  و ،وّل در کجای بدن او فرو خواهد کردا را

دیده بود که برای  ،پیانگ با چه سالحهایی، چه ترفندهایی به کار  خواهد زد

         هیچیک از این سؤالها جوابی ندارد، و با تکان دادنِ سر و باال انداختنِ 

و حاال، کوله بار بر . ایش فکر این برخورد را از ذهنش دور کرده بودشانه ه

در جست و جوی  ،پشت و کارد خنجری در دست، انتظار این برخورد را

چیانگ پیانگ به همه جا و هر گوشه و کناری از طبقۀ دوازدهم قصر، که در 

. یامدبرخورد پیش ن آن بُرد و با خود واقع کاخ سلطنت و خانۀ زندگی او بود،

باشد روی بام، آسمان را و رفته باشد شاید بیخوابی به سرش زده فکر کرد که 

 امروز از عصر باد خنک پاییزی می وزید و ابرها داشتند جمع . نه. تماشا کند

امّا این فکر مانع از این نشد « .پیش از سحر باران هم بگیرد بودممکن . می شدند

 . روی بام نگرددبه  ی رفتنکه پائوچائو پیِ راهی و پلّکانی برا

کنگره از سنگ سفید داشت و در یک  ،دور تا دور بام چهارگوش قصر 
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همان طور که . برای نشستن وییسکّطرف ایوانی سقف دار، و در ته ایوان 

نگاه سرگردانِ پائوچائو که . حدس زده بود، آسمان را یکپارچه ابر گرفته بود

چیانگ پیانگ را دیده بود، نمی دانست که  سکّوو  کنگره ها را دیده بود، ایوان

ضلع مقابل ایوان، در خوب که دقّت کرد، در . در چه هیئتی ببیندانتظار دارد را 

ی را دید که دستهایش به طرف آسمان یمیان دو کنگره شبح شخص میان باال

 .دراز بود

ت؟ آیا چه اتّفاقی افتاده اس! نگ پیانگ باشدااین که نمی تواند چی! نه» 

گر در کجا باید دنبال این اژدهای مرموز بگردم؟ یدمن دارم خواب می بینم؟ 

آیا او دیوی است جادوگر که هر جا هست، خودی نشان نمی دهد و در ذهن 

حلول می کند و آنها در عالم خیال او را می بینند و کارگزاران و جان نثارانش 

 «!از او فرمان می برند

در دست می فشرد، پاورچین به طرفِ  ش رادر حالی که قبضۀ کارد 

نزدیکتر که شد، دید که پشتش به . شخص میان باالی شبح مانند پیش رفت

باز یکی از آن فکرهای مشغول کننده، امّا . اوست و انگار با کسی حرف می زند

شاید این مرد بیچاره هم جان به لب رسیدۀ جان بر »: نامحتمل به ذهنش آمد

، پیش از من برای کشتنِ درست در چنین شبی ومن باشد، کف گرفته ای مثل 

چیانگ پیانگ به قصر او آمده باشد، و پیش از من همه جا را در جست و جوی 

او گشته باشد، و به بام رسیده باشد، و در اینجا هم او را نیافته باشد، و حاال، 

است و ده است و دستهایش را به طرف آسمان دراز کرده انومید و خسته، ایست

  «!از خدای خودش به دعا سراغ این اژدهای مرموز را می گیرد
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کارد به دست و آماده،   به پشتِ سر او رسید وپیش رفت تا  هستهآ 

مرد میان باال که . ایستاد و گوش داد تا ببیند چه می گوید و با که می گوید

بود، با صدایی  باد سرد شبانه به اهتزاز در آورده موهای خاکستری بلندش را

 : دردمند و آزرده، می گفت

 تا چه حدّ؟ تا کجا، ای خدا؟  وُ تاکی»  

 !بینوا، ای خدا خسته وُخسته ام،   

 «!کُن معاف از ستم خسته را، ای خدا  

همچنان کارد را باالی سر او آمادۀ  پائوچائو همچنان گوش می داد و دستش

سخت . کردنینو باور بود قعه عجیب وا. وّلین ضربه نگهداشته بودافرود آوردنِ 

دیگر چه حرفی با خدا دارد، او منتظر بود که ببیند . یج و مبهوتش کرده بودگ

خادمانه زیر و  اوّل .که ناگهان صدا و لحن مرد میان باالی خستۀ بینوا، تغییر کرد

: گفتبود که بم و آمرانه و قهرآمیز شد، و با این صدا حاال و مهرآمیز بود، 

 «!برگرد و به پشت سرت نگاه کن! امتحان به نتیجه رسید! شکست طلسم»

تا سرش را برگرداند، پائوچائو دو قدم به عقب رفت، و با دست باال  

پیر . گرفته اش که قیضۀ کارد خنجری را در آن می فشرد، در جا خشکش زد

مردی بود با موهای خاکستری بلند، با ریش بزی سفید کوتاه، گونه های گود 

معموالً   که مطبوع، چهره ای تاده، امّا روشن و شاداب  و چهره ای به طور کلّی اف

نوه ها در پدر بزرگهای خوش اخالق و مهربان و با گذشت و صبور می بینند، 

با دیدنِ . از چیانگ پیانگ در ذهن داشتند وانه چهره ای که مردم شهر کوراچا

: صدایی لرزان و طلبکارانه گفت این چهره، پائوچائو دستش را پایین آورد و با
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 «تو کی هستی؟ و اینجا چه کار می کنی؟»

تو کی هستی؟ و  در ! پَه»: تک خندۀ شوخ طبعانه ای زد و گفت پیرمرد 

چیانگ این وقت شب، کارد به دست و کوله پشتی به پشت، روی بام قصر 

از دنیا  تو جوانِ من باید بگویم،این را ... او چه کار می کنی؟ این را  پیانگ

 « بیخبر به من می گویی؟

حاال پائوچائو، بدون اینکه متوجّه تغییر حال خودش باشد، مثل اینکه  

د، خودش را با آدم مرموزی مقابل می دید که اصالً، با هیچ نزده باش شافسون

کارد را توی جیب . حسابی، نباید در آن موقعیت، در چنان جایی پیدایش بشود

دردمند و آزردۀ یک آدم  داشتی با آن صدای»: کرد و گفتشلوارش فرو 

   خسته با کی حرف می زدی؟ با خدا؟ و آنوقت یکدفعه، مثل یک بازیگر 

استی رها؟ نه، ! حرفه ای ماهر صدات را عوض کردی و خواستی مرا بترسانی

. راستی، بگو تو کی هستی، تا من هم بگویم کی هستم و اینجا چه کار می کنم

 «!و هم دنبال چیانگ پیانگ می گردیشاید ت

وان، جببین »: زوی پائوچائو را گرفت و به راه افتاد و گفتپیر مرد با 

اآلن این تو هستی که باید مواظب خودت باشی، چون اگر نخواهی به خودت 

فرصت بدهی و با کلّه شقّی نخواهی باور کنی که من چیانگ پیانگ، اژدهای 

هستم، کافی است که همین  وامگر ناحقّ کوراچاسیاه، فرمانروای مطلق و ست

یک فریاد بلند بزنم و قراولها بریزند اینجا و در یک چشم به هم زدن، تکّه  اآلن

 «...امّا می خواهم! تکّه ات کنند

    پائوچائو که تا اندازه ای رام شده بود، ایستاد و حرف پیر مرد را قطع  
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کارد خنجری را از جیبش در آورد و و  زدکرد و دست او را از بازویش پس 

قبضه اش را در مشت گرفت و با دست چپش بازوی نازک پیر مرد را محکم 

چون می خواهم باور کنم که تو چیانگ پیانگ هستی و     »: چسبید و گفت

نمی خواهم قراولهایت مرا در یک چشم به هم زدن تکّه تکّه ام بکنند، وجود 

می روی همراهت        ی کنم و به هر جا که داری مبارک تو را سپر خودم م

 «.می آیم

به جای اینکه ! آفرین بر هوش تو، ای جوان شجاع»: پیر مرد گفت 

بازویم را بگیری، بهتر است که اگر توی کوله پشتی ات، ریسمانی، طنابی، 

چیزی داری، در بیاوری و دستهای مرا از پشت روی هم بگذاری و ببندی تا من 

گروگان تو به نظر بیایم و تو نوکِ کاردت را بگذاری توی پشت من و با  واقعاً

. ، توی تاالر نشیمن و آنجا بنشینیم و با خیال راحت حرف بزنیمهم برویم پایین

پس با . تو حقّ داری که آنچه اآلن دیده ای و آنچه من می گویم، باور نکنی

شد، و به خودت این شجاعتی که داری، بگذار عقلت راهنمای شجاعتت با

بر تو معلوم بشود که چیانگ پیانگ واقعی همین منِ پیر مرد فرصت بده تا 

اژدهای سیاه،  گِانزپرتی هستم که تو اآلن داری می بینی، و آن چیانگ پی

 «   !ستمگرِ پلیدِ خونخوارِ ملعونِ دیوانه، خود مردم کوراچائو هستند

11 

 بسته هایش از پشتدستکه  ،چیانگ پیانگ به تاالر نشیمن که رسیدند، 

بود با  در یک گوشۀ خوابگاه میز گرد بزرگی .پائوچائو را به خوابگاه برد بود،

روی میز اسباب صبحانۀ شاهانه، . سبز زمرّدی کف و پشت چرمیِ چهار صندلیِ
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اشتها انگیزِ  ایهمرتّب چیده شده بود و انتظار صبح را می کشید تا از خوردنی

 . و گرم و سرد پُر بشود داغ لذیذِ رنگینِ

چیانگ پیانگ به پائوچائو که نوک کارد را از پشتِ او برداشته بود،  

جوان، صبح »: ولی هنوز با تردید به او و اطراف خوابگاه نگاه می کرد، گفت

یار و  میز صبحانه را در آن گوشه می بینی؟ چیده و مرتّب، منتظرِ . نزدیک است

از اتاق خوابش، در پشت خوابگاه من، برود به آشپزخانۀ ، که «ژینای» من،یاورِ 

 «.خوابگاه و صبحانۀ ساده و سالم هر روزه را آماده کند و بیاورد

پائوچائو، بی اختیار، رفت روی یکی از چهار صندلی میز صبحانه  

کسی که آدم را جوان صدا کند، یا . به من هِی نگویید جوان»: نشست و گفت

حسرت جوانی از دست رفتۀ خودش را می خورد، یا پیری باید پیری باشد که 

نادان، است که آدم را جوان صدا می کند تا نگفته باشد جاهل، بی تجربه، خام، 

 «...، احمق غافل

و « !فهمیدم، جوان»: و حاال چیانگ پیانگ حرف او را برید و گفت 

: و گفت شوخ طبعانه تبسّم کرد و آهسته آمد به طرف او، رویش را برگرداند

حاال که داری خودت . من نخواستم اسمت را بپرسم، چون هنوز خودت نبودی»

می شوی، پس اوّل دستهای مرا باز کن تا بدانم که کلّه شق نیستی، و بعد، اگر 

اسمت را، هر چه هست، یا هرچه نمی خواهی باز هم تو را جوان خطاب کنم، 

  «.تو می خواهی باشد، به من بگو

 جواب پائوچائو را از درچیۀ دّوم . ۀ اّول بس ته می شوددر اینجا درچی

 ... که اتزه دارد ابز می شود، می ش نومی
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 از درچیۀ دّوم



 

 

1 

تیزش،  داز جا برخاست، و پیش از آنکه حرفی بزند، با کار پائوچائو 

وقتی  ورا به نرمی مالش داد  دستهای اوریسمان دستهای چیانگ پیانگ را برید، 

: که در مقابل او ایستاد، کارد را جلو برد و قبضۀ آن را به دستِ او داد و گفت

آن . فکر می کنم استخوان شکاف باشد امتحان کنید؟ رانمی خواهید تیزی آن »

زنگ زده و  ،کردم را در بساط آهن پاره های یک خرت و پرت فروشی پیدا

که اآلن توی  تا این شد چند روز رویش کار کردم. کثیف و از شکل افتاده

و امّا اسم من، برای خودم و برای همه و همیشه پائوچائو بوده  .دست شماست

      اجازه. صدایم  می کرده اند« پائو»است، که بعضیها، از جمله پدر و مادرم 

 «صدا کنم؟« پیانگ»می دهید من هم شما را 

مثالً  . سؤال داری پائو، می دانم که تو از من، که پیانگ باشم، یک دنیا» 

پیش خودت گفته ای، چه طور ممکن است که پیر مرد زهوار در رفته ای مثل 

ظلمهایی آن هم چه این پیانگ این قدر به یک ملّت بد بخت ظلم کرده باشد، 

      از ستمگرترین آدمیزادهای دیوانه و درنده ترین جانورهای مبتالهرگز  که

خیر، این پیرمرد هرکس هست، چیانگ بر نیامده است؟ نه  به جنون هاری

        ساساتی کلّه شق، بازی حشاید هنوزهم دارد با من، جوان جاهل ا. پیانگ نیست

اژدهای »حقّ با توست که باور نکنی، چون این ظلمها را فقط یک  !می کند

می تواند کرده باشد، اژدهایی که سالها منتظر آمدن تو بوده است، « سیاه

      بله، پائو، من پیش از بیدار شدنِ ژینای. آمده ای او را بکشیاژدهایی که تو 

       و آماده شدنِ صبحانه، این فرصت را به تو می دهم که هر سؤالی به ذهنت
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امّا من . می آید، از من بکنی، و من مختصر و مفید جواب سؤالهات را می دهم

ام سالهایی که منتظرت بودم، تصویری از در ذهنم در تم. هیچ سؤالی از تو ندارم

 «.فقط اسمت را نمی دانستم .تو داشتم که حاال دارم به چشم می بینم

 پیانگ رفت روی یکی از صندلیها نشست و صندلی مقابل آن را با 

پائو همینکه نشست، نفس عمیقی کشید و سرش را . پائو نشان داد هانگشت ب

و رنگِ تبسّمی نهفته در کنج لبهایش پیدا و چند بار تکان داد پایین انداخت 

: پیانگ هم سرش را تکان داد و نفسی عمیق کشید و بلند خندید و گفت. شد

آدمهایی که مسیر تاریخ را عوض می کنند، وقتی که بعد از می بینی، پائو، »

یک دورۀ دراز تالش بی وقفه، به هدف می رسند، با یک نفس عمیق همۀ 

 «.انگار تازه به دنیا آمده اند. دخستگیهاشان رفع می شو

پائو سرش را بلند کرد و با تبسّمی که به تمام صورتش رنگ و نور داد،  

از دلی و ذهنی و  شماپیانگ، من کاری به اژدهای سیاه ندارم، ولی »: گفت

جزئی ترین  که صاحب آنها هرگز نمی توانسته است یددنیایی حرف می زن

اوّلین سؤال من از شما این است که در . باشد ستمی در حقّ هیچکس روا داشته

این دورۀ دراز این ستمهای هولناک و جنون آمیز به فرمان چه فرمانفرمایی 

انجام می گرفته است؟ اگر آن فرمانفرما شما نبوده اید، شما چه می کرده اید، و 

 «او کجاست؟

پرسیدنش آسان است، جوابش دشوار، و فهمیدنش »: پیانگ گفت 

فرمانفرما هرکه بود، آخرین . تو در میان این مردم زندگی کرده ای. تردشوار 

چشمها را کی . فرمان در آوردن یک چشم مردها و بریدن یک پستان زنها بود
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خود مردم؟ از کی     ! در می آورد؟ پستانها را کی می برید؟ اژدهای سیاه؟ نه

یانگ پیانگ، اژدهای می ترسیدند که از فرمان سرپیچی نمی کردند؟ از چ

 «!می ترسیدند ز خودشانیعنی در واقع ا! می ترسیدند از همدیگر! سیاه؟ نه

 حرفتان را خوب می فهمم، ولی آخر این مردم نسل در نسل»: پائو گفت 

 با ترس زندگی کرده اند؛ همۀ ستمها را از ترس تحمّل کرده اند؛ از جهل تحمّل

از ذهن و روح مردم بیرون یها نمی شودگدجهل را هم که به این سا! کرده اند

 «!کشید

پیانگ دستهایش را باال برد، آنها را آرام بر سرش کوبید و بعد  

یش هادستهایش را از دو طرف در هوا باز کرد و آنها را پایین آورد و روی زانو

تو آمده بودی که اژدهای ترس، ! پس هر تالشی بیهوده است»: انداخت و گفت

را در قصر چیانگ پیانگ بکشی و شرّ ستمگر را از سر مردم  اژدهای جهل سیاه

به حاال می فهمی که همۀ این ستمها را مردم خودشان به همدیگر و ! کوتاه کنی

! اژدهای سیاه توی این قصر نیست، توی خود مردم است. خودشان می کرده اند

در  .توی خودشان را ببینند و آن را بکشند مردم باید تک تک اژدهای سیاه

دوره های پیش از من هم چیانگ پیانگهای دیگری بودند، اژدها های سیاه 

آن پائوچائوها قهرمان آزادی مردم . دیگری بودند، و پائوچائو های دیگری

چند روز مردم از و چیانگ پیانگها را توی قصرشان کشتند، و شدند، رفتند 

شن گرفتند، و همه چیز را درهم ریختند، شادی کردند، ج ،دی و بی ترسیاش

هنوز عرقشان خشک نشده بود، هزارها چیانگ پیانگ کوچک مشغول شدند 

امّا تو با پائوچائو  .به باد کردن اژدهای سیاه کوچکی که توی وجودشان بود

           به کشتنِ اژدهای سیاه در قصر که های پیش از خودت این فرق را داری
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مهلت دادی که مرا در بام قصر در  به خود. پیانگ دل خوش نکردیچیانگ 

 «!ببینیبا خدای تاریخ ... خودم حال گفت و گو با خدای 

: در این موقع پائو از روی صندلی جست باال و با شور و هیجان گفت 

راستی، این قضیۀ روی بام و حرف زدن شما با خدا و بقیۀ ماجرا چی بود؟ شما »

صداتان را که ایستاده ام؟ وقتی از کجا فهمیدید که من با کارد پشت سرتان 

طلسم : با یک صدای بم و بلند، مثل یک ندای آسمانی گفتید عوض کردید و

برگرد و به پشت سرت نگاه کن، مرا واقعاً  ،امتحان به نتیجه رسید ،شکست

 شما، راستی راستی، رو به آسمان، .سؤال بعدی من همین است. ترساندید

مثل سرود چیزهایی که هایی که می گفتید، داشتید با خدا حرف می زدید؟ چیز

. است می خواندید، خوب یادم نیست، ولی آهنگ آنها اآلن توی گوشم

انگار از کسی کمک             . کمک می خواستید. خستگی بود. التماس بود

گذاشته بود و به  ،بار بسیار سنگینی روی دوشتان، روی روحتان می خواستید که

ممکن است یک بار همۀ آن سرود را بگویید و . نداشت اعتنائیهیچ  حال شما

 «درباره اش برایم کمی توضیح بدهید، یا من درباره اش از شما سؤالی بکنم؟

حاال پائو آرام روی صندلی نشست و چشم به دهان پیانگ دوخت و  

پیانگ باز نفس عمیقی کشید، و . تبسّم آرامش را توی صورتش نگاه داشت

تاکی وُ تا چه حدّ؟ تا کجا، ای »: شروع به خواندن کردچشمهایش را بست و 

 «!کُن معاف از ستم خسته را، ای خدا/  !بینوا، ای خدا خسته وُخسته ام،  / خدا؟ 

و چشمهایش را با لبخند به روی پائو باز کرد و باز نفسِ عمیقی کشید و  

 و با آن و اینجا بود که خدا تو را کارد به دست پشت سر من دیده بود »: گفت
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طلسم شکست، امتحان به نتیجه رسید، برگرد و به : صدایی که شنیدی، گفت

ل مردم و تسلیم گوسفندوار آنها منظورش از طلسم تحمّ. پشت سرت نگاه کن

میان آنها آدمهای جان به لب رسیده، زیاد بود، امّا ترس از اژدهای . به ظلم  بود

هیچکس به هیچکس اعتماد . کنند سیاهِ درون خودشان نمی گذاشت عصیان

به پدرش می گفت که او و چند نفر  اگر پسری در زیر سقف خانه اش. نداشت

دیگر  او از رفیقهایش می خواهند راهی برای کشتنِ اژدهای سیاه پیدا کنند، پدرِ

اوّل به پسرش التماس می کرد که با رفیقهای . شبها از ترس خوابش نمی برد

چند روز بعد . این فکرهای باطل بچّگانه را بگذارد کنار ناباب معاشرت نکند و

که می دید پسرش دیگر از آن حرفها نمی زند، امّا اغلب دیر به خانه می آید، 

نصیحت : نگرانی اش بیشتر می شد و پسرش را صدا می کرد و به او می گفت

اگر می خواهی باور کنم که دست از آن فکرهای . که توی گوشت نمی رود

انه و خان و مان برانداز برداشته ای و دور آن رفیقهای کلّه خر را خط احمق

اگر . کشیده ای، از امروز تا یک ماه دیگر حق نداری پا از خانه بیرون بگذاری

چارم از خانه ام باز هم ببینم که از بازی کردن با آتش دست بر نمی داری، نا

کلّه شقّیِ مت را از شرّ بیرونت کنم و خودم و مادر بیچاره ات و خواهر معصو

پائو جان، الزم نیست من اینها را به تو که در میان این مردم . تو خالص کنم

به اندازه ای  امّا ترس از اژدهای سیاه در خیلی از مردم. زندگی کرده ای، بگویم

زیاد و عمیق است، که بعضی از همین پدرها برای اینکه خیال خودشان را 

خودشان را لو می دادند، و بعضی از  ه قراولخانه و پسرراحت کنند، می رفتند ب

همین پدرها، در منتهای احتیاج، پاداش مرسوم این خبرکشی را هم نمی گرفتند 

  «.تا به حکومت ثابت کنند که مطیع و مؤمن به قانونند
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پیانگ چند لحظه ای ساکت ماند و به پائو نگاه کرد که سرش پایین بود  

 پیانگ راو حاال که . ر دل آشوب آنچه شنیده بود، فرو رفته بودو البد در بح

من نمی خواهم از شما چیزی بپرسم »: ساکت دید، سرش را بلند کرد و گفت

امّا با حدسی، یا حدسهایی . که شما نخواهید، یا صالح ندانید که جواب بدهید

می کنید حاال که با آمدن من فکر : که می زنم، باز وسوسه می شوم که بپرسم

چیانگ پیانگی که اژدهای سیاه مردم را در از ستم کردن معاف شده اید، این را 

 «...خودش دارد، می داند؟ یعنی

تو، پائوی »: پیانگ با لبخندی ظریفانه حرف او را قطع کرد و گفت 

احتیاجی به این نداری که . عزیز، با درک و دریافت معنای من اینجا نشسته ای

بی صدا کردنِ اگر این طور نبود، تو بعد از . و معرّفی کنممن خودم را به ت

 راول اعظم و رفتن به خوابگاه اژدهای سیاه، قبلۀ عالم، چیانگ پیانگ، آنق

را روی تخت خوابش می دیدی که دارد خُرّ و پّف  چلّه و خِپِله مردکِ چاق و

یک شکم ه کش لحاف را از رویش پس می زدی، می دیدی ااگر یو. می کند

، گرد و گُنده، که بدونِ گردن به تنش ردمثل طبل اسکندر، یک کلّه دا رددا

روی چانه اش دو تا لنگه است، و و قیافه اش را خنده دار کرده  استچسبیده 

، امّا بقیۀ صورتش مثل کدو تنبل صاف و بی مو استریش سیاه و دراز روییده 

طرف دهانش  و از دو استریشش باریک و دراز  لسبیلش هم مث است، و

است چشمهایش عین دو تا تیلۀ سیاه و قرمز  ، وتا سرِ شانه هاش ودآویزان می ش

بی هیچ مشکلی حاال که کارد به دست . می چرخد که توی چاله های کلّه اش

ایستاده بودی، با یک ضربۀ محکم، بدون اینکه مهلت آخ گفتن به  باالی سرش

    بودی، و توانسته بودی جان در  تیز آن را توی قلبش فرو کرده بدهی، سر او
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جرا هم که اپاره ات کرده بودند، قهرمان شده بودی، و بقیۀ مببری، یا تکّه 

 « ...به یک سال نکشیده . معلوم بود

و به یک سال »: و در اینجا پائو دنبالۀ حرف او را گرفت و گفت 

نشینهای احتمالی اژدهای سیاه توی خودشان را توی جاتک تک مردم  نکشیده،

به درد نخور را از میان برداشته بودند مدُعیهای جانشینیِ او امتحان کرده بودند و 

و دوباره همه شان ترس و جهل خودشان را برده بودند توی یک اژدهای سیاه 

 « .بزرگتر از قبلی و روز از نو، مصیبت از نو

ا حرکت تقریباً ، ی«ژینای» نرم حرکتِ با صدایِ البُدو حاال پیانگ که  

خوابگاه  کوچک، در رفت و آمد از اتاق خوابش به آشپزخانۀ بی صدای او

فکر می کنم تو خودت تا . صبحانه دارد حاضر می شودپائو، »: گفت، آشنا بود

شاید پیش از اینکه . ی که داشتی، جواب داده باشییحاال به خیلی از سؤالها

جلومان روی میز، بخواهی سؤالی را بیاورد، بگذارد من  سینی صبحانه را ژینای

 «.که دارد به مغزت فشار می آورد، مرخّص کنی

یاد مادرش گوشش بسیار آشنا آمد و به را که شنید، به « ژینای»پائو اسم  

. و به پنجاه نرسیده، مرده بود ،افتاد که در جوانی پیر شده بود و در پیری کور

و آنوقت، « !نای ی ی...ژی ی ی»: بی اختیار این اسم را زیر لب تکرار کرد

ببخشید، می توانم بپرسم ژینای خاتون شما چه ... ژینای شما »: شرم زده، گفت

 «...شاید من. سنّی دارند؟ چون سینی صبحانه باید خیلی سنگین باشد

ج به کمک انه، احتی»: آمد و گفتیاری اش و پیانگ در پی مکث او به  

من و . از سنّش پرسیدی. دخالت بکنیم ناراحت می شود اگر در کارش. ندارد
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پائو باز جوابی  «. او همیشه پیر بوده ایم و همیشه روی پای خودمان بوده ایم

گرفت که باید آن را به خاطر می سپرد و پیش خودش تکرار می کرد و به 

هر حال، مخصوصاً  امّا به»: حاال در پی مکثی کوتاه گفت. مفهوم آن می رسید

 «.با وظیفۀ سنگینی که به عهده دارید، خسته می شوید خود شما،

. خوب کار می کند تعاطفه ا»: آرام تکان داد و گفتپیانگ سرش را  

را پدر و مادرت متأسّفم که . خودت افتاده ایق ومعش ومادر شاید به یاد پدر و 

آن که . امّا نه، جسماً هیچوقت خسته نمی شویم. اده اید از دستنابه هنگام 

 می نالیدم، منظور خستگی احساسی وسخت یدی با خدا از خستگی خودم شن

 «.روحی بود ذهنی و 

: برخاست و نزدیک پیانگ ایستاد و گفت. پائو کمی بیقرار شده بود 

البد وضعیت اینجا از هر جای دیگری که در گذشته بوده اید، بیشتر خسته تان »

قوم و در هیچ جای دنیا، با  ،فکر نمی کنم در چند هزار سال گذشته. کرده است

ترسشان عمیق و جهلشان غلیظ  وابرخورده باشید که به اندازۀ مردم کوراچاملّتی 

 « .و طبعشان پلید بوده باشد

پیانگ که همچنان . این را گفت و در اتاق شروع کرد به قدم زدن 

ذشته گ»: گفت ،نشسته بود و با اینکه از بیقراری پائو آگاه بود، آرام نشسته بود

وقتی که رو به . فراموش نمی شود، پائو، ولی یادآوریش هم دردی دوا نمی کند

ند بکند و ذهنت آینده داری، نگذار یادهای تلخ و سنگین گذشته قدمهات را کُ

بگذار همه چیز را . مقایسه هم سختیِ کار را بیشتر یا کمتر نمی کند .را گرفتار

  «.ت مزاحم آزاد کنخودت را از خیاال. تجربه به تو یاد بدهد
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از پشت پرده صدای لطیف و تازه و . و سر جایش نشست تپائو برگش 

 « .پیانگم، بیا سینی صبحانه را ببر»: جانداری شنیده شد

پیانگ در . پائو نیم خیز شد و با اشارۀ دست پیانگ سر جایش نشست 

که مهمان  فهمیده است. خجالتی است»: حالی که به طرف پرده می رفت، گفت

                 «   .باش آشنا خواهی شد. باید به ش فرصت بدهیم. دارم

2  

پیانگ دو فنجان چای سبز آورد، در یک سینی کوچک  بعد از صبحانه، 

طالیی و روی میز گذاشت و نشست، و پیش از آنکه خود را برای گفتنِ     

که در تمام عمرم آنچه  امروز فهمیدم»: نکته ای شنیدنی آماده کند، پائو گفت

به نظر من یکی . صبحانه نبوده استهرچه بوده است، صبحها خورده بودم، 

دیگر از چیزهایی که می تواند شخصی مثل شما را در قالب اژدهای سیاه خیلی 

 «!خسته کند، باید غذاهایی باشد که زیر نظر آشپز باشی اعظم تهیه می شود

کلّه آن خپلۀ . ان آنش نباشنگر»: و گفتۀ گرمی کرد پیانگ خند 

روزها و  ،تاریخ !تماشاش. می خورد، من تماشاش می کنم شکم گندهپوکِ 

و باز قاه قاه « !تماشاشان می کند، تماشاشان. لقمه های آدمها را نمی شمرد

خوب، از صبحانه می گفتی، حرفت چیز دیگری » :خندید وحرفش را ادامه داد

ا از دیشب تا حاال خیلی چیزها به نظرت تازه یا حتماً می دانی چر. به ذهنم آورد

 «عجیب می آید، ها؟

       وقتی که آدم، بعد از سالها که خیال»: پائو سرش را جنباند و گفت 
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بفهمد، فهمیده است، و بعد یکدفعه می کند هر چه تا حاال الزم بوده است   

  همیشگی را ببند، از این یکی آن پنجرۀ: یکی بیاید، بزند روی شانه اش و بگوید

میشه باز بوده است، امّا به چشم او نمی آمده ه نگاه کن، و آدم از آن یکی که

         است، نگاه کند و ببیند دنیا اصالً آن طور نبوده است که او از آن پنجره

می دیده است، همه چیز برایش تازه می شود، عجیب می شود، و در عین حال 

ی شود، و مثالً با صبحانه ای که حاال خورده است، می بیند ساده و روشن م

، هرچه بوده است، صبحانه نبوده ه استآنچه در تمام عمرش صبحها خورده بود

خوردنِ همین صبحانه بود که دربارۀ آخرین سؤال مهمّ خودم  در ضمنِ. است

ها، «شهرواکوراچا»تا حاال در همۀ  از پنجرۀ تازه می دیدم که .فکر می کردم

هزارها بار یک دسته جان به لب رسیدۀ عاصی پیدا شده اند، راه افتاده اند، مردم 

جاهل و ترسو و پلید، امّا ساده را دنبال خودشان به حرکت در آورده اند، و در 

مردم، امّا چون خود این عرض چند روز یا چند ماه شده اند پیشوا و قهرمان 

به تشان صادق بودند، از آن پنجرۀ کهنه پیشواها و قهرمانها، که در تالش و نی

این می شد که فقط نتیجۀ کارشان ، کردندمی  نگاهخودشان و دنیا و مردم دنیا 

از میان بردارند و جاش را به یک اژدهای سیاه دیگر اژدهای سیاه را یک 

حاال من یک نفری خیلی باید احمق باشم که . بدهند، شاید صد بدتر از قبلی

شتن اژدهای سیاه معجزه خواهم کرد و به محض اینکه مردم خیال کنم، با ک

خبر بشوند که نجات دهنده شان ظهور کرده است و اژدهای سیاه را به درک 

اسفل فرستاده است، تک تک آنها، هر جا که باشند، اژدهای سیاه توی وجود 

خودشان را در خواهند آورد و آن را برای همیشه به درک اسفل خواهند 

  «... با شعور و پاکی آدمیزادی که تازه خلق شده باشد فرستاد و
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آن گمشدۀ  به خبرِحرفش را رشتۀ دراز مُبتدای که تا پائو مکث کرد  

انتظارِ »: هورا کشید و گفتپیوند بدهد، پیانگ با شوخ طبعی برایش کف زد و 

من این برِ حاال . اگر به این نتیجه نرسیده بودی، تعجّب می کردم. این را داشتم

        وسطِ ما چه جور چیزی دارد یک نگاه به تو. میز نشسته ام، تو آن برِ میز

 «می کند، یک نگاه به من؟

که چه باشد »: پیانگ گفت «!یک سؤال بزرگ»: پائو بی درنگ گفت 

پائو جان، »: و پیانگ گفت «چه باید کرد؟»: و پائو گفت «این سؤال بزرگ؟

 دو خیال کردند و خیال کردن فکر کردند و فکر کردند همۀ آنهایی که نشستند،

برخیزیم، برویم، . که چه باید بکنند، همیشه همۀ فکرها و خیالهاشان به باد رفت

را تبدیل کنیم « چه باید کرد؟»یعنی سؤالِ بزرگ ! ببینیم چه کار می شود کرد

 « !برخیزیم، ببینیم چه کار می شود کرد»به پیشنهاد کوچکِ 

 «!برخیزیم»: از جا برخاست و گفت و پائو 

 .انگ هم بر خاستیو پ 

 3 

باد  .اند را ترک کرده واآسمان کوراچاابرها . استآفتاب باال آمده  

. استولی هنوز پاییز نرسیده  است انگار تابستان رفته. است سرد شبانه خوابیده

جمعیت  نود برابرکه جمعیت آن « ی پایینواکوراچا»کوچه ها و خیابانهای توی 

     ست، آدمها مثل مور و ملخ وول می خورند، به طوری که« ی باالواکوراچا»
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سرگردان، دور خودش      سمعلوم نیست دارند آمد و رفت می کنند، یا هرک 

پیداست که چند روزی ابرهای سیاهِ خسیس می آمده اند و جمع . می چرخد

چون فضای شهر را غباری غلیظ و نشده، یکپارچه نشده، نباریده، می رفته اند، 

صداهای شهر به یک همهمۀ بلند تبدیل شده است و در . کثیف پر کرده است

چیزی که اگر شما . ص است، صدای سرفه استاین همهمه صدایی که مشخّ

سیّاحی باشید، در عبوری ناگزیر از میان مردم این شهر، با دو چشم بینا در دو 

ها یک چشم دارند و همۀ زنها یک پستان، و ردحدقۀ سالم، می بینید که همۀ م

فقط پسرها و دخترهای پانزده ساله به پایین هنوز، چنانکه خدای طبیعت خواسته 

 .است، صاحب دو چشم و دو پستانند

و باز شمای سیّاح که از آنچه دیده اید، سخت حیرت کرده اید،  

      حتّی یک  حیرتتان بیشتر می شود وقتی که متوجّه می شوید که یک نفر،

همه ژنده . نفر نیست که لباس نو، یا الاقلّ کهنۀ بی وصله ای به تن داشته باشد

 و ، وصله بر وصله پوش، وبی اعتنا به نکبت سر و وضع خود و دیگرانندپوش

عجب گورستان »: شاید زیر لب بگویید .مشغول گذران نکبتی در قالب زندگانی

که با این عبارت مبهم و مهمل چیزی  و فکر کنید« !زنده ای است این شهر

 . توصیف ناپذیر را توصیف کرده اید

هفتاد، هشتاد ، و دیگری پیر ،سالهسی و دو، سه  ،دو مرد، یکی جوان 

به هر  ،مردماین تنها کسانی هستند که در میان شاید پدری و فرزندش، ، ساله

وقع، حوصلۀ دیدنِ از مردم، آنهایی که هنوز، یا در آن م. معنایی انگشت نمایند

چیزی غیر از صحنۀ شلوغ ذهن گرفتار خودشان را داشتند، با انگشت آن دو را 

آن دو مرد،            و. به همدیگر نشان می دادند و درِ گوشی چیزی می گفتند
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  سلیم مسافرهای غریبکه به چشم همینها پدر و پسر دیده می شدند، با لبخند 

حمّامی،  در این نزدیکی»: د و مثالً می پرسیدندبه آنها نزدیک می شدن

 «مسافرخانه ای، چایخانه ای هست که ما را از خستگی سفر دراز در بیاورد؟

آنها با کنجکاوی حیرت آمیزی به سر و وضع دو مسافر غریب نگاه     

می کردند و می خواستند بدانند که اهل کجایند و به کجا می روند که ناچار 

همان داشتنِ دو چشم، به پدر و پسر که . عبور کنند واهر کوراچاشده اند از ش

جای یک چشم و یک حدقۀ خالی، آنها را غریبه، مسافر، و خارجی معرّفی   

می کرد، در آن موقعیت دو شبکاله ارغوانی به سر داشتند و قبای نیلی بلند بر 

، تنگ بر پا چهپا ، و شلوار مشکیبه میان تن، با کمر بندی از تیماج طالیی رنگ

، تا نزدیک ظهر در عرض و هیئت با این. هر یک کوله باری بزرگ بر پشت و

اوی حیرت آمیز کپایین گشت زدند، و دیدند که حتّی کنجچاوای طولِ کورا

هم به کسی این جرئتِ مطمئنّ را نداد که بایستد و بی پروا با آن دو به گفت و 

دانندگانِ حکومتِ او، با تسلیم مردم ترس از اژدهای سیاه و گر. شنودی بپردازد

تبدیل شده بود که در ذهنِ آنها جایی برای مشغولیت به ظلم، به ترسی بزرگ 

 .به کششها و خواهشهای انسانی زندگی نگذاشته بود

ر وصله ای با دیدنِ لبخندِ رفیقانۀ یک بار رهگذری در قبای کرباسی پُ 

چند قدمی هم به طرف آنها  آن دو، انگیخته شد که به آنها نزدیک شود و

از این میلِ طبیعی منصرف شد و گریخت و خود را در  برداشت، ولی ناگهان

با هم به ، «پیانگ»و « پائو»پدر و پسر، آن دو مرد، . میان عابرانِ دیگر گم کرد

، به همدیگر نگاه کردند و لبخند تأسّف زدند و شوخ     «پائوپیانگ»یک اسم، 
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ن گرفت که به کنجکاوی حیرت آمیز آن قبا کرباسیِ گریخته، طبعانه ویرشا

رد او را گرفتند و خودشان را به او رساندند و به او سالم . امتحاناً جوابی بدهند

خیلی ممنونیم که می خواستید به ما »: گفتند و تعظیم کردند و پائو گفت

 «...ه دوری آمده ایماما از ر. مسافرهای غریب کمک کنید

ا کرباسی، بی آنکه لب بجنباند، رویش را برگرداند و به راهِ خود مرد قب 

خطر کنیم و وِلش »: پائو و پیانگ با نگاهی خاموش به همدیگر گفتند. رفت

یکی از جلو و دیگری از پشت او را در میان . نکنیم و ببینیم چه می شود

دمی با ند قچ»: و پیانگ دست او را در دست گرفت و با مهربانی گفت ،گرفتند

می دانیم که شما همۀ ستمها . برای تو و همشهریهایت خبر خوبی داریم ما. ما بیا

و بیرحمیها را به این امید تحمّل می کنید که نسل در نسل منتظر بوده اید که 

راخ شود و طال و جواهر فراوان به زمین بریزد و شما را از وس واآسمان کوراچا

 «...همۀ شرّها و شریرها نجات بدهد

نحیفِ پوستی بر استخوان مانده، که نگاهی مرد قبا کرباسی، پیر مرد  

دقیق در چشمهایش، او را سی و پنج، شش ساله نشان می داد، امّا در صورت 

پنجاه، شصت ساله به نظر می آمد، دستش را از میان دستِ پیانگ بیرون کشید 

بگذارید با  .شما از من چه می خواهید؟ دست از سر من بر دارید»: و گفت

 «!نابودم نکنید. همین مصیبتهایی که دارم، بسازم

به دنبالش دوید و دست او را گرفت  وئپا. و باز به میان عابران گریخت 

آهای، عابران محترم، من و »: و رو به عابران اطراف کرد و با صدای بلند گفت

روزی     دو سه. از جای دوری به شهر شما آمده ایم. پدرم مسافر غریب هستیم
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      در این موقع دست مرد قبا کرباسی را که از« .مهمان شهر شما خواهیم بود

از »: مچ محکم توی پنجه اش گرفته بود، باال برد و حرفش را این طور ادامه داد

که ظاهراً باید اهل این محلّه باشد، می پرسیدیم در این نزدیکی یک این آقا 

به او اجازه بدهید تا او  ؟ می گوید شما همه تان بایدمسافرخانۀ خوب سراغ دارد

      در همین چند دقیقه ای که . حرف بزندو پدرم بتواند بدون درد سر با من 

حرف بزنیم، این طور دستگیرمان شده است  می خواسته ایم با این آقای محترم

آقا، یا جنوب، به این  شمال تا جنوبِ که باید تمام جمعیت شهر شما، از شمالِ

جانی بدهند که اگر چند کلمه با یک خارجی به هر آقا یا خانم دیگر، تضمین 

! صحبت کرد، نظم عالم به هم نخواهد خورد و آسمان به زمین نخواهد آمد

ریب هستیم و از جای دوری آمده ایم و برای شما غولی من و پدرم که مسافر 

با صفا و خیر خواه و      مردم شریف و نجیب و مهربان و بی آزار و پاکدل و 

دیگر چه بگویم؟ اصالً ... بی کینه و فرو تن و با مروِت و سخاوتمند و دلسوز و 

 «...از یادم رفت که چه می خواستم بگویم

یکدفعه از میان بیست، سی نفری که دور پائو و پیانگ و مرد قبا  

: گفتاز آنها  یرباسی جمع شده بودند، چند نفری زدند زیر خنده و یکک

می خواستی  هخوب، حاال برای ما مردم این همه شریف، با این همه خوبیها چ»

بله، »: حاال همه به خنده افتادند و پائو از فرصت استفاده کرد و گفت« بگویی؟

ولی اآلن واقعاً خسته ایم و . می خواستم بگویم که برای شما خبر خوبی داریم

 «...می خواهیم برویم به یک مسافرخانۀ خوب

       شما که پاک از اوضاع ما »: باز همه زدند زیر خنده و یکی گفت 

  ی وابی خبر هستید، چه خبر خوبی می توانید برای ما داشته باشید؟ اینجا کوراچا
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آن باالشهریها هستند، آن طرفِ خیابان مرزی، پشت دیوار، که . پایین است

السگه دارند، مسافرخانه دارند، همه مسافر دارند، کجاوه دارند، درشگه دارند، ک

؟ باید یکراست می رفتید جانای ه ایدچه وسیله ای آمدید ااصالً شما ب. چیز دارند

ما مردمِ بی همه چیز این . همه چیز آنجاست! ی باال، آن طرف دیوارواکوراچا

 «!هستیم والیت

صد برابر  اشم در عین حال جمعیت»: و پیانگ با صدای بلند گفت 

 « رت به جمعیت استدق .آنهاست جمعیت

خوب است که تا حاال ما مردم شریفِ »: و یکی دیگر از حاضران گفت 

را لخت نکرده ایم و دست بسته نبرده ایم خارجی شما دو نفر  ،چاخان پاخان

 «!بگیریم مان راتحویل قراولخانه بدهیم، پاداش

از یم؟ چه طور می خواهید حرف شما را باور کن»: و نفر اوّلی گفت 

ما از . یک پاش می لنگدکه دارد می آید، می بینی دروغ از دور: قدیم گفته اند

شما که اصالً نمی دانیم کی هستید و چه جوری اینجا پیداتان شده است، چه 

فرستادۀ خدایی هستید که از همه چیز با خبر م که طور می خواهید باور کنی

پیشتر و بیشتر از همه  ،وده استنبهاست که هیچکس از حال ما با خبر نقراست؟ 

 «!خودمان که نمی دانیم کی هستیم و چه می کنیم

، ندپائوپیانگ که در عرض چند دقیقه چند برابر شده بود دورِ عابرانِ 

از هموالیتی جوان خود ند جمله ای که چبه کف زدن برای این  ندشروع کرد

می کردند تا بدانند که  پائو و پیانگ که لحظه به لحظه وضع را ارزیابی. شنیدند

        و با نگاه و دقدم بعدی را در چه راهی باید برداشت، به همدیگر نگاه کردن
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در این موقع پیر مردی . لبخند به هم اطمینان دادند که وضع امیدوار کننده است 

نابینا، عصا زنان از میان جمعیت به طرف سخنگوی جوان آمد و با نحیف و 

گوش کن چه می گویم، جوان، ! گوش کن، جوان»: ده ای گفتصدای شکنن

  «!گوش کن

     گوش »: بران حاضر، با صدای بلند گفتنداپائو و پیانگ، به نیابت ع 

پیر مرد نابینا سینه صاف کرد و . و همه ساکت شدند« !، گوش می کنیممی کنیم

ر این دو مسافر شما که دو! به اطرافتان نگاه بکنید»: با همان صدای لرزان گفت

 «هار نفر؟ پنج نفر؟ یا بیشتر؟چغریب ایستاده اید، چند نفرید؟ 

پیر مرد نابینا و  «.شصت، هفتاد نفر، شاید صد نفر»: جوان سخنگو گفت 

در این شصت، هفتاد سال گذشته بیشتر از هیچوقت : از خودتان بپرسید»: گفت

وید که بویش را به پنج نفر توانسته بودید توی یک خیابان دور هم جمع بش

؟ هیچوقت شده بود که از پنج نفر که با هم یکجا نده باشندمشام قراولها نرسا

ند، اقّالً یک نفرشان خبر کش نباشد؟ همین اآلن، نحرف می زاند و  ستادهیا

 را ناچار می دیده انکه قبالً خودش ندمی کنید چند نفر میان شما هست خیال

اژدهای بردگی ، نه در راه انجان خودشند؟ از ترس نکه خبرکشی ک بودند

این  حرفهای امّا اآلن چرا ترس و خبرکشی را فراموش کرده اند و دارند به! سیاه

جوانهای حرفهای شما  منِ پیرمرد عاصی و بهحرفهای  مسافرهای غریب، به

احساساتی گوش می دهند؟ به نظر من این دو نفر غریبه، هر که هستند، نفسشان 

برای مسافر خانه . اقّالً در میان این جمعیت کوچک شکسته استطلسم ترس را 

من از حرفهاشان و از لحن صداشان فهمیده ام . باالوای نفرستیدشان به کورا چا

     که اگر خبر واقعاً خوشی برای ما پایین شهریها نداشته باشند، مسلّماً برای باال
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ببریدشان چایخانۀ . داشته باشندشهریهای آن طرف دیوار هم نباید خبر خوشی  

توی باالخانه اش اتاق دارد، برای دو سه شب « وانگ چی»آقا ، «ژیهویی»

. همراهیشان کنید به چایخانه. آمدنشان را به فال بد نگیرید. نگهشان می دارد

از وانگ بگویید  به آقا چی. دخیالتان راحت باش. نکنید یغریباحساس آقایان، 

من متأسّفانه دیگر نای و نوای بیرون ماندن . هستید «ن رونگآکو»دوستان 

 «.به خانه و بروم بیفتم مباید زود خودم را برسان. ندارم

ن آکو»از میان عایران حاضر سه جوان جلو آمدند و یکیشان دست  

ما می آییم شما »: رونگ را گرفت و هر سه، که ظاهراً با هم رفیق بودند، گفتند

کوآن رونگ، مثل اینکه صالح دانسته باشد که به  «.را به خانه می رسانیم

ممنونم، »: همدلی نو شکفته در دلها نیرو بدهد، دستِ جوان را فشار داد و گفت

 «!فرزند، برویم

هر یک پائو و پیانگ خودشان را با شتاب به کوآن رونگ رساندند و  

پیانگ  و« !انسانیت نمی میرد، پدر»: پائو گفتدستی بر یک شانۀ او گذاشت و 

رگ احساساتش عیت که مو ج« .به امید دیدار. و معجزه می کند، برادر»: گفت

زیر انگشتهای چند صاحبدل مالش دیده بود و خود را به هیجان موقعیت سپرده 

آنهایی که نیم آنهایی که پی کار خود رفتند، و نیم دیگر دو نیم شد، یک بود، 

ردنِ پائو و پیانگ به چایخانۀ بشد کارشان و  دور پائو و پیانگ را گرفتند

آنهایی »: و گفت ، حاال جوان سخنگو دست پائو را گرفتاینهاو از ، «ژیهویی»»

که کار مهمّی ندارند، می توانند با ما بیایند، همراه آقایان برویم چایخانۀ 

   «.ژیهویی
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ن دوستا. ما دیگر آقایان نیستیم»: پائو از این فرصت استفاده کرد و گفت 

و حاال خود پیانگ « .و اسم پدرم پیانگ است ،اسم من پائوست، پائو. شماییم

 «!پیانگ»: لبخند زد و با صدای بلند گفت

 پائو و پیانگ، خوشحال از جریان پیشامد، با لبخند به همدر این موقع  

    و به پیش به سوی چایخانه پس »: نگاه کردند و پیانگ با صدای بلند گفت

ائوپیانگ همراه شدند، کمتر از بیست پعدّه ای که با « !همان منمهم  تان همه

   همه جوانهایی بودند که هنوز در مرز نارضایی و تسلیم زندگی نفر نبودند و 

احتیاج به این داشتند که از  نارضاییِ خودشان خسته نشوند، تب . می کردند

فرصت فکر احساسات نگیردشان، و لذّت هیجان مستشان نکند، و به خودشان 

 . کردن و فهمیدن بدهند

چایخانۀ ژیهویی به راه افتاده بودند، پیانگ، در حالی که به طرف  

رو به یکی از همراهان بکند، مثل اینکه دارد با صدای بلند زیرکانه، بدون اینکه 

حتماً ناهار و . نمی شود که چایخانه فقط چای داشته باشد»: فکر می کند، گفت

 «.ای مشتریها مهیّا می کنندشام ساده ای هم بر

... کتۀ بی روغن  ...ساده  مپختکد»: و صداها از این و آن بلند شد 

 ...قورباغه  روئوتانگ... کباب بلدرچین ... پلو بوالغ اوتی ... پلو  غازایاقی

بس »: یکدفعه جوان سخنگو دادش رفت هوا و گفت« ...تفته ملخ ... والک پلو 

ما می خواهیم »: و پائو گفت «!آقایان را به هم زدیدشما که حال ! کنید، بابا

و پیانگ « .هر چیز که همه می خورند، ما هم می خوریم. جواب شکم را بدهیم

   «  !می خوریم و همه هم مهمان من»: هم باز گفت
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، که بر خالف مبالغۀ جوانهای ناراضیِ احساساتی، کته اش بعد از ناهار 

، از روئوتانگ قورباغهرا با گونگ بائوی مرغ خوردند، نه  و آن بی روغن نبود،

. هنوز مانده بودند و از پائو پیانگ دل نمی کندندجمع بیست نفری، شش نفر 

  چی»پیانگ به آنها پیشنهاد کرد که با هم از چایخانه به اتاقی بروند که آقا 

گذاشته بود،  نابینا در طبقۀ باال در اختیارشان«ِ کوآن رونگ»به سفارش « وانگ

شربت یینگ تائو بخورند و با هم دربارۀ چیزهای و یک ساعتی آنجا چای یا 

پائو این عبارت مبهم و پُر معنای پیانگ را اوّل زیر لب . خوب حرف یزنند

معنی داری کرد  تبسّمدر نگاهش به پیانگ و بعد « چیزهای خوب؟»: تکرار کرد

 «!خیلی خوب چیزهای خوب، چیزهای»: و با صدای بلند گفت

 پائو احساس می کرد که در همفکری و همدستی با پیانگ موفّقیتش  

در موقعیتی خالی از در گلچین شدنِ شش نفر از میان بیش از صد نفری که 

امنیت و اطمینان دل به کنجکاوی حیرت آمیز داده بودند، می تواند نشانۀ این 

فکر یدار شدن و واقعیت باشد که در حدود شش در صدی از مردم برای ب

کردن و فهمیدن و تغییر کردن و تغییر دادن و در میان بقیه ماندن و از بالی 

قهرمان شدن و پیشوایی کردن و باال نشستن رو گرداندن، آمادگی دارند، و 

 یچنین انتظاری از مردم، از این مردم، یا هر مردمی، زیر آسمان کبود، امر محال

 .  نیست

نسبتاً  ،گذاشته بودپیانگ  موقّتاً در اختیار پائو« گوان چی»آقا اتاقی که  

 خواب یکنفره قرار داشت، و   ختِتدر دو طرف دو پنجرۀ آن دو . بزرگ بود
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و  اتاق عرضِبر دیوار پنجره ها دو نیمکت به درازی  عمودپای دو دیوار و در 

اری کانگار آن اتاق جایی مخصوص . در جلو نیمکتها چند میز عسلی کوچک

قّت خواب یکنفره در دو گوشۀ آن به طور مو دیگر بود، و با گذاشتن دو تختِ

 .شده بود اتاق مسافر

، نشستند، هرکس هرجا که دلش خواست، یا برایش فرق نمی کرد 

چای آوردند، در قوری با سرپوش، و در بشقابهای کوچک چیزهایی . نشست

پیانگ به جوانها خوشامد . ور شربتی سفید رنگشبیه کلوچه، و در لیوانهای بل

گفت و پائو از آنها تشکّر کرد که آن دو غریبۀ خارجی را در میان خود دوستانه 

تعارف در »: پیانگ از قوری بزرگ برای خود چای ریخت و گفت. پذیرفته اند

هرکس هرچه میل دارد، زحمت . همه مهمانیم و همه میزبان. کار نیست

می خواهیم امروز بیش از این وقت شما ما ن. برداشتنش را به خودش بدهد

همه چیز از فردا شروع . تا غروب وقت زیادی نمانده است. عزیزان را بگیریم

        واکه چرا به کوراچا میمی خواهیم مختصراً برای شما بگوی .خواهد شد

 «...داریم آمده ایم و برای مردم آن چه خبر خوبی

آنچه ما در این »: گرفت و گفتو در اینجا پائو دنبال حرف پیانگ را  

گفته ایم و آنچه شما از ما  وافرصت به شما بگوییم، به همۀ مردم کوراچا

 «.از ما پرسیده اند وابپرسید، همۀ مردم کوراچا

حاال شما اوّل می خواهیداز ما چیزهایی بپرسید، یا »: و پیانگ گفت 

بگوییم؟ انتخاب با مایلید که اوّل ما آنچه را که الزم می دانیم، برای شما 

  «.شماست
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بعد همه به جوان سخنگو، که و  به همدیگر نگاه کردنداوّل جوانها  

روابط رفیقانه شان سخنگوی آنها بود، نگاه کردند، و در ضمن، چون  ظاهراً در

پیانگ و پائو هم نگاههای آنها را می پاییدند، پائو به جوان سخنگو که مردّد 

و با گردش چشم به او فهماند که برای آنها سخنگویی  مانده بود نگاه کرد

همۀ این ماجرای پیچیده در عرض چند ثانیه گذشت، و جوان سخنگو رو . نکند

فکر کنید و انتخابتان را . انتخاب با شماست»: به پنج رفیق همراهش کرد و گفت

حاال پائو خان از یکی  خوب،. من که نباید برای شما تصمیم بگیرم! بگویید

 «!انتخابمان را می گوییم و ما یکیمان می پرسند،

با صدای بلند نگویید که   البتّه »: و پائو بیدرنگ از جا بلند شد و گفت  

و پیانگ « .گوییدبیکی یکیتان، در گوشم  من می آیم جلوِ. فایده ای ندارد

اگر شش نفر باشید، . بله، فرزندان عزیز، ما به این می گوییم رأی گیری»: گفت

چهار نفرتان رأی بدهد که اوّل حرف بزنیم، چون اکثریت خواسته است، ما 

هزار نفر هم که بودید، پانصد و یک نفر می شد اکثریت و . حرف می زنیم

       ببخشید، می دانم که این چیزها را . می شد اقلّیتنفر چهارصد و نود و نُه 

  «.می کند این خاصیت پیری است که آدم را خیلی محتاط. می دانید

جوان سخنگو که به ! پنج به یک: نتیجۀ رأی گیری خیلی زود معلوم شد 

احتمال زیاد تا اندازه ای به پائو پیانگ اعتماد پیدا کرده بود، به اینکه اوّل آنها 

    حرف بزنند، رأی داده بود، امّا پنج نفر اوّل، چون با اینکه دلشان می گفت 

قلشان تردید داشت، خواسته بودند اوّل سؤالهای می توانند اعتماد کنند، ولی ع

 طری جمع تر به حرفهای آنهااخودشان را از ذهنشان بیرون بریزند تا بتوانند با خ
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داشت با یکی از رفیقهایش حرف        به جوان سخنگو که پائو. گوش بدهند 

   و او « از نتیجۀ رأی گیری راضی هستی؟»: نزدیک شد و از او پرسید می زد،

         وگرنهحتماً شما انتظار ندارید که من ناراضی باشم، »: گفت در جواب

از وسط راه فکر می کنم اگر ناراضی باشم، . بله، راضی ام. نمی پرسیدید

امّا، . اآلن فقط در فکر این هستم که حرفهای پدر شما را بشنوم. برگشته ام

به شوخی صدایش ست و من  «منچو»اسمش خوب، اوّل سؤال این رفیق را که 

 «.می شنویم« چِنموُ دِ شیرِن»می کنم 

چرا به تو          »: پرسید« شیرن چنمو دِ» پائو با لبخند دوستانه از خودِ 

 «می گویند شاعر خاموش؟

من شاعر نیستم، آن طور که مردم شاعرها را        »: جوان شاعر گفت 

تهایی یکدفعه، بی اختیار، چیزی در یک موقعیتهایی، در یک حال .می شناسند

شاید هم وقتی که دلم . شبیه به شعر به ذهنم می آید که آن را با آواز می خوانم

هیچوقت هم . ز بخوانم، این چیزها به ذهنم می آیداگرفته است و می خواهم آو

که من هم به ، «مینگ»بعضیهاش را این رفیق شوخ من، . آنها را ننوشته ام

صدایش می کنم، حفظ کرده است و برای رفیقهای « گچان ژن یی»شوخی 

! یکدفعه یکیشان در می آید به من می گوید یک شعر بخوان. دیگر می خواند

 « .؟ من که شاعر نیستمم، جارچی می گویم چه شعری بخوان

خندۀ . انگار حرفهای شاعر خاموش برای پائو خیلی تازگی داشت 

تکان داد، و فقط دستی بر پشت او زد و  کوتاهی کرد، ابروها را باال برد، سری

        شاید یک روز تصمیم بگیری که دفترچۀ یادداشتی و مدادی توی»: گفت
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وقتی که آوازت را خواندی، خودت شعرت را یادداشت  جیبت بگذاری، تا    

آنوقت خواهی توانست بگویی شاعر هستی و شاعر خوبی هم هستی و .کنی

: و حاال پائو رو کرد به پیانگ و با صدای بلند گفت« .تاسمت هم خاموش نیس

 « .منچو است، مطرح می کند شاین آقا که اسمخوب، اوّلین سؤال را »

با احترام »: دو قدمی جلو رفت و در مقابل پیانگ ایستاد و گفتمنچو  

قدم خیری بر      سمی پرسم توی این دورۀ وانفساه که هیچکس برای هیچک

قریباً همه فکر می کنند که غیر از خودشان بقیه زیادی اند، و برای نمی دارد، و ت

اینکه مشغله ای داشته باشند و سرشان گرم بشود، می نشینند نقشه می کشند که 

چه طوری به یکی شرّی برسانند و از تماشای بالیی که به سرش آورده اند، 

آن موجودِ مثلِ مفت و مجّانی که نه، بلکه به قیمت آتش گرفتنِ جسم و روحِ 

مهمل و سرگردان، تفریح بکنند، چه طور می خواهید به ما ثابت کنید خودشان 

فهمیده اید که باید از آن سر دنیا، بلند و کف دستتان را بو کرده اید،  که

بشوید، بیایید به این گورستان زنده ها، خبر خوش به آنها بدهید و امیدوارشان 

م منتظر ه باشید، باز !یلی هم بی معنی نیستکنید که این مضحکۀ عالم هستی خ

باشید، که به زودی ماتحت آسمان سوراخ خواهد شد و برای هرکس طال و 

جواهر باب طبع خودش به زمین خواهد ریخت؟ ببخشید که سؤالم طوالنی شد 

 «!و زبانش بی رودربایستی بود

رد به محض اینکه منچو ساکت شد و سرش را پایین انداخت، پائو رو ک 

پنج تا رفیق منچو هم از پائو پیروی کردند . به پیانگ و شروع کرد به کف زدن

و از او محکم تر و پر شورتر کف زدند و پیانگ هم در ابراز احساسات به بقیه 

شاید می دانست که نگاه همه به او   . منچو همان طور سرش پایین بود. پیوست
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ش را بلند کند و با نگاه کردن به است، و دلش نمی خواست سر شده دوخته 

همه، این تصوّر را به آنها بدهد که از تحسین شدن لذّت می برد و از این بابت 

  .از آنها تشکّر می کند

و همینکه کف زدن فروکش کرد و قطع شد و سکوت پیش آمد، در  

    حاال همه »: داشته بود، پیانگ گفتهحالی که هنوز منچو سرش را پایین نگ

های مهمّ سؤال منچو که می تواند  نکته دربارۀ نشینیم و من سعی می کنممی 

می گویم توضیح بدهم، و . ، توضیح بدهمسؤال همۀ آدمهای روی زمین باشد

نمی گویم جواب بدهم، برای اینکه جواب سؤال همه پیش همه است و 

ها هیچکس از مادر زاییده نشده است که جواب سؤالهای همه پیشش باشد، یا آن

 «!به او پیشکش کرده باشندرا از آسمان 

در این لحظه تازه منچو سرش را بلند کرد و بدون اینکه به کسی نگاه  

* و ابر و آفتاب و ماه * در آسمان، ستاره ها »: کند، شروع کرد به آواز خواندن

بی خیال و بی مالل و * همیشه بوده اند و مانده اند * ، گیاه و جانور و در زمین

 *از این همیشه بودن و خبر نداشتن *  ، بی سؤال، بی سؤالبی سؤاله حال و تاز

نه *  نه خسته می شوند* از این همیشه گشتن و به هیچ مقصدی سفر نداشتن 

و من در این میان کی ام؟ چه ام؟ که خود * شکوه می کنند و آه می کشند 

 «!نبوده ام، فقط سؤال بوده ام؟ سؤال ل ل ل

م شد، باز سرش را پایین انداخت و سکوتی که در طول آوازش که تما 

آواز خواندنِ او فضای اتاق را گرفته بود، چند لحظه ای به جا ماند، و پیش از 

   دستی به تمام صورت آنکه کسی با گفتنِ چیزی این سکوت را بشکند، منچو
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. یوددست خودم ن. که نزاکت را رعایت نکردم. ببخشید»: کشید و گفت شخود

یکدفعه آن حالتی به من دست داد که گاهی مثل افسون مرا می گیرد  و 

 «.ناگهانی می بینم بدون اینکه اراده کنم، دارم آواز می خوانم

در این موقع پائو خودش را با شتاب به او رساند و دست راست او را  

ر شاع راز این لحظه به بعد منچو دیگ»: گفت هگرفت و باال برد و رو به هم

و چون شعر خودش را  »: و پیانگ گفت« !منچوی شاعر است ،خاموش نیست

پائو و منچو . و حاال همه باز برای او کف زدند« !می گوید، شاعر همه است

رفتند و در کنار جوانهای دیگر نشستند و پیانگ که در وسط نیمکتِ مقابل آنها 

 : بود، سینه صاف کرد و گفت هنشست

منشی ی و بدون اینکه ادّعایی داشته باشی، طبع منچوی عزیز، چون تو» 

با سؤالت فقط نمی خواهی بدانی که ما کی هستیم و برای چه شاعرانه داری، 

همۀ سؤالهایی که در زندگی  شخصی مثل تو پیش می آید، . به اینجا آمده ایم

     از والیتی  .از جای دوری نیامده ایم ماراستش . می تواند سؤال همه باشد

ه ایم که با کمتر از ده ساعت پیاده روی، آن هم نه به پای پائوی جوان، آمد

      بلکه به پای منِ پیر، با والیت شما همسایه است، امّا آن طور که از تاریخ بر

شده است می آید، بیش از چهار قرن است که به مردم والیت شما طوری حالی 

 ... فرسخ فاصله دارد از هر طرف با دنیای دیگران هزارها واکوراچا که

و احوال مردم آن و چگونگی حکومت اژدهای  واما از اوضاع کوراچا» 

      سالهاست که جوانهایی از والیت شما گریخته اند و. سیاه بی خبر نبوده ایم

    امّا همین. به والیت ما پناه آورده اند و همه چیز را برای ما حکایت کرده اند
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آنکه مدّتی در میان ما زندگی کردند و آن ترس و وحشتی که  جوانها، بعد از 

ند که دیدشان ه ادور شد، اعتراف کرد حشاندر وجودشان بود، از ذهن و رو

نسبت به زندگی و دنیا عوض شده است، و خیلی از چیزهایی که قبالً برای آنها 

 آنها را مسلّم داشت، حاال متوجّه شده اند که وهم و خیال بوده است و واقعیتِ

 «.حکّ کرده بوده اند خودشان ترس و وحشت در ذهن و روحقلم با 

پیانگ صدای گرمی داشت که به کالم او لطمه نمی زد و طوری با فکر  

در کالم او هماهنگ می شد که شنونده اش فکر او را می شنید، صدای او را 

کت و جوانها سا. نمی شنید، و به همین سبب یکنواخت و مالل آور نمی شد

ساکن گوش به حرفهای او سپرده بودند، امّا او در اینجا مکث کرد و با نگاهی 

حواسّ آنها باز هم مطمئنّ نشد که تند گذر چشم و چهرۀ جوانها را سیر کرد و 

را ادب ساکت و ساکن به شنیدنِ حرفهای او نگهداشته است، یا آمادگیِ این 

ممکن است که »: کوت، گفتبعد از چند لحظه س. توجّه در خودِ جوانهاست

از شما . من یکنفس حرف بزنم و تا چیزهایی برای گفتن دارم، حرف بزنم

خواهش می کنم که اواّلً اگر یکی از شما در ضمن شنیدنِ حرفهایِ من، به 

نکته ای برخورد که برای او سؤالی پیش آورد، به لحاظ رعایتِ ادب، ساکت 

با کشیدن خمیازه های بلند،        ه شدید، نماند؛ و ثانیاً هر وقت از شنیدن خست

. مرا خبر کنید تا یک لطیفۀ مناسب تعریف کنم و بعد به حرفهایم ادامه بدهم

 «ها؟ بله؟

چند لحظه هیچکس چیزی نگفت، و آنوقت منچوی شاعر از جا  

من گمان نمی کنم که هیچکدام ما در چنین »: برخاست و ایستاد و گفت

رعایت ادب را به شنیدن حکایتی دنِ لطیفه داشته باشد، یا موقعیتی احتیاج به شنی
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اگر سؤالی هم برایمان پیش بیاید و بخواهیم به . تازه از زندگی ترجیح بدهد

نه به نفع  آن بگذریم،قطع نکنیم و از مطرح کردنِ را حکم ادب حرف شما 

به کرد رو و « .احتیاج داشته ایدچنین ادبی خودمان عمل کرده ایم، نه شما به 

همین طور است نه، »: و همه گفتند« ها؟ غیر از این است؟»: رفیقهایش و گفت

رو کرد به پیانگ و و یکی از جوانها که تا آن موقع حرفی نزده بود، « .گفتی که

, ما حرفتان را قطع نخواهیم کرد، چون، به نظر من، هرچه سؤال داشتیم» :گفت

مثل مجسّمۀ چوبی هم، ساکت و بی جان مّا ا. منچو خالصه کرد و به شما گفت

           ذهن و روحمان را در مقابل حرفهای شما آزاد و حسّاس . نمی نشینیم

 «غیر از این است، بچّه ها؟. می گذاریم

همین طور عیناَ نه، »:  و بچّه ها، همان طور که انتظار می رفت، گفتند 

فرزندهای عزیز، »: حرفش گفتو پیانگ در ادامۀ « .، دِکوآنگفتیتو است که 

جانورهای دیگر، دیروز و فردا  مۀهمشکل ما آدمها این است که بر عکس 

یک پامان توی دیروز، روی زمین است، یک . داریم، گذشته و آینده داریم

کامالً توی امروز و اآلن و برای اآلن و امروز . پامان توی هوا به طرف فردا

می بودیم و شیر می بودیم توی بیشه، توی فرض کنید آدم ن. زندگی نمی کنیم

صبح است، بیدار شده ایم، و کم کم داریم احساس  .می کردیم جنگل زندگی

سیر باشیم، دراز . نمی گردیم تا گرسنه نباشیم، دنبال شکار .می کنیم گرسنگی

ند، انگار نه انگار آنها گوزنند و وکشیده ایم و گوزنها از جلو چشممان رد می ش

همیشه . چرا؟ شاید عصر گرسنه بشویم، امّا اآلن که سیریم، عصر نداریم .ما شیر

       به همین دلیل فردا و فرداها، یعنی آینده نداریم که. توی اآلن زندگی می کنیم

وقتی       . داریم که بخوریم« نیاز» ،فقط وقتی که گرسنه ایم. در فکرش باشیم
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امّا . نیاز را توی خودمان نگه نمی داریم. از بین می رود« نیاز»خوردیم، که 

فردا و سال آینده هم نه، اگر پنجاه . را توی خودشان نگه می دارند« نیاز»آدمها 

باید آینده مان را از همین . سالمان است، شاید پنجاه سال دیگر هم زنده باشیم

خودمان . در بیاوریم و پس انداز کنیم« پول»باید تا می توانیم . حاال تأمین کنیم

 «پنجاه سال، بله، بچّه هامان چی؟ نوه هامان؟ نسلهای آینده مان؟

ای ! ای وای»: یکدفعه منچوی شاعر، بی اختیار، با صدای بلند گفت 

و « !بگو، منچو، بگو»: و بقیه با تعجّب به او نگاه کردند و پیانگ گفت« !وای

: و گفت سرش را به دو طرف جنباندو منچو « !بگو، شاعر»: و گفتائپ

! عجب دردی است این آینده. هیچوقت این طوری به پول نگاه نکرده بودم»

ببخشید، دست ! عجب درمانده ای است آدمیزاد! عجب لعنتی است این پول

 «!خودم نبود

حقّ داری »: و پیانگ با شادی به پائو نگاه کرد و پائو رو به منچو گفت 

تصوّرش به اندازه ای محال چون با اینکه واقعیت است، که وای وای کنی، 

را « گوزن»را برای آدمها و « پول»است که من هم اعتراف می کنم که هرگز 

 «.برای شیرها یکی ندیده بودم

بله، شیرها »: و در همین جا پیانگ دنبال حرفش را گرفت و گفت 

    خودش نگه  یآدمیزاد نیاز را تو. خوردن برایشان نیاز است و سیری بی نیازی

یک روز بدون ضرورت در آدم فقط اگر « نیاز»رد، بزرگش می کند، و می دا

تبدیل به نیاز کاذب می شود، و نیاز کاذب اگر چند روز بماند تبدیل   بماند، 

     احتکار، استثمار، ثروت، فقر، قحط، جنگ، ، حرص، طمع، «آز»می شود به 
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ع آشفته ای اوضاهمین چه طوری بگویم؟ . ویرانی، وبا، طاعون، بهشت، جهنّم

که هزارها سال است در دنیای آدمها به وجود آمده است و همیشه پیچیده تر و 

خنده دار نیست؟ مسخره نیست؟ شرم آور نیست؟ جهل و . عجیب تر شده است

جنون نیست؟ آینده به عالوۀ نیاز، مساوی است با آز، و آز به عالوۀ پس انداز 

ی من، پیر مردی که نه ادّعای علم و فلسفه برا. مساوی است با آشفتگی اوضاع

دارم، نه ادّعای سیاست، قضیه به همین سادگی است، امّا بزرگان علم و فلسفه و 

و چند هزار « تمدّن»پیچیده و عجیب را گذاشته اند « آشفتگی»سیاست، اسم این 

علمی و « نظام»سال است که دارند فکر می کنند و تالش می کنند که به آن 

نه ای بدهند که مردم بتوانند با صلح و برابری و برادری در جامعه زندگی عادال

در هیچ جای دنیا « خوب»هنوز که هنوز است از چنین نظامی یک نمونۀ . کنند

      به وجود نیامده است، امّا نمونه های بد، خیلی بد، بی نهایت بد،  باالتر از 

   و مسخره و جنون آمیز و حدّ پلیدی و رسوایی بد، به طرزی باور نکردنی

کم نیست و از این نکبت آلود و متعفّن و استفراغ کردنی بد، در دنیا هست و 

ونۀ آخری، با عرض معذرت، یکی همین نظام موجود در والیت من

نمونۀ آخری، برای  اآن که البتّه در مقایسۀ ب« بد»، و نمونۀ فقط واستکوراچا

     کمال مطلوب، یا به قول فرنگیها، ، می تواندوامردم جاهایی مثل کوراچا

باشد، نظام والیت من و پائوست که می تواند برای طبقۀ فقیر هم قابل « ایده آل»

این یک طرف قضیه است، . عزّت انسانی مردم را لجن مالی نکندتحمّل باشد و 

قضیۀ طلسم اژدهای سیاه است که این نظامها را بر قرار می دارد  ،و طرف دیگر

نیاز، آز، پس انداز، این طرف چیها  ،آن طرف داشتیم، آینده .می کندو حفظ 

کنیم، برای اینکه وقت داشته باشیم، فکر . داریم، ها؟ حاال من از شما می پرسم
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وانگ برای  پیشخدمت آقاچیکوتاه می کنیم و می گوییم فعالً یک استراحتِ 

بیاورد، به اضافۀ یک  ناسب می داند،هر کدام ما هر جور نوشیدنی ای که م

 «موافقید؟. بشقاب از آن کلوچه ای که هنوز مزه اش زیر زبان من مانده است

پیانگ برای  هم همه موافق نبودند، ولی اکثریت گفتند که این استراحت 

الزم است، هم خود جوانها می خواهند فرصتی داشته باشند تا با هم دربارۀ 

دارد و  را بر قرار می وانظام والیت کوراچانظامهایی مثل طلسم اژدهای سیاه که 

 .، فکر کنند و فکرهاشان را یکی کنندحفظ می کند

5 

چائو، بدون اینکه پیانگ مستقیماً و صریحاً به او حالی کند که اگر پائو 

از پیش افتادن و قهرمان شدن و می خواهد کمکی به تغییر و تحوّل بکند، باید 

لقاً پرهیز کند، خودش را در مصاحبت با این مردم را به دنبال خود کشیدن مط

جوانها در حاشیه نگهداشته بود و فقط گاهی در مقام پسر پیانگ و همفکر او 

خودی نشان می داد تا رفتارش مرموز به نظر نیاید و جوانها را در مورد کیستی و 

در  مؤثّر وضمناً به اندازه ای از نتیجۀ مثبت و . چیستیِ خودش به تردید نیندازد

واقع معجزه آسای همدستی و همپایی و همفکری به جای راهگشایی و  

تا به آن . خوشحال بود که در پوست خودش نمی گنجید راهنمایی و راهبری

« منچو»و « مینگ»سنّ رسیده بود، با جوانهایی مثل این شش نفر، مخصوصاً 

شده بود که شاید هم تا آن موقع بیشتر با جوانهایی دوست  .برخورد نکرده بود

  به جای اینکه همدست و همپا و همفکر او باشند، تحت تأثیر حرفهای او قرار 
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با وجود این، وقتی که تصمیم گرفته بود . می گرفتند و از او پیروی می کردند

که برود، اژدهای سیاه را بکشد، به رفیقهای خودش چیزی نگفته بود و خواسته 

حاال می دید که در میان . ودش به تنهایی انجام بدهدبود این کار قهرمانانه را خ

جوانهای رهگذری که همیشه می دید و از کنارشان بی اعتناء می گذشت، چه 

حاال می دید که در این . افراد فهیم و شایسته و با شخصیتی پیدا می شده است

می تواند ساعتها به فرصت کوتاه، دست کم دو رفیق جدید پیدا کرده است که 

فهاشان گوش بدهد و برایشان حرف بزند و خسته نشود، در حالی که همیشه حر

رفیقهایش کسانی بودند که حرفهای او را می شنیدند و به ذهن می سپردند و با 

 .حرفهای خودشان، که تکرار حرفهای او بود، او را تحسین می کردند

طلسم  ازدر فرصت استراحت و صرف چای و کلوچه، در صحبت  

مثلِ نظام حکومتهایی سیاه که افسونش در ذهن مردم جا گرفته است و اژدهای 

، پائوچائو، زیرکانه و با را برقرار می دارد و حفظ می کند واحکومت کوراچا

از من در این باره نظری نمی خواهید،  که می دانم»: جوانها گفتشوخ طبعی به 

        بحثش را  چون مطمئنّ هستید که من و پدرم، پیانگ، بارها با همدیگر

داشته ایم، و شما حتماً نمی خواهید پیش از اینکه نظر شما را بپرسد و حرفهای 

باعث سرشکستگی خودم و خودش را بزند، من مچ او را برای شما باز کنم و 

امّا قول می دهم که دست آخر که  .دلخوری پیانگ و دلسردی شما بشوم

 « .با نظر او هماهنگی دارد یا نه فکرهاتان را یکی کردید، بگویم که نظرتان

این را هم »: گفت« مینگ»جوانها با خوشرویی پیشنهادش را پذیرفتند و  

در رابطه و .  بگویم، پائو خان، که تو از بابت پدر آدم بسیار خوشبختی بوده ای
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رفتارتان با همدیگر می بینم که هم پدر و فرزند هستید، هم معلّم و شاگرد، هم 

پدر تو مرا به یاد . و چنین بختی به ندرت نصیب کسی می شود ق و همفکر،رفی

     من همان کاری را : گفته استمی اندازد که قدیم  استاد آن فیلسوف یونان

می کنم که ماماها می کنند، آنها کمک می کنند تا بچّه ای که در رحم مادر 

کمک می کنم تا هست، زاییده بشود، و من با روش پرسشی خودم به مردها 

که سالهاست و باور نکنی شاید ندانی . خردی را که در ذهنشان هست، بزایند

همۀ کتابهایش را از توی . کسی جرئت ندارد اسم این فیلسوف را بر زبان بیاورد

اژدهای سیاه، که به . ع کردند و آتش زدندمکتابخانه ها و خانه های مردم ج

، هر نوع کتاب فلسفی، روانشناسی، «کقبلۀ عالم ملک الملو»خودش می گوید 

در بعضی از خرابه های . وجامعه شناسی، و مردم شناسی را ممنوع کرده است

من ترجمۀ  ی از کتابهایی کهیک. ی مخفی داریمیکتابخانه ها ، مابیرون شهر

دربارۀ ماهیت دانش است که در آن از روش آن را خوانده ام، « نانچانگی»

    می دانند، خیال عقل کلّخیلیها که خودشان را . ودزایاندنِ فکر بحث می ش

 «.خواندن و حفظ کردن فکرهای بزرگان استصرفاً همان می کنند دانش 

قطع کند، و در باب را « مینگ»در اینجا پائوچائو صالح دید که حرف  

فکرهای بزرگان چه توی . بله، امّا این خیال باطلی است»: همفکری بگوید

من هم مثل تو، معتقدم که به . وی حافظۀ من، فکر من نیستکتاب باشد، چه ت

    آدم باید اوّل فکر کردن یاد بدهند، نه اینکه کلّۀ آدم را از فکرهای دیگران

 « .پر کنند

به نظر من پدر تو . همین را می گفتم»: در ادامۀ حرفش گفت« مینگ»و  

بدبختی . رو نباشند معلوم است که می خواهد جوانها خودشان فکر کنند و دنباله

-94 – 



 

 

      است که قرنهاست که یک متفکّر اصیل ن ای واجامعۀ ما مردم کوراچا

و از ترس خبرکشها  همۀ بزرگانی هم که به شهرتشان می نازیم. نداشته ایم

. هستند« مفسّر»در واقع بودن، « کّرفَمُ»اسمشان را بر زبان نمی آوریم، به جای 

ینیم دیگران چی گفته اند، گفته هاشان را مطابق سلیقه و انگار ما آمده ایم که بب

 را ما« علم تفسیر»برای اینکه بخندی، اعالم می کنم که . پسند زمانه تفسیر کنیم

 «.کرده ایم اختراع کوراچاواییها

و منچو که در کنار آن دو ایستاده بود و ساکت به حرفهاشان گوش    

درختها فکر می کنند، »: د، گفتمی داد و در ضمن برای خودش فکر می کر

و پائو حاال در میان  مینگ  و « .قارچها تفسیر می کنند، و ما شرمندۀ آفتابیم

می خواهد پیانگ خوب، مثل اینکه »: هر دو را گرفت و گفت منچو، بازویِ

  «.برویم، بنشینیم .جلسه را شروع کند

6 

ید و در که در فرصت استراحت، فنجان به دست، چای می نوش پیانگ 

اطراف اتاق قدم می زد و گاه بر لبۀ تخت خواب می نشست، و گوشهایش را 

به حرفهایی که از جوانها می شنید، باز گذاشته بود و به نگاهش بر هیچ چیز و 

هیچکس درنگ نمی داد، در وسط اتاق ایستاد و سه بار دستهایش را به هم 

کردگی و به حال با تبسّمی که می خواست حاکی از استراحت کوبید و 

فرزندهای عزیز، بنشینیم و بگوییم و »: آمدگی و تازه نفس شدگی باشد، گفت

 «.بشنویم

 – 95 – 



 

 

ه و مبادلۀ فکر و نظر چحاال پائوچائو که در موقع صرف چای و کلو 

سعی کرده بود خودش را در حاشیه نگهدارد، وقتی که همه نشستند، از جا بلند 

به  وکه در دو طرف او نشسته بودند، کرد و ر شد و نگاهی به منچو و مینگ

در فرصتی که به ما استاد و پدر بزرگوار، »: پیانگ، با صدای بلند و شاد گفت

نظام اثری که در برقراری و حفظ دربارۀ طلسم اژدهای سیاه و دادید، 

، فکرهایی کردیم و در جمع بندی دارد احکومتهایی مثل حکومت کوراچاو

ذهن نتیجه رسیدیم که بگذاریم شما، با روش پرسشی خودتان این فکرها به این 

ما را روشن کنید تا بتوانیم به طرزی درست و منطقی، آن طور که مناسبِ 

 «.دیدگاه تازۀ ما باشد، به فکرهای خودمان برسیم

پایین انداخت و در چند  را پائوچائو این را گفت و نشست و سرش 

همدیگر نگاه کردند و ناگهان منچوی  لحظه سکوتی که پیش آمد، جوانها به

کف زدن که فرو نشست، شاعر شروع کرد به کف زدن و بقیه به او پیوستند و 

ببخشید، ما می خواهیم بدانیم » :یکی از جوانها برخاست و رو به پیانگ گفت

که موافق پسند شما باشد؟ اسم من که شما را به چه اسم یا لقبی صدا کنیم، 

بله، »: وز ننشسته بود، که یک جوان دیگر برخاست و گفتو هن« .دِکوآن است

و جوان سوّم هوانگ، و چهارمی جیان، و « .ببخشید، اسم من هم فِنگ است

که مینگ و منچو بودند، با اینکه اسمشان قبالً شنیده شده بود،  پنجمی و ششمی

 . برای ادای احترام به پیانگ، اسمشان را گفتند

اسمی که پدر و مادرم به »: سر تکان داد و گفت پیانگ با تبسّمی پدرانه 

حاال شما . صدایم کنند «یی شی»خودم دلم می خواست . بود «رزیئِ»من دادند، 
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و خان و آقا و « یی شی»کنید، بگویید  مصدای« پدر»اگر نمی خواهید، مثل پائو، 

        هیچ لقبیبه یی شی غیر از یی شی . به آن نچسبانیدهم استاد و از این حرفها 

دوز و کلکهایی که اسباب خوب، برویم سر موضوع اصلی، یعنی . نمی چسبد

      درست  وابرای برقراری و حفظ نظام حکومتهایی مثلِ حکومت کوراچا

، می پرسیم کیها هستند اینهایی که این «ددرست کرده ان»می گوییم  . کرده اند

که با هم نمی توانید جواب  اسباب دوز و کلکها را درست کرده اند؟ همه

هر کدامتان که زودتر جوابی به ذهنش آمد، از جا بلند نشود، انگشت  بدهید،

اگر دیدید من ساکت ماندم، بدانید که منتظر یک جواب . کند و بگوید بلند

 «.دقیقتر هستم

 «!قبلۀ عالم و دار و دسته اش» 

بوده اند، یا پیش از این قبلۀ عالم و دار و دسته اش همیشۀ همیشه اینجا » 

اینها قبلۀ عالمهای دیگری و دارو دسته های دیگری بوده اند که پی در پی جای 

 «همدیگر را به ارث یا به زور گرفته اند؟

 «!بله بوده اند و به ارث یا به زور گرفته اند» 

            ن برااین قبلۀ عالمها و دار و دسته هاشان که همدیگر را از می» 

ند و جای همدیگر را می گرفتند، از کجا می آمدند؟ مال خودِ می داشت

 «، یا بیگانه بودند و از جاهای دیگر می آمدند؟بودند واکوراچا

 « .مال همینجا بودند» 

  «پدر مادرها و اجدادشان هم مال همینجا بودند؟» 
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  «!بله، همه مال همینجا بودند» 

که عبارت باشند از قراولها و  این باالشهریهای آن طرف دیوار،» 

جاسوسها و زندانبانها و شکنجه گرها و جّالدها و مشاورها و دبیرها و کارخانه 

دارها و مزرعه دارها و تاجرها و داللها و خدمتکارهای شبانه روزی آنها، 

 «در شهر پایین قوم و خویش ندارند؟هیچوقت پایین شهری نبوده اند؟ یا 

بیاورند، همه شان  دند پشت قبلیشان را به یااگر یکی دو پشت، یا چ» 

 «!تخم و ترکۀ پایین شهریها هستند

یعنی پایین شهریها در اصل و ذاتاً و فطرتاً و طبعاً از همان قماشی هستند » 

 »که باال شهریها هستند؟

 »!بله، فقط با یک تفاوت» 

 «چه تفاوتی؟با » 

چه جوان، آدمهایی مثل  ، چه پیر،باالشهریها این تفاوت که در میانبا » 

دست کم یک دهم . ما شش نفر وجود ندارند، و ما فقط همین شش نفر نیستیم

 «.جمعیت پایین شهریها هستیم

یعنی هیچکدام از اینهایی که حاال باال شهری هستند، وقتی که پایین » 

شهری بودند، در میانشان کسانی نبودند که مثل شما باشند، مثل شما فکر بکنند، 

بعداً، در موقعیتی دیگر، فکرشان عوض بشود، و راهشان را تغییر بدهند و از   ولی

 «شهر باال سر در بیاورند؟

پدر و مادر بعضی از آنها هنوز هم . بله، بودند، خیلیها، و اآلن هم هستند» 
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یکیشان را که من . زندگی می کنند و ما آنها را می شناسیم ندر شهر پایی

        م، یک سلمانی پیر است که من سرم را پیش او اصالح شخصاً می شناس

می گوید پسرش خودش را به . می گوید پسرش را عاق کرده است. می کنم

 «.عملۀ ظلم فروخته است

پس یعنی همۀ آنهایی که امروز خوبند و همۀ آنهایی که امروز بدند، » 

 «هستند؟ بله؟ وامردم خودِ کورا چا

 «.بله، همین طور است» 

پس یعنی این طور نیست که بعضی از مردم اصالً و ذاتاً و فطرتاً بد » 

 «باشند، و بعضی از آنها اصالً و ذاتاً و فطرتاً خوب باشند، بله؟

 «.بله، همین طور است» 

پس یعنی هر آدمیزادی توی وجودش دو تا شخص دارد، یک شخص » 

شخص بدش،  بد، یک شخص خوب، و بسته به این است که در چه موقعیتی

 « بله؟. دست بگیرده شخص خوبش را سرکوب کند و زمام عقل او را ب

 «.بله، همین طور است» 

، تو اآلن گفتی که سلمانی پیری که می شناسی، خوب است، گهوآن» 

. و خوب مانده است، و پسرش بد شده است و او پسرش را عاق کرده است

ی وجودش، شخص بد سلمانی پیر، شخص خوب تو اینیعنی یک آدمی مثل 

 « .توی وجودش را سرکوب کرده است

این سلمانی پیر می توانست از موقعیت پسرش در شهر  که ، در حالیبله» 
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 «.باال استفاده کند و زندگی راحتی داشته باشد

پس یعنی شخص بد پسرش برای زندگی راحت، از شخص خوبش » 

ی راحت می خواسته پیروی نکرده است؟ یعنی شخص بدش برای او زندگ

است و شخص خوبش برای او زندگی راحت نمی خواسته است؟ این که به 

 «  نظر منطقی نمی آید و دور از عقل سلیم است؟ ها؟

نه، این طور نیست، چون پدرش می دانسته است که پسرش فقط » 

صدها نفر  ا، آن هم به قیمتِ ناراحتی دهها یراحتی خودش را می خواسته است

 «.رق حیوان با انسان همین استف. دیگر

منظورت این است که پسرش حیوانی رفتار کرده است، نه انسانی، بله؟ » 

امّا حیوانها که تا حاال وسط جنگل دیوار نکشیده اند و جنگل باال و جنگل پایین 

اگر طعمه ! جنگل فقیرها و جنگل داراها درست نکرده اند! درست نکرده اند

ها، فنگ، تو ! د، اگر طعمه فراوان باشد، همه ثروتمندندکمیاب باشد، همه فقیرن

 «می خواهی چیزی بگویی؟ اسمت فِنگ است، درست می گویم؟

. این نیست که حیوانها این جورند هوانگمنظور می خواهم بگویم  بله،» 

من و او این بحث را با هم داشته ایم و به این نتیجه رسیده یودیم که شخص بد 

همان طور  می کند، و این حیوان آدم است، که یوان آدمآدم فقط گوش به ح

که قبالً گفتید، نیازش به آز تبدیل شده است و حیوانی است که بدیهای انسان 

 «.را هم دارد

 ه عزیز، جوانهای جویند گمتوجّه حرفت هستم، ولی فنگ عزیز، هوآن» 
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نسان آدم، به موجودی که بگوییم حیوان آدم، با بدیهای ا یوقت پویندۀ عزیز،و 

تبدیل می شود که می تواند به حریص ترین، بیرحم ترین و پلید ترین موجود 

دنیا تبدیل شود، این سؤال پیش می آید که آیا در وجود ما، هم شخص حیوانی 

ما قابل بد شدن است، هم شخص انسانی ما؟ یعنی ما در وجودمان شخصی 

ی نکند و با شخص حیوانی ما و بدنداریم که اصوالً بد نباشد و هیچوقت 

. شخص آذمیزادی ما فرق داشته باشد؟ ها؟ جیان انگشت بلند کرده است

 «درست می گویم؟ اسمت جیان است؟

می خواهم . بله، اسمم جیان است! شما حافظۀ عجیبی دارید، یی شی» 

هایی را می شناسم که مآد. بگویم که من گاهی همین سؤال را از خودم کرده ام

وقتی . ت ندیده ام کسی از آنها گله ای داشته باشد، یا بدشان را بگویدهیچوق

می شناسندشان، می گویند فالنی آدم  که که اسمشان را می آوری، آنهایی

یک بعضی از آدمها باید آنوقت پیش خودم می گویم پس . نیست، فرشته است

 تواند بر شخص حیوانی وبکه  داشته باشندشخص سوّم هم توی خودشان 

 «.شخص انسانی آنها مسلّط باشد و نگذارد بد بشوند، یا بدی بکنند

. به تو خودداری کنم گفتنجیان، من در این لحظه نمی توانم از آفرین » 

؟ ها؟ جیان در یا نه متوجّه نکتۀ تو شدند وستهایتبقیۀدنمی دانم . آفرین بر تو

این سؤال این جریان یکی از تجربه هایش برایش سؤالی پیش آمده است و با 

فکر به ذهنِ او آمده است که البد هر آدمی، غیر از شخص حیوانی و شخص 

یک شخص سوّم هم توی وجودش دارد که مانع بد شدن و بد کردن  انسانی،

: وقتی که ما مثالً می گوییم. همّ استاین یک کشف م. آن دو شخص می شود

         ، هم می گوییم«من»من خودم خواستم فالن کار را بکنم، هم می گوییم 
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آیا منظور از . هست که من واقعی اوست« خود»عنی توی من یک ، ی«خود»

است، که عوض یکی، » شخص»هم می گویند، همان « نفس»که به آن « خود»

  «.تو بگو، مینگ داشته باشد؟ بله؟ ش راهر آدمیزادی ممکن است سه تا

امّا نفس بیشتر حالت اصطالح فرق نمی کند، من، خود، خویشتن،  بله،» 

 «.رد، نفس حیوانی، نفس انسانیاد

، تو چه فکر می کنی؟ اگر آن دو تا نفس را که            گخوب، هوآن» 

اشند، گاهی بد باشند، بباشند، یا گاهی خوب  می توانند خوب باشند، یا بد

 اسمشان را بگذاریم نفس حیوانی، نفس انسانی، آن سوّمی را که فقط خوب

م؟ نفس فرشته ای است و بد شدنی و بد کردنی نیست، چه اسمی رویش بگذاری

فرشته موجودی است تخیّلی که . چون آدمیزاد که فرشته نیست ،که نمی شود

تو چه فکر می کنی، . آدمیزاد آن را آسمانی و مظهر پاکی و بیگناهی می داند

 «؟گهوآن

وانیم، هم حیوان نیستیم، من فکر می کنم که باید ببینیم در ما که هم حی» 

و از این بابت فرد به فرد با هم فرق داریم، و این دو نفس در ما در موقعیتهای 

    مختلف تغییر می کنند، در ما چه چیز دیگری هست که ثابت است و تغییر

نمی کند و همیشه پاک است و درست است و گناه نمی کند، یعنی خوب 

ام، یی شی، ولی احساسم این بوده است که  در این باره فکر نکرده. مطلق است

  «.ثابت کرده اند که این نفس سوّم را دارنداقلیت کمی از مردم 

فکر نمی کنید اگر یک چیزی، خصوصیتی، : از همه تان می پرسم» 

    حالتی، در یک موجود زنده طبیعی و ذاتی باشد، همۀ همنوعهای آن موجود 
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اینکه آدمیزاد در نفس حیوانیش زاده بشود و بخورد و  باید آن را داشته باشند؟

بخوابد و تولید مثل بکند و پیر بشود و بمیرد، با هیچیک از حیوانهای دیگر فرق 

ی نمی کند، موضوعی نیست که هیچ صاحب عقل سلیمی در واقعیت آن تردید

حاال همین حیوان با همین نفس حیوانیش، تصادفاً، می گویم . داشته باشد

چون تا حاال هیچکس به سبب یا علّتِ طبیعیش پی نبرده است، بله، با  ،دفاًتصا

همین نفس حیوانیش تصادفاً صاحب حافظه ای بشود که هیچ حیوان دیگری 

ندارد، و الزم هم ندارد، و با این حافظه، ابزار بسازد، اختراع بکند، حرف بزند، 

کند، یعنی طبیعت را  در هر محیط طبیعی ای که هست، خودش را با آن سازگار

مطابق نیازهایش تغییر بدهد و بر همۀ حیوانهای دیگر مسلّط شود، امّا آن چیزی 

نداشته باشد، و در نهایت قبلۀ عالم  ،ل فرشته کندثَرا که می تواند او را در مَ

ملک الملوک و یا فردی از افراد دار و دسته اش بشود، فقط می شود گفت که 

، یک نفسِ شاده و مشترک با همۀ حیوانات دیگردر کنار نفس حیوانی س

 ،خّالقِ غیر حیوانی پیدا کرده است، که برای این نفسهوشمند، یا خردمند، یا 

خودش را تافتۀ جدا از همۀ حیوانات بافته دیده است و دلش خواسته است که 

، «یادانگ»، بگویدوایا به زبان اهل کوراچا« آدم»به اوّلین جدّ خود مثالً بگوید 

خوب، با این حساب      . «آدمیزاد»بداند و بشود  «آدم»یا  «یادان»خودش را زادۀ 

او « نفس آدمیزادی»نمی توانیم این نفس هوشمند خّالق و سخنگوی او را 

    بخوانیم؟ چون این نفس هم، کم یا بیش، در همۀ همنوعهای او وجود دارد و

بگو، چه فکر می کنی؟ . ای ها؟ منچو، تو انگشت بلند کرده. طبیعی شده است

اسمش است، « نفس حیوانی»می توانیم این نفس دوّم را در کنار نفس اوّل که 

 «؟نفس آدمیزادیرا بگذاریم 
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 یی شی، می خواهم بگویم که من این نفس دوّم را فکر کرده بودم که» 

خدا در برابر نفس طاغی است، نفسی است که ما با طغیان در برابر طبیعت یا 

نصف مردم دنیا فکر می کنند که وقتی که که برای همین است . کرده ایم پیدا

ما توی جنگل بودیم، توی بهشت بودیم، و چون میوۀ دانش یا معرفت را که 

شت هما را از بطبیعت یا خدا خوردنش را برای ما ممنوع کرده بود، خوردیم، 

یم و تا میوۀ دانش یا به فرض در بهشت بود ما راستی هم، اگر. بیرون کردند

معرفت را نخورده بودیم، نمی دانستیم که مثل حیوانهای دیگر، برهنه هستیم، 

داستان عجیبی است، مثل خود ما تناقض . یعنی حیوان بودیم و نمی دانستیم

سرگردانیم و باعث درد . انسانیم و انسان نیستیم. دارد، حیوانیم و حیوان نیستیم

 «.سر طبیعت یا خدا هستیم

این را       که تو می گویی، تجربه  منچوی عزیز، واقعیت همین است» 

به هر حال، اگر قبول . ولی فکر نمی خواهد به تجربه تسلیم شودمی گوید، 

کنیم که نفس حیوانی را همه داریم، نفس آدمیزادی را هم همه داریم، ولی 

تهایی گاهی نفس سوّم را بعضیها درموقعیتهایی هیچوقت ندارند، و در موقعی

دارند، و خیلی کمند آنهایی که سعی می کنند همیشه آن را داشته باشند و بر دو 

ساختۀ طبیعت نیست، ذاتی و فطری این نفس نفس دیگرشان مسلّط نگهدارند، 

می خواهیم چیزی باشیم که برای آن ساخته . طبیعی نیست، ساختۀ خود ماست و

 «؟ از همه می پرسم؟؟ هاتآن را کی در ما ساخته اس. نشده ایم

نفس آرمانی ما ...  داریمفرشته نما در خود فرشتۀ ما ساخته است که » 

معنایی می دهد تا ارزش  ،ما که مهمل است حیوانی و آدمیزادیِ که به زندگیِ
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 «... آن را خدای درون ما ساخته است ... داشته باشد زندگی کردن 

ای درون ما ساخته باشد، یعنی ما خوب، جوانهای عزیز، اگر آن را خد» 

سوّم را  می توانیم این نفس. ساخته ایم، یعنی نفس سوّم را خدای خود کرده ایم

در کنار نفس حیوانی و نفس آدمیزادی که آنها را با همۀ همنوعهای خود 

جمعاً پانصد  واخود بنامیم؟ چون اگر والیت کوراچا« نفس انسانی»مشترکیم، 

ته باشد، پانصد هزار تا نفس حیوانی و پانصد هزار تا نفس هزار نفر جمعیت داش

آدمیزادی دارد، ولی آیا هیچوقت خواهیم توانست بگوییم که چند تا نفس 

باشد؟ آیا نمی توانیم  شمردنی یاانسانی دارد؟ آیا نفس انسانی می تواند دیدنی 

،  اشندبگوییم که نفس انسانی هر یک از آنهایی که می خواهند آن را داشته ب

 »و با معنی و منطق او؟ شکل خدای اوست

 «!می توانیم! می توانیم» 

عزیز، جیان و  نگ، فنگ و هوآزپس پائوی عزیز، منچو و مینگ عزی» 

حکومتهایی مثلِ طلسم اژدهای سیاه که نظام شناخت  عزیز، در مقدّمۀدکوآن 

این نتیجه با همفکری به  ،کند فظ میحرا برقرار می دارد و وا حکومت کوراچا

آدمیزادها، هر که هستیم و در هر جای این دنیا زندگی رسیدیم که هریک از ما 

یک نفس و موجود زنده ای هستیم که یک نفس حیوانی داریم، می کنیم، 

 « بله؟. میزادی، و می توانیم یک نفس انسانی هم داشته باشیمدآ

7 

    رد که در سعی ک ئوجلسۀ همفکریِ پُرس و جویی، پائوچا این لدر طو 
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و بگذارد آن شش  خود را در حاشیه نگهدارد« یی شی»مقام فرزند پیانگ، یا 

چند باری هم که پائو با نگاهش به پیانگ . صحنه گردانِ این تجربه باشندجوان 

ارۀ موضوع حرفی دارد، پیانگ با نگاهش از او خواست که بندا داد که در

ری پُرس و ککه مهمّترین بخش این همف حاال. نگهدارد شحرفش را پیش خود

نشان دادنِ اشتیاق خود به  که برایجویی شروع می شد، صالح دانست 

مشارکت فکری با این رفیقانِ روشن ذهنِ تازه یافته، در سیر و گشت فکری و 

 پیانگ در جمع بندی بحث در شناسایی نفسهای سه گانۀ. کالمیشان همراه شود

د زنده ای هستیم که یک نفس حیوانی داریم، و یک موجو ما»: بشری گفته بود

 « بله؟. نفس آدمیزادی، و می توانیم یک نفس انسانی هم داشته باشیم

ه جای بسخنی بگوید،  و حاال پائوچائو، پیش از آنکه کسی در این باب 

جلو برداشت و نگاهش را از  هقدم ب کانگشت بلند کردن از جا برخاست و ی

. نگ، که همه او را پدر پائو می دانستند، به پرهیز واداشتبرخورد با نگاه پیا

نگذارد که قاللِ ارادۀ خودش را بیازماید، یا تاس هدمعلوم نبود که می خوا

به محض اینکه . او را نشانِ نوعی خود نمایی بپندارند نِدر حاشیه ماند ،رفیقان

 :سکوتشان را سنگین کردند هحرف زدن کرد، همه شروع ب

شما گفتید که بشر نفس حیوانی دارد، نفس آدمیزادی هم یی شی، » 

مقصود و منظور شما کامالً  .درا هم می تواند داشته باش یدارد، امّا نفس انسان

در طبیعت ماست، امّا نفس سوّم . دو نفسی را که داریم، همه داریم. روشن است

آن را در وجود را ذاتاً و فطرتاً نداریم، امّا می توانیم  یرا، یعنی نفس انسان

خودمان خلق کنیم، و یکی از رفیقان گفت که آن را خدای درون ما می سازد، 

   به. و شما گفتید که این نفس سوّم، یعنی نفس انسانی را خدای خود کرده ایم
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های طبیعی است، و « واقعیت»عبارت دیگر، نفس حیوانی و نفس آدمیزادی ما  

در خود آن را ست، یعنی نداریمش، امّا می توانیم ا« امکان»نفس انسانی ما یک 

پرسیده ام که آیا چیزی که واقعیت طبیعی  امن از خودم باره .به وجود بیاوریم

نداشته باشد و صرفاً یک امکان باشد، می تواند هرگز چنان واقعیتی پیدا کند که 

تکامل  همه بتوانند آن را داشته باشند و برای همیشه داشته باشند؟ یعنی سیر

نوعی انسان کامل طبیعی پدیدار آدمیزاد می تواند در جهتی باشد که سر انجام 

در عالم طبیعت انسان شدن  مشتاقِ شود؟ یا به طور کلّی حیوان خردمندِب

در حساب  اشتباه پیدا شده است ویک تصادفی است غیر طبیعی که در نتیجۀ 

واهد شد و چنان رفع روزی رفع خاین اشتباه طبیعت جایی نخواهد داشت و 

صد و ؟ و این البتّه با پیدا شدن و نگار هرگز اتّفاق نیفتاده بوداخواهد شد که 

هشتاد میلیون سال روی زمین زندگی کردن و بعد ناپدید شدن فرق می کند، 

 «!چون ظاهراً هیچ چیز وجود ثابت ابدی ندارد و همه چیز در تغییر است

فکر حرفش نفسش        که انگار  پائوچائو حرفش را طوری تمام کرد 

آدمی از  با خستگیِ. استو قلبش را به تپش تُند انداخته  استرا تنگ کرده 

. به سر جایش برگشت و خودش را روی نیمکت ول کردکوهی بلند باال رفته 

با لبخندی مهرآمیز سر « پیانگ یی شی». جوانها همچنان ساکت مانده بودند

ئوی عزیز، وقتی که به سنّ تو بودم، بارها این سؤال من هم، پا»: جنباند و گفت

. جوابی برای آن پیدا نکرده بودمهم را از خودم کرده بودم و هیچوقت 

سؤالهایی مثل این سؤال تو به اندازه ای جدّی است که اگر بخواهی تا جوابی 

برای آن پیدا نکرده ای، آرام نگیری، باید آرزو کنی که کائنات دود شود و 

  تو آن قدر جدّی باشد،  الؤوقتی که س. نیست شود و تو به آرامش برسیدود 
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که واقعیت موجود را مهمل نشان بدهد، بهتر است که آدم برای آرامش موقّت، 

و بی اعتناء به نفس آدمیزادی،  دگوشش را موقّتاً به صدای نفس انسانی ببند

در شاید . نمی دانم. ندخودش را به شنیدن صدای نفس حیوانی اش مشغول ک

شاید شنیدن این جور سؤالهای سخت جدّی از جوانها مرا . این مورد اشتباه بکنم

نگران می کند، چون جوانها اهل محافظه کاری نیستند، منظورم جوانهایی است 

آدم پیر که می شود، کم و بیش محافظه کار می شود، و . از نوع شما هفت نفر

   «.ری با سازشکاری از زمین تا آسمان فرق می کندیادتان باشد که محافظه کا

شاید پائوچائو با شنیدن حرفهای پیانگ یی شی متوجّه شد که او  

که دیگر حالی کند  خواسته است، نه پدرانه، بلکه حکیمانه به او، و جوانهای

و برکتِ معجزه یا  تاگر بخواهیم از فرصت خجستۀ موجودیت خود به همّ

یک مشت خاک در زیر آفتاب، لذّتی ببریم، لذِتی از  شعبدۀ یک دلو آب و

باید همیشه از دو  با هستی و حیات، چنانکه هست،یرت،  حتماشای زیبایی این 

ما در « شناخت»رمزر و راز آن به  که« هستم»دریچه نگاه کنیم، یکی دریچۀ 

شده است، و دیگری دریچۀ « علم»نیامده است و شاید هرگز در نیاید، و مشغلۀ 

و گُمگشت همگانی است و مشغلۀ فلسفه شده  آن گُلگشت« تعبیر»که « چرا»

و رو در روی اژدهای  پس فعالً، در این مجلس ما میان این دو دریچه. است

فرصت خجستۀ موجودیتِ خودمان را از نشسته ایم و می خواهیم سیاهِ خودمان 

 .شرّ آن خالص کنیم

هر برداشتی کرده بود،  پائوچائو هر چه فکر می کرد و از موقعیت 

پیانگ یی شی و دیگران می دیدند که ساکت است و در برابر حرفهای نه 

شاید به همین . چندان روشن و سر راست پیانگ یی شی واکنشی نشان نمی دهد
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یی »: بود که منچو نگاهی به او و نگاهی به پیانگ یی شی کرد و گفت دلیل

همان به « مهمل»را در مقابل « جدّی»د من فکر نمی کنم شما بخواهیشی، 

من وقتی به . قرار می دهید« چرند»را در مقابل « معقول»معنایی قرار بدهید که 

وضع و حال آدمهای مختلف نگاه می کنم، می بینم هر آدمی دارد یک جور 

زندگی ای می کند که با زندگی هر آدم دیگر کم و بیش فرق می کند، امّا 

اگر ناراحتیها و نارضاییها دیگری نمی تواند زندگی کند و معلوم است که جور 

این زندگی نیست، یعنی آن را  و سختیها و غصّه هایی داشته باشد، از خودِ

در عین حال می بینم زندگی ای را . دوست می دارد و زندگی خودش می داند

از اینجاست . که خودم دارم، حاضر نیستم با زندگی هیچکس دیگر عوض کنم

می فهمم زندگی خود به خود هیچ معنایی ندارد، یعنی  بی معنی است، که 

مطابق  شانخالی است، یعنی مهمل است، و این خود آدمها هستند که هر کدام

در . درک و پسند و نوع معنویت خودش، به زندگیش یک معنایی می دهد

زندگی جامی است خالی، یعنی مهمل، به دست هر کس که : نتیجه می گویم

 «.ه شد، زیر نگاهش از شرابی به طعم معنای خودِ او پر می شودداد

من منچو، شاعر عزیز، »: خندی مهرآمیز گفتبو حاال پیانگ یی شی با ل 

هم گاهی زندگی را درست به همین صورت دیده ام که تو برای ما توصیف 

امّا حاال که شما . دیده اماز دریچۀ دوّم همیشه کردی، ولی این صورت را 

 تالشهاتان تکرار گذشته ها باشد،نمی خواهید زندگیتان و آرزوهاتان و نها جوا

اگر نتوانسته ایم  زندگی می کنیم، ما که در همسایگی شما، و قرنها دور از شما،

      نفس انسانی خودمان را بر دو نفس دیگرمان حاکم بکنیم و حاکم نگهداریم، 

   اژدهای سیاه طلسم  متوانسته ای الاقلّ، و از این لحاظ مثل بقیۀ مردم دنیا هستیم
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با یک تمثیل ساده، رمز شکستنِ شاید بتوانیم  بنا بر این. را در خودمان بشکنیم

 چی کسانی مثل را مدیوناختراعش ، که در یک آینۀ نهان بینرا این طلسم 

 داشی، ژونگلی داشی، شن هسینگ داشی، و تیان وِن هوآ منگ داشی، جین

باز هم از شما می پرسم و  .به شما نشان بدهیمهستیم،  شیوشی،هسوئه 

متان که زودتر از بقیه چیزی به ذهنش آمد و خواست بگوید، انگشت اهرکد

فرضمان بر این است که ما، یعنی . بلند می کند و می گوید و ما گوش می کنیم

، نه و تخصّصی داریم یو دانش ای شما و من، نه در زمینۀ این موضوع مطالعه

می خواهیم ذهنمان را بیدار کنیم، به حرکت در  . قبالً درباره اش فکر کرده ایم

و می دانیم که اوّلین کشفها را  کسانی کردند . بیاوریم و به کشف وادارش کنیم

 «خوب، حاضرید؟. که نه خط داشتند، نه کتاب، نه مدرسهدر زمانی کردند 

 «!حاضریم، حاضریم» 

هیچ خانواده ای در یک جا ساکن نشده بود و  در دوره ای که هنوز» 

دهکده یا روستا به وجود نیامده بود، و زراعت و دامداری پیدا نشده بود، چه 

 ،؟ بگوها؟ کی اداره مان می کرد؟ کی تصمیم می گرفت؟ مکار می کردی

 «!هوانگ

هنوزهم که هزاران سال از آن دوره گذشته است، . البد، پدر خانواده» 

  «.اخل خانواده، ساالر خانواده معموالً پدر استدر زندگی د

پدرهای آن دوره قدرت می پرسم از این بابت  مّا،بله، معموالً پدر بود، ا» 

 عصر تمدّن است، چه طور می بینید؟قدرت پدرهای امروز که را در مقایسه با 

 «یشتر بود؟ یا کمتر بود؟ببیشتر بود؟ خیلی 
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 «یشتر بود؟بخیلی » 

زرگ بپدر  دوحاال یک خانوادۀ آن دوره را در نظر بگیریم که خوب، » 

و یک مادر، و چندتا عمو و دایی، چند تا زن  گمادر بزر دودارد و یک پدر، 

و شوهر خاله،  هعمو و زن دایی، چند تا عمّه و خاله، چندتا شوهر عمّ

 « ... ها؟ مینگ، بگو...چندتا

می خواهم بگویم که این ! یی شیمی بخشید که حرفتان را قطع کردم، » 

خانه به خانواده دیگر خانواده نبود، یک قبیلۀ کوچک بود، و دوره هم، دورۀ 

دورۀ دهکده نشینی و . دوشی و چادر نشینی و کوچ و جا به جایی مدام نبود

حتماً در آن دوره هر دهکده ای از چندین . زراعت و دامداری شروع شده بود

می شد، و یک پدر نمی توانست بیرون از خانواده، یعنی خانواده و قبیله تشکیل 

البد هر قبیله ای، رئیسی، . ۀ دهکدۀ خودش قدرت زیادی داشته باشدعدر جام

آقاباالسری داشت، و اینها بودند که جامعۀ یک روستا را اداره ریش سفیدی، 

 «می کردند؟

ش   خوب، حرفت منطقی به نظر می آید، مینگ، امّا این سؤال را پی» 

ها و موضوعمی آورد که این رئیسهای قبیله ها در موقعی که الزم بود برای 

فکر کنند و تصمیم بگیرند، چه کار می کردند؟ همه در  عمومی مسئله های

د و با هم مشورت می کردند؟ و اگر این طور بود، حرف یک جا جمع می شدن

این حقّ و حرمت  آخر را کی می زد؟ یعنی کی بود که رئیسهای قبیله ها برایش

یکی و مقام را قائل بودندکه نظر او را بپذیرند و مطابق تصمیمش عمل کنند؟  

    از همانها بود، یا از آسمان می آمد؟ هر کی بود، چه طور توانسته بود، قدرت
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         خودش را، به تنهایی، بر همۀ قبیله ها، از رئیس تا نوکر، حاکم بکند؟ ها؟

 «فکر می کنی؟ دِکوآن؟ چی

من . به تنهایی نه، یی شی، هرکه بود، به نظر من، به تنهایی نمی توانست» 

یکی هم  ،می گویم هر آدمیزادی دو جور قدرت دارد، یکی قدرت جسمی

زورش بیشتر از قدرت جسمی هر کس، خیلی هم که زیاد باشد، . قدرت فکری

ده نفر . دیش بر بیااین نمی تواند باشد که از پس ده نفر ضعیف تر از خود

اگر نترسند، و خیال نکنند که در مقابل او تنهایند و به زور همدیگر  ،ضعیف

ما خودمان بچّه . اعتماد داشته باشند، می توانند بریزند سرش و دخلش را بیاورند

ش را اتجربه . که بودیم، محلّه به محلّه از این جور قلدرها زیاد دیده بودیم

ارو می ترسیدیم، می خواست سوارمان بشود و ازمان باج اگر از ی. کرده بودیم

    دماغش را به خاک و اگر چند تامان دست به دست هم می دادیم، . بگیرد

 «.کارشمی مالیدیم، دمش را می گذاشت روی کولش، می رفت پی 

دِکوآن، از حرف تو خیلی نتیجه ها می شود گرفت، هم نتیجه ای که » 

فکر می کنم . ه ای که ما و دیگران می توانیم بگیریمخودت گرفته ای، هم نتیج

خودت از تجربه ات گرفته ای این باشد، که حتّی یک کدخدای که  نتیجه ای 

   یک دهکده در چند هزار سال پیش از عصر تمدّن، از قدرت جسمیش نبود 

جمعیت یا جامعۀ دهکده حاکم می شد، از ضعف فکری و روحی که بر همۀ 

از قدرت حیله گری و ضمناً ی از ترس و وحشت مردم، و ، یعنبود مردم

استفاده می کرد و با دستورهایی که به مردم می داد و  خودشآقاباالسر نمایی 

        ور حالی می کرد که عقلش ازطمی برد، به مردم این  کارهایی که از پیش
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 «.. . است همه شان بیشتر

اجازه بده دِکوآن . اال برده ایمنچوی عزیز، می بینم که انگشت ب» 

الزم نیست که . حرفش تمام بشود، آنوقت با اشتیاق گوش بسپریم به حرف تو

 «.بگویم حرفت از یادت نرود

اجازه . ، یی شی، من تقریباً حرفم در مورد سؤال شما  تمام شده بودنه» 

هن دلم می خواهد ببینم حرفهای من چه نکته ای به ذ. بدهید منچو صحبت بکند

 «.او آوارده است

 صحبت از. بسیار خوب، در این صورت، حاال تو می توانی شروع کنی» 

رئیس قبیله است و رئیسهای قبیله ها در اوِلین جامعه های روستایی و ظهور 

 «.به گوشیم، منچو. کدخدا، یا رئیس الرّؤسای قبایل در دهکده

ل صحبتش من فقط می خواستم به دکوآن یادآوری بکنم که در اوّ» 

      گفته بود آن کسی که در آن دوره توانسته بود قدرت خودش را بر همۀ 

بعد . قبیله ها، از رئیس تا نوکر، حاکم بکند، به تنهایی موفّق به این کار نشده بود

دیدم به حرفش ادامه داد و از یادش رفت که موضوع تنها نبودنِ آن کس را که 

در واقع من . اشاره کردید، دنبال بکند، به ش خداکدشی، با اسم  شما، یی

می دانستم که دِکوآن خودش در این باره به . خودم نمی خواستم چیزی بگویم

 « .اندازۀ کافی فکرهایی کرده است و حرفهایی دارد

منچوی عزیز، فرق نمی کند، حاال تو خیال کن دِکوآن هستی و دربارۀ » 

     چیزهایی را که فکر کرده اینها و همدستهای آآن دوره  تنها نبودن کدخداهایِ
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 «.برای ما بگو

مشروط بر اینکه اگر حرفهای من تکمیل  می گویم، یی شی، امّا» 

بله، با تجربه ای . موضوع را درست بسط بدهدنبود، خودش دکوآن حرفهای 

داریم، و می بینیم که جمعیت  واکه من و رفیقهایم از زندگی در والیت کوراچا

قلچماقِ نیزه به دستِ  هریهای آن طرف دیوار، که بیشترشان هم قراولهایباال ش

زندانبان و شکنجه گر و جّالد، هستند و  شمشیر به کمرِ کارد به دوالِ چکمه

با این حساب، . تقریباً ده در صد کلِ جمعیت این والیت را تشکیل می دهند

دوره تا حاال نظام خادم و مخدومی، یا حاکم و محکومی، که اصلش از آن 

نود نفر بردۀ ده به نود، یعنی بر اساس  قاعده اشکرده باشد، زیادی  نباید فرق

بیرحم باال  مفت خورِ حریصِ ، ده نفر آقای تنه لشِپایین شهری زحمتکشِ اسیرِ

به نظر من، دوره به دوره این قاعده ادامه پیدا کرده . گذاشته شده است ،شهری

بعدها کدخداها . و بی چون و چرا تر شده استاست و پیچیده تر و عادی تر 

می شوند  والیت بان، والیت بانهامی شوند شهربان، شهربانها می شوند 

کدخدا . قاعده در اصل یکی است.  کشوربان و کشوربانها می شوند امپراتور

تاده اند که دور تو را بگیرند و بشوند آلت ترس و وحشت سبشو، ده نفر آنجا ای

 «...برایت در بردگی نگه بدارند و نود نفر را

به کجرویهای  مدار حرکت آدمیزاد درمی بینم که  منچوی عزیز،« 

این نکته که . مالحظۀ بسیاری از مردم در نمی آید بهمنحوسی برخورده ای که 

ی امپراتورفرمانروای یک تا گرفته  ی یک ده کورهحکومت پیشه ها، از کدخدا

، هستند که مردم در آنها می بینندقدرتی آن  فاقد، شخصاً و به تنهایی، بزرگ

  بیاییم  ...  در صحبتهامان شنیدیم که این قدرتتا حاال .نکتۀ بسیار مهمّی است
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« کدخدایی» باشد، به اسم قدرتِ که اصل این قدرت را، بحث از امپراتور هم

جور  بله، تا حاال در صحبتهامان شنیدیم که قدرت کدخدایی، یک... بشناسیم

ترس و حشت جعلیِ مردم، قدرت ترکیبی است، معجونی است از جهل مردم، 

وجود آدمهای بیعار و بی هنر و بیعاطفه و بی عزّت نفسی که معموالً ده در و 

دور هر را تشکیل می دهند و خیلی زود  ای جامعههر صدی از جمعیت 

        تشکیل و مخالف کُش او را قدّاره بندکدخدایی حلقه می زنند و نیروی 

خاک به خم می شوند و بوسه خوشخدمتی رو به کدخدا به حکم می دهند و 

غرّش می کنند و و می روند  زهرهپای مبارکش می زنند و رو به مردم چشم 

کف به لب می آورند و لگد نشان می دهند و مشت حواله می کنند و فخر به 

چه عظمتی، چه شوکت  فلک می فروشند تا مردم حالیشان بشود که چه مقامی،

حاال باز از خودم و از همه ! ، این خدای روی زمینکدخدااین و جاللی دارد 

است چیزی چه نهاست، آو حشت مردم ناشی از جهل  و می پرسم که اگر ترس

را در جامعه نگه می دارد و نمی گذارد اکثریت آن نود این جهل آن عاملی که 

هن و روحشان را از این بالی زندگی دیوار ذ این طرفِ در صد پایین شهریِ

 «خالص کنند؟ ها؟ مینگ عزیز، بگو، چی فکر می کنی؟

، به معنی «کداخدا»شما، یی شی، آخرین و باالترین صفتی که به » 

آن قدرت اگر کدخدا با . بود« خدای روی زمین»دادید،  «اکمینحاکم الح»

مین باشد، ترس و خدای روی ز قدّاره بندها و عمله جات فکری و تشکیالتیش

. پایدار و ماندگار نیستو وحشتی که مردم از این خدا دارند، زمینی است، 

کدخداها دوره ای و فوّاره ای است، می رود باال، به اوج می رسد، و  خداییِ

   پس. سرنگون می شود، و یک کدخدای نو جای کدخدای کهنه را می گیرد
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خیلی هم خدا نیستند، و ترس و وحشتی ی می توانیم بگوییم که خداهای زمین

      به نظر من، با. هم که در مردم ایجاد می کنند، ریشه دار و همیشگی نیست

. این جور ترس و وحشت زمینی، نمی شود جهل را در ذهن مردم نگهداشت

        یی شی، اوضاع و احوالش از مال ما  اگر این طور بود، حاال والیت شما هم،

ما  سالهاست که جوانهایی از والیت: بتوانید به ما بگوییدشما  تا ودبهتر نمی ب

شما  بعد از آنکه مدّتی در میان گریخته اند و به والیت شما پناه آورده اند و

زندگی کردند، آن ترس و وحشتی که در وجودشان بود، از ذهن و روحشان 

ض شده دور شد، و اعتراف کردند که دیدشان نسبت به زندگی و دنیا عو

  «...است

مردم والیت . درست است، مینگ، خوب می فهمم چی فکر می کنی» 

ما هم تاچهار پنج قرن پیش، از لحاظ ترس و وحشت ناشی از جهل، می خواهم 

بگو، بگو، همه با . ، بهتر هم نبودبگویم اگر وضعشان بدتر از مال مردم شما نبود

 «.دقّت گوش می کنیم، مینگ

ی اینکه ببینیم آن ترس و وحشت ریشه دار و حاال، یی شی، برا» 

همیشگی ای که جهل را در مردم والیت ما پایدار و ماندگار کرده است، چه 

جوری به وجود آمده است، می خواهم بر گردم به همان دوره ای که آدمیزاد 

دهکده نشینی را شروع کرده بود و اوّلین کدخدا ها قدم به صحنۀ حکومت تازه 

این طور به ذهنم می آید که البد افراد چندتا قبیله ای که . گذاشته بودند

همدیگر را کم و بیش می شناختند، ، ندجمعیت یک دهکده را تشکیل می داد

مثالً کدخدای یک دهکده پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ یکی از آن چند تا و 
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و ایش پادویی با چند تا انگلی که از قبیله برخوب، یک چنین آدمی  . قبیله بود

دست به سینگی و گوش به فرمانی می کردند و به چشمداشتشان می رسیدند، 

قدرتی حساب نمی شد که همۀ جمعیت دهکده را در سلطۀ یک ترس و 

 «...وحشت ریشه دار و همیشگی نگهدارد

من هم، مثل تو، فکر می کنم که هر چیز که . مینگ درست است،» 

چند قبیله ای، چه قدرت یک امپراتور زمینی است، چه قدرت آن کدخدای 

      ظهور ، یعنی این خداهای روی زمین چندین و چند ملّتی، تابع زمان است

ترس و وحشتی هم که به مردم  .دند و سقوط می کنند و به اوج می رسنمی کن

می دهند، به جسم مردم آزار می رساند، امّا ذهن و روحشان را تسخیر          

ر نمی کند، امکان انسان شدن و فکر کردن و سؤال کردن و نمی کند، تخدی

آنها را از رد کردن حرفهای پوچ . دنبال جواب گشتن را در آنها زایل نمی کند

؟ بگو، مینگ، معذرت می خواهم ها... و قصّه های مهمل به وحشت نمی اندازد

 «...که هیجان زده شدم و حرفت را قطع کردم

اتّفاقاً این توضیح شما مقدّمۀ  . ذرت بخواهیدنه، یی شی، الزم نیست مع» 

آن چیزی است که حاال می خواهم بگویم، و باز هم بر می گردد به همان اوّلین 

راجع به این قضیه خیلی فکر . اوّلین خداهای روی زمینبه کدخداهای قبیله ای، 

چندتایی کتاب از یکی از کتابخانه های مخفی در خرابه ای بیرون . کرده ام

مدّتی است . هر گیر آوردم، که یکی از آنها مال دو سه هزار سال پیش استش

          یکی از آنها خانۀ که آن را با چند نفر از دوستها توی زیر زمین مخفی 

           و دربارۀ موضوعهای مختلفش بحث می کنیم و گاهی از زور می خوانیم
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، چون می بینیم ه خیلی تلخ تر استمی خندیم، خنده ای که از گریناراحتی 

درست همان حرفهایی که در عهد اوّلین کدخداهای قبیله ای، برای نیتی که 

داشتند، خوب یا بد، کارساز بود و آدمهای سادۀ آن دوره را به ترس و حشت            

و مطیع و سر به راه نگه می داشت، امروز هم که مثالً در عهدِ تمدّن  می انداخت

عقل بسیاری از مردم گره خورده است و آنها را از  هی می کنیم، هنوز بزندگ

می بینم که ...  درک منطقی و استداللی هر موضوع و مسئله ای باز داشته است

ها؟ جیان، لبخند می زنی؟ به یاد چی . ، انگشت بلند کرده استیکی از دوستها

ن به یاد چی افتاده است افتاده ای؟ یی شی، با اجازۀ شما، می خواهم ببینم، جیا

 «...و چی می خواهد بگوید

اتّفاقاً هر دو تان کار خوبی می کنید که در صحبت از موضوعی که » 

دویدن ، که این با ست، به یاری همدیگر می آییدادرگیر با آن ذهن همه تان 

مسابقۀ این را من به . داردحرف همدیگر فرق قطع کردنِ توی حرف همدیگر و 

کار اآلن شما یک جور گپ و گفت امدادی است، . ی تشبیه می کنمامداد وِدُ

بعد از جیان، باز هم منتظر شنیدن . جیان عزیز، بگو. نتیجه مهمّ است. نه انفرادی

 «.، مینگحرفهایت خواهیم بوددنبالۀ 

نه، یی شی، من قصد حرف زدن نداشتم، چون حرفهایی که مینگ   » 

دیگر از ر گوهای من و او و چند نفمی زند، از موضوعهای اصلی گفت و 

کدخدای آن می خواستم به مینگ بگویم که قصّۀ . رفیقهاست که اینجا نیستند

  خدای باالی آسمانها  قصّۀمنظورم . کندبدهکدۀ دوازده قبیله ای را هم تعریف 

   . قصّه سازیشکدخدا در و تناقض گویی و حواس پرتی اوست  و باغ زمینی

        عجیب وچون قصّۀ واقعاً ، بگو موقعشویی، یادت باشد، به نمی خواهد حاال بگ
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فقط همین را می خواستم ! جهل محض، کفر مطلق. حیرت انگیزی است

 «.ادامه بده مینگ. همین. یادآوری کنم

 چون می دانم و مطمئنّم که خبرکش در میان ما نیست، می گویم بله،» 

ممنون از . جیان استرفیق من، ین همزمین مخفی مال خانۀ  آن زیرکه 

جهل محض، کفر مطلق، ضدّ معنی، مرگ . درست گفتی. یادآوریت، جیان

بله، این کدخدای قبیله ای    . خوب شد که جیان این یادآوری را کرد !تفکّر

غه باشد، لاطّالع پیدا کرده ایم و نباید مباقصّه اش دراز است، و این طور که ما 

این . دنیا ذهنشان گرفتار موهومات سیاستنامۀ اوستبیشتر از نصف جمعیت 

آخر پیش از این . اصطالح سیاستنامه را منچو روی کتاب او گذاشته است

حدّ نبوده است، حتّی در  کدخدای قبیله ای و بعد از او، هیچ کدخدایی

که بخواهد هم نقش کدخدای قبیله را داشته باشد، هم ، بزرگترین امپراتورها

امّا اگر        . این است که می گویم قصّه اش دراز است. بیله راقنقش غیبگوی 

، چائوحوصله اش را داشته باشید، می خواهم، مخصوصاً شما یی شی و شما پائو

ببینید برداشتی که ما، یعنی من و رفیقهایم، از کتاب او کرده ایم، درست و 

واسته باشیم یکی از در واقع مثل این است که خها؟ . منطقی به نظر می آید یا نه

درسیهایی را که از تاریخ گرفته ایم، برای خودمان تکرار کنیم و در حضور 

این دیگر بستگی به نظر شما و حال و خوب، . پیانگ یی شی امتحان بدهیم

حوصلۀ همۀ شما دارد، و گرنه من تا نصفه شب هم که متکلّم وحده باشم، 

 «...خسته نخواهم شد

ال دیگر این را خوب می دانی که من و پائو مینگ عزیز، خودت حا» 

  و اگر تو تا نصفه شب الزمنیامده ایم اینجا برای سیاحت و تفریح و استراحت 
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بدانی که حرف بزنی، ما حاضریم با حوصلۀ اشتیاق تا هر وقت که تو حرف  

بزنی گوش بدهیم، مخصوصاً وقتی که موضوع درک و برداشت یک نسل 

قضا و قدری متأسّفانه خیلی از مردم دنیا که . یتهای تاریخی باشدجوان از واقع

شان زحمت فکر کردن ندهند، حافظۀ تاریخیشان دزندگی می کنند تا به خو

اگر وضع امروزشان یک ذرّه از وضع دیروزشان . خیلی کوتاه و ناپایدار است

اینکه . نندکه بی نهایت بد بود، بهتر باشد، پریروزشان را به کلّی فراموش می ک

تاریخ دورۀ خودشان را با عدّه ای از جوانهای نسل شما عالقه مند شده اند که 

به دوره های تاریخ زندگی بشر در کرۀ زمین نگاه در پیوستگی دقیق  ینگاه

 رانظر و حال و حوصلۀ م .خودش نشانۀ یک تحوّل خوب و مثبت است ،کنند

 «.دشان بگویندبگذاریم خو ،بقیه. که خواستی بدانی، این است

ۀ ما و خیلی از جوانهای نظر و حال و حوصل ، مینگارجمند یی شی» 

حرفهای او، حرفهای . حرفهایش را خیلی شنیده ایم. مثل خودش را می داند

 «غیر از این است، رفقا؟. ماست

 «.نه، دِکوآن، واقعاً همین طور است» 

ینگ با شوق و که ممنچو یک روز  .واقعاً همین طور است بله، یی شی،» 

حرفهایش که تمام شد، پا شد، دستش را فشار داد و شور امروز حرف می زد، 

یادت . تو آنها را دقیق تر و بهتر بیان می کنی. حرفهای تو فکرهای ماست: گفت

 «هست، منچو؟

 «!در انتظار نگه مدارما را ای یار، پس بیش از این، . بله، یادم هست» 

     است بر می گردم به قصّۀ آن کدخدایبا سپاس از لطف همه، یکر» 
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کدخدای یک می گویم دو کاره، چون تا زمان او سابقه نداشت که  !دو کاره   

وظیفه و شغل مپراتوری بزرگ، بیاید دهکدۀ کوچک، یا فرمانروای یک ا

جادوگر و غیبگوی جامعه را هم خودش به عهده بگیرد، و برای اطمینان بیشتر 

وزیر و خزانه وام حکومت استبدادی خودش، برادرش را هم بکند دوام و قبه 

که هنوز دنیای آدمیزاد پر از خداهای گوناگون نشده پیش از او، . دار دهکده

 بود و هر کدامشان صاحب معبد و مجسّمه و خدمۀ مقدّس نشده بود و آدمیزاد

به  هیا ماگرفتن خورشیدو از چیزهایی مثل طوفان، سیل، زلزله، آتشفشان، 

     کدخدا که نه، حتّی رئیس یک قبیلۀ جنگلی کسر شأنش وحشت می افتاد، 

شوالی خودش برای رام و آرام کردن این پدیده های طبیعت، می شد که 

جادوگری قبیله را به سرش بکشد و ورجه ورجه بکند و وردهای عجیب و 

ام در تناسب با مق انقبیله که بعدها مقامشهای جادوگر. مهمل بخواند

های امپراتور شده، باال رفت و غیبگوی معبدهای بزرگ شدند، کارشان، کدخدا

هر نیتی پشتش بود، مردم را در اسارت جهل و خرافات نگه می داشت، و این 

غیبگو از عالم . و دوام حکومت کدخداها بود ءخودش خدمت بزرگی به بقا

ط الهامی و ندایی اهریمنها ارتبامی آورد، با خداها و  غیب خبرهای خوب و بد

داشت، و پشتیبان و دعاگوی حکومت بود، امّا نمی توانست خودش را شریک 

هیچ کدخدایی به غیبگوهای قبیله چنین جرئت و اجازه ای را . حکومت بداند

 ...نمی داد

قرار و قاعده هر چه بود، زمینی بود و کدخدا آدمیزاد بود، غیبگو  این» 

و تُرش می کردند و آروغ می زدند، مریض آدمیزاد بود، هر دو می خوردند 

و تب می کردند و هذیان می گفتند، پیر و علیل و ذلیل می شدند و   ندمی شد
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دمدمه می ترسیدند و از  هامی مردند، و مردم، با وجود اینکه از قدرت کدخدا 

افسون غیبگوها خرفت و خرافاتی می شدند، شاهد زندگی و مرگ آنها بودند  و

خیر و شر، خوبی و بدی، راست و دروغ، . یک جوری با آنها کنار می آمدندو  

غیبگو و حکومت سر مردم کاله می گذاشت، مردم سر حکومت، . دو طرفه بود

بازنده، دانای سر گردان، و  ۀنظام کاله کاله بود، و آدمیزاد برند !سر هر دو

، و         زندگی سخت و آسان بود، شادی و غم داشت، ظلم و شفقت داشت

تاریخ یک . گندیده و پلید و بو گندوی استفراغ کردنی نبود. می گذشت

رودخانۀ پر تالطم گل آلود و هولناک بود که در وسطش یک جریان باریک 

، جریان شعر و قصّه و فلسفه و موسیقی و از آبی زالل و درخشان روان بود

 ...ود به سکوت معمّاهنرهای دیگر، که همۀ آنها جواب انسان بو رقص و آواز 

می آید خداهای . افی نیستککدخدای دوکاره حکومت قبیله برایش » 

طبیعی مردم را ازشان می گیرد، آنها را خُرد می کند، غربال می کند، 

را که از غربال رد شده است، دور می ریزد، و از بدیهاشان که به  خوبیهاشان

سیل، زلزله، آتشفشان،  ت نخاله در غربال مانده است و عامل طوفان،رصو

 جنون،  انتقام،خشم،  ،خشکسالی، قحط، گرسنگی، وبا، طاعون، جذام، کینه

دیگر آنهاست، یک خدای نامرئی       جنگ، همنوع کشی، و همۀ شرارتهای

نهم و خودش می شود هفتم یا  می سازد و او را می فرستد به باالی آسمانِ

انی و مجری مخدای آس یب شنوِخدای روی زمین، و غیب دان و غیب گو و غ

 ...احکام ضدّ فکر و ضدّ چون و چرا و ضدّ شادی و ضدّ اختیار و ضدّ آزادی او

چه  احکامش را که با رفیقها می خواندیم، از خودمان می پرسیدیم،» 

    از چند هزار  اواچیز این خدا باعث شده است که آدمهایی مثل مردم کوراچ
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؟ از باشند ال یک سؤال منطقی از این خدای بی منطق نکردهسال پیش تا حا

در مقدّمۀ مجمع االحکامی که برای کدخدای جادوگر غیبگویش  اینکه

شما را من ساختم و قرار بود فرستاده است، این طور حالی مردم کرده است که 

توی دنیای باغ همیشه بهار من  بخورید و عیش کنید و در امان از سه چیز، کار 

محض امتحان گفتم . بیماری و مرگ، مثل من زندگی جاویدان داشته باشید و

از میوۀ آن دو تا درخت وسط باغ که یکیش میوۀ معرفت و دانش است، و آن 

یکیش میوۀ زندگی جاویدان، نخورید، که اگر بخورید بزرگترین گناه را 

اً و و مجازاتتان این است که دستور می دهم خادمهای سمعمرتکب شده اید 

غ من بیرونتان بیندازند و زمینی و ذلیل بشوید و در عمر کوتاهی اطاعتاً من از ب

تان یک باشد، رنجتان هزار، شادیتان یک باشد، غمتان هزار، تکه دارید، لذّ

 ... یأستان هزار ،امیدتان یک باشد

حاال ما کاری به صدها و هزارها حکم ضدّ انسانی و ضدّ خدایی مجمع » 

هر آدمیزادی، هر قدر ساده لوح و خرافاتی باشد، فقط کافی  .داریماالحکامش ن

ناه گاوّل که فکر کردن و شناختن بود، یک  است که بعد از آن گناه بزرگِ

که با خواندنِ فقط را بزرگ دیگر هم بکند و چندتایی از دهها و صدها سؤالی 

رت ندهد، دهان، قو مثل آب همان مقدّمۀ مجمع االحکامش، به ذهنش می آید،

یهای خودش بگوید تا همه کم کم شروع بکنند با هم به سؤال کردن، فو به اطرا

قیقت ح، دنبال به سؤال کردن، و شکّ کردن و دنبال یقین گشتن دیگراز هم

معبد خرد گشتن، دنبال سرّاالسرار طبیعت و حیات گشتن، و خدا را از آسمان به 

رّ دنیای پاداش و مکافات بی منطق آوردن و خود را از شذهن  و فکر و زبان در

 ...و موهوم ابدی خالص کردن
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 شهری یک نجّار صنعتگر داریم توی محلّۀ ما که برای بچّه های باال» 

یکی از این بازیچه ها یک آدمک . ه های بزرگ و گران قیمت می سازدچبازی

هم به تنش   بّال است به اندازۀ یک پسربچّۀ چهار پنج ساله که لباس نظامی ط

گذاشته است که وقتی  مثل کار یک موتور کوکی مسی توی آن . می کند

را  ایکی از آنه. ، چند دقیقه ای برایشان طبل می زنددساعت کوکش بکنن

نشستن در گذاشته است پشت شیشۀ مغازه اش و یک شاگرد دارد که کارش 

لی از خی. کنار این آدمک است و هر چند دقیقه یک بار کوک کردنِ آن

 ...رهگذرهای پایین شهری، از بچه و بزرگ، می ایستند و آن را تماشا می کنند

           مشتریهایش را تک به تک یک روز به سلمانی محّله مان که » 

می شناسد و با هر کدام در زمینۀ موضوعهای باب طبعشان حرف می زند، و 

جاسوسی اژدهای سیاه  البتّه آدم خدا ترس و با ایمانی است که برای دستگاه

فامینگ جیا را نگ، این آدمکهای طبّال چِ چیان: خبرکشی نمی کند، گفتم

واقعاً . درست مثل یک آدم راستکی! بله، حیرت آور است: دیده ای؟ گفت

حاال اگر یکی از آدمکهاش با یکی از چوبهای : گفتم. مخترع ماهری است

یک بچّه و فروکند توی چشم را آن  طبلش، به جای اینکه بکوبد روی طبل، سر

کورش بکند، تقصیر از کیست؟ کی باید مجازات بشود؟ کمی فکر کرد و 

: گفتم. به نظر من تقصیر از آدمک ساز است، امّا از قصد که نبوده است: گفت

را بخواهد مقصّر به هر حال اگر پدر بچّه برود دادگاه شکایت کند، و دادگاه 

را؟ این بار فوراً  ساز اهد کرد یا آدمکمجازات کند، آدمک را مجازات خو

آدمک اگر ناقص ساخته نشده . مک ساز رادخوب، معلوم است که آ: گفت

چنگ، با  خوب، چیان: گفتم. طبلش را می زند. باشد، که چشم کور نمی کند
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صیر کارم یا خدا؟ قآدم بکشم، دزدی بکنم، زنا بکنم، من تاین حساب، اگر من 

خدا به ما عقل . عقل ندارد کآدم. دمک فرق می کنیآشما با آخر نه، : گفت

بنا بر این اگر شما بدی را . داده است تا بتوانیم خوب و بد را تشخیص بدهیم

پس اگر من یک حاکم بد : گفتم. انتخاب کنی، تقصیر کار شمایی، نه خدا

و بکشم، باشم و هزارها نفر از مردم بیگناه را توی زندان بیندازم و شکنجه بکنم 

جلو مرا هم نگرفته است و امّا خدا نخواسته است که من این کار را بکنم، 

گذاشته است که من هزاران نفر آدم بیگناه را بکشم تا بعد مرا در آن دنیا 

مجازات بکند؟ پس کی جواب مرگ آن همه آدم بیگناه را می دهد؟ مجازات 

! در این دنیا بر نمی گرداندهزاران نفر آن یک نفر در آن دنیا که زندگی را به 

خوب، . نمی دانم: کمی بیشتر فکر کرد و گفت ربا این! اینکه عدالت نمی شود

 چیانببینم، : گفتم! تو کار خدا که چون و چرا نمی شود کرد. خداست دیگر

عقیده نداری که هیچ اراده ای باالتر از ارادۀ خدا وجود  شمامگر  نگ،چِ

هر چی در این عالم اتّفاق می افتد، مشیت ندارد؟ مگر عقیده نداری که 

با خداست، و هیچ چی در سراسر عالم اتّفاق نمی افتد که مشیت خدا نباشد؟ 

و  بدیها همۀپس : گفتم. بله، درست است :لحنی که لحن خودش نبود، گفت

ی که در دنیا اتّفاق می افتد، مشیت خداست، ها؟ شرارتها و ظلمها و آدمکشیها

می گویند : نیست، مشیت کیست؟ سرش را تکان داد و گفتو اگر مشیت او 

پس یعنی در خیلی چیزها مشیتِ : گفتم. کار شیطان است، مشیت شیطان است

      نه، نه،: ؟ با حالتی آشفته گفتهاشیطان زورش بر مشیت خدا می چربد، 

 ...سؤالهای شما آدم را گیج می کند. نمی تواند این طور باشد

: پستوی مغازه اش دو تا فنجان چایی آورد و گفت رفت از، برخاست» 
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 ازهت این چایی را بخور، نفست. خیلی سؤال کردی، خسته شدیآقا مینگ، 

. سم را تازه می کندفکردن از شما بیشتر از چایی ن سؤال» خندیدم و گفتم. بشود

می پرسم خدایی . بگذار سؤالم را یک جور دیگر بکنم که گیج کننده نباشد

خلق می کند، از  که ه ش عقیده داری، از سرنوشت تک تک آدمهاییکه شما ب

لحظۀ اوّل زندگیشان تا آخرین لحظۀ پیش از مرگشان خبر دارد؟ یعنی 

سرنوشت آنها را از پیش می داند و خودش این سرنوشت را برای آنها تعیین 

کرده است؟ فنجانش را  گذاشت توی نعلبکی و چشمهاش را کوچک کرد و 

البُد چون خداست، باید از سرنوشت همه  :به پیشانیش چین انداخت و گفت

اگر خودش سرنوشت همه را تعیین می کند، خوب، حتماً    . خبر داشته باشد

این قضیه مال چند سال پیش : گفتم. می داند، که هر کی چه سرنوشتی دارد

پنج سالۀ  پسر بیست و چهار،. حتماًَ خبرش به گوش شما هم خورده است. است

یکی از باال شهریها دختر کلفت چهارده، پانزده سالۀ خوشگل و نجیب پایین 

دختره شکمش که کمی باال         . شهریشان را گول می زند و حامله می کند

، به پسره التماس می کند که به قولش وفا بکند و او را بگیرد، یعنی باش می آید

جسدش را توی یکی . ه نیست می شودچند روز بعد دختره سر ب. ازدواج بکند

این یک نمونه از بی نهایت سرنوشتهایی . از خرابه های بیرون شهر پیدا می کنند

است که شما فکر می کنی که خدایی که به خداییش اعتقاد داری، تعیین کرده 

 این تخدا پیش خودش می گوید من سرنوش یعنی. است و ازش خبر دارد

 واشهری کورا چا کنم که در یک خانوادۀ فقیر پایین دختر را این طور تعیین می

پدرش رفتگر خیابانهای باال . به دنیا بیاید، خیلی خوشگل و تو دل برو بشود

 مادره . شهری باشد و مادرش خدمتکار روزانۀ یکی از ثروتمندهای باال شهری
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ر ارباب را سرنوشت پس. دخترش را هم ببرد به خانۀ ارباب که کلفتی یاد بگیرد

هم این طور تعیین می کنم که در بیست و پنج سالگی دختره را گول بزند و 

یکی دو ماهی باش اطفای شهوت بکند و بعد که حامله شد، یک روز توی 

بار قاطر بکند و ببرد، اش بکند و شب جسدش را ه زیرزمین خانه شان خف

هستم، برای هر آدمی من خدا  ،بله. بیندازد توی یکی از خرابه های بیرون شهر

بله، من . یین می کنم و از سرنوشت همه از پیش خبر دارمعیک جور سرنوشت ت

هر کار دلم می خواهد می کنم، و به هیچ کس هم اجازه . ی هستمخدایهمچین 

نمی دهم، بپرسد چرا، و اگر فکر چرا هم به سرش بیاید، من خبر دار می شوم و 

نگ؟ واقعاً فکر می کنی که چِ ؟ چیانها. به پای گناههایش حساب می کنم

سرنوشت  تک تک آدمهای دنیا را خدای تو این طوری تعیین کرده است و از 

پیش از سرنوشتها خبر دارد و نشسته است مثل تماشاچی تئاتر بازی آنها را تماشا         

چِنگ سرش  حاال بود که چیانفکر می کنی؟  رمی کند؟ ها؟ واقعاً شما این طو

یین انداخت، دستهاش را برد باال و آهسته به سرش کوبید و  سرش را آورد را پا

باال و چشمهای بهت زده اش را به چشمهای من دوخت و با لحنی پریشان 

هیچوقت این طور فکر نکرده . نه، آقا مینگ، من این طور فکر نمی کنم: گفت

شما . ره استاگر این طور باشد، همه چیز مسخ. چنین چیزی امکان ندارد. بودم

نه، : از به شکّ افتادن ناراحت شده ای؟ گفت: گفتم. پاک مرا به شکّ انداختی

شاید از این ناراحت شده ای که چرا تا حاال به شکّ نیفتاده : گفتم. نمی دانم

این به شک افتادنِ او و این شاید گفتنِ او آن روز  ...شاید: بودی، ها؟ و او گفت

آدمهای ساده در کشف این واقعیت که جهل در  برای من موفّقیت بزرگی بود

مثل راهی . عادت زندگی روزانه را آسان می کند. ریشه دار نیست، عادت است
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یین اسرمان را پایین می اندازیم، می رویم، سرمان را پ. لّ کارمحاست از خانه به 

          یکی می گوید چرا از فالن مسیر نمی روی؟ . می اندازیم، برمی گردیم

می دانم . مسیرم را عوض نمی کنم .می گوییم عادت کرده ام از این مسیر بروم

بیاییم، زندگی کنیم، بمیریم و . این که درست نیست. که پیر می شوم و می میرم

نه، هیچ نمی شویم، می : هیچ بشویم؟ یک کدخدای دوکاره می آید، می گوید

. می کنیم، نه فکر و غصّه ای داریم نه کار. رویم به دنیای دیگر، دنیای ابدی

کلفتهای یله داده ایم و . گوارالذیذ و همه اش استراحت، همه اش خوردنیهای 

خوش قیافۀ چابک به همه جور خواهش و خرده و نوکرهای  خوش پیکر زیبا

تا عالم هست و یعنی ، تا ابدو ، از  مرگ  خبری نیست. می رسند مافرمایش 

 یبه شرط اینکه مطابق کلمه به کلمۀ مجمع االحکامبتّه الخدا هست، زنده ایم، 

به کدخدای جادوگر غیبگو نازل کرده است، در دار قوم و قبیله  یکه خدا

، و گر نه خدا بر ما خشم خواهد گرفت و مفانی، که زمین باشد، زندگی کنی

عادت می کنیم که با . شکنجه هایی چهشکنجه خواهیم شد، آن هم برای ابد 

ندگی جاوید در دنیای دیگر سرنوشتی را که خدای مجمع االحکام زآرزوی 

 برای ما تعیین کرده است، با  زحمت و زاری و خفّت و خواری به انجام برسانیم

 ... و به دار باقی بشتابیم

حاال بعد از چند هزار سال عادت به آرزوی یک چنین زندگی خوش » 

شما ابداآلباد       : ا سؤال کندپرهیزگاران، یکی بیاید از مویالی همیشگی در 

« تا»می دانی یعنی چه؟ یعنی هیچوقت فکرش را کرده ای تا ابد، نه، ابد که 

زنده بودن، و اگر زمان شب و روز داشته « برای ابد»بردار نیست، باید گفت 

    نه، دو سه هزار سالی  وز را مثل همۀ دیروزها تکرار کردن یعنی چه؟ر باشد، هر
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   عادت          وات که کسی از ما چنین سؤالی نکرده است، و ما مردم کوراچااس

کرده ایم که تا کسی دربارۀ عادتهامان از ما سؤالی نکرده است، خودمان به 

کنیم که آیا این عادتِ به خصوص را حّالجی نیفتیم و از خودمان سؤال نفکر 

م و کافی به آن دل بسته ایم؟ کرده ایم و ماهیتش را شناخته ایم و با شناخت الز

به ذهن چرت  یا اینکه خاصیت و خوبیش را کدخداهای جادو گر و غیبگو

 ... آلود و تنبل ما القاء کرده اند؟

 اییچچیان چِنگ سرم را اصالح کنم و  چند ماه بعد که باز رفتم پیش» 

با مشکل شکّ چه کار      خوب، چیان چِنگ،: بخورم، ازش پرسیدم نطلبیده

یک عمر نمی دانستم که مشکل شکّ دارم، حاال که : ی کنی؟ خندید و گفتم

می دانم، می فهمم چرا شما این قدر از سؤال کردن و شکّ داشتن خوشت    

حاال به صرافت افتاده ام، دارم . آدم دنیا را یک جور دیگر می بیند. می آید

که انگار تازه می فهمم . را می خوانم« شِنگ شو»کتاب مقدّس خودمان، 

این طور که به عقل . دمان هم آن را درست نخوانده اندوواعظهای معبد خ

ناقصم می رسد، در معبد که می خواهند برای ما وعظ کنند، آن صفحه ا ی از 

دشمنت را هم دوست بدار تا »: شنگ شو را باز می کنند که مثالً می گوید

آنجا . خن می دهند، و یک ساعت دربارۀ همین یک جمله داد س«رستگار شوی

به شهر کافران بت پرست حمله کردید، وقتی که »: را نمی خوانند که می گوید

و شهر را گرفتید، آن را به آتش بسوزانید، و همه از مرد و زن و بچّه و جوان و 

پیر، حتّی گاو و گوسفند و االغ را به دم شمشیر هالک کنید و شهر و باغها و 

       خوب، حاال « !ن کنید تا اثری ازآنها نماندمزرعه هایش را با خاک یکسا

    خدا پرست، خدایی که هر دو را  ، چهبت پرست چه می توانم سؤال کنم که
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چرا بایدککش بگزد که آنها کی را یا چی را می پرستند؟ او  ،باشدآفریده 

خوب، آدم وقتی . خداست، چه احتیاج دارد که بپرستندش یا نپرستندش

. و جوابی برایش پیدا نکند، به شکّ می افتد ،سؤالی بکند، آقا مینگ همچین

انداختی؟  میطمی بینید شما چند ماه پیش مرا با سؤالهات توی چه دریای پر تال

 ... دارم دست و پا می زنم، شنا یاد بگیرم، غرق نشوم

. سلمانی از پیشه ورهایی است که کوره سوادی دارد این چیان چِنگِ» 

زه اش، درگوشۀ میز کوچک دفتر و دستک و صندوقچۀ دخلش و توی مغا

کتاب هم  یک رف می کند، اظرف نقل و شکر پنیرش که به مشتریهاش تع

از  ای چند صفحه خلوت است، می نشیندخیلی که سرش گاهی وقتها دارد که 

با سواد  کتاب مقدّس شنگ شو نیست، امّا خیلی از مؤمنهای . آن را می خواند

شاید بعضی از ما هم توی خانه مان داشته باشیم  و . از آن را دارندیک نسخه 

آن را یکی از واعظهای معروفمان تألیف . شاید آن را تورّق هم کرده باشیم

مؤمنهایی که یک صفحه از کتاب مقدّسمان را نخوانده باشند، حتماَ . کرده است

یوآن دِ یونگ شِنگ ژی » هستعنوانش .این کتاب را بارها خوانده اند

این کتاب را من توی خرت و پرتهای  .«باغهای زندگی جاویدان ، کلید«یائوشی

یکی از دعاهای مفصّل و موزونش  .زیرزمین خانه مان دیده بودم و خوانده بودم

نوشته برای موقعیتی می شود آن را به آواز سوزناک و ترحّم انگیز خواند،  که

خدای وحشتناک و کینه توز و انتقام مؤمن احتیاج داشته باشد با شده است که 

 ستایش آن کدخدای دوکاره جدل بکند،دلخوش به جوی محتاج به پرستش و 

خصوصیات عجیب و جنون آمیزش را، به عنوان نشانه های سؤال پیچش بکند، 

   به ش یادآوری بکند و طوری تملّقش را بگوید کهی مطلقش دقدرت استبدا
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کالم اُشتُلُم مجمع االحکام او را و در واقع جبران خجالتش بدهد، یک ذرّه 

ی بشود که یی تواند باعث نفرت آدمهای اهل معنی و منطق از خدام بکند که

همچین کدخدای دوکاره ای داشته باشد و همچین احکام ظالمانۀ جنون آمیزی 

نویسنده که در این دعا، . را به او نسبت بدهد و قرنها جیکش هم در نیاید

را یک مؤمن خدا ترس جا می زند، و قصدش انکار حقّانیت آیین این خودش 

سحر و افسون کدخدای دوکاره نیست، ظاهراً می خواهد به آنهایی که دارند 

را باطل می کنند و می خواهند معنای تازه ای از مفهوم خدا « خدا ترسی»

که این ثی آزاد کنند، حالی کند خلقت حدوزنجیر  بگیرند و عقل انسان را از 

ورق و بسته بندی کاالهایش را نو  بازار هنوز تعطیل کردنی نیست و می شود زر

 ...دنو مشتری امروزی پسند بکن

این من نبودم که با سؤالهام شما را توی دریای : به چیان چِنگ گفتم» 

خودت آمادگیش را پیدا کرده بودی، وگرنه، پیش از . مانداختکّ پر تالطم ش

بعضیهاشان مثل شما، . ا را از کسهای دیگری هم کرده بودمشما من این سؤاله

با تلنگر سؤالهای من، به یاد شکّهای زود گذر گذشته شان افتادند که آنها را با 

ششان ادامه ااز ذهنشان بیرون کرده بودند و به تالش مع« لعنت بر شیطان»یک 

له اکره اش، زیر حاال دیگر، با اوضاعی که اژدهای سیاه و عمظاهراً. داده بودند

، در والیت ما به وجود آورده است، آن لوای مجمع االحکام کدخدای دوکاره

از ذهن آدمهایی مثل شما بیرون     « لعنت بر شیطان»شکّهای گذشته دیگر با 

منتظر است که آدمهایی مثل من، درست همان سؤالهایی را بکنند  و نمی رود

 ...رده بودرا به وجود آو اکه در ذهن شما آن شکّه

        انتظار نداشتم که چیان چِنگ این تحلیل و توضیح آخری مرا که» 
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   سرش را تکان داد و لبهاش را به هم فشار داد. قدری پیچیده بود، فهمیده باشد

امّا این را حسّ کرده ام که شما نمی خواهی آدمهایی مثل . نمی دانم»: و گفت

می دانی که آنها هم . به شان درس بدهی و من را کودن و احمق حساب کنی

. هاتان به دل آدم می نشیندفبرای همین است که حر. آدمند، برگ چغندر نیستند

وقتی که این را گفت، باور کنید که اشک به چشمهام دوید و از خوشحالی 

دیدم قرنهاست که روشنفکرهای ما خواسته اند فکر کردن را حقّ . بغضم گرفت

و مردم ساده را گوسفند بی فکر و معصوم حساب کنند و چوپان  خودشان بدانند

هربار هم . گوسفند به دنیا نیامده بودند. چوپان نمی خواستندآنها نه، . آنها بشوند

را جلو ک فکر یاین انسان به دنیا آمده های روشنفکر این گوسفندهای تارکه 

ورق را بر  شانخونختنِ ریو آنها حقّ خواهی بع بع انداخته اند و خواسته اند با 

 همیشهابوالفسادِ  که اشتباه کرده اند و بازی را به ابن الوقتهایِ دیده اند گردانند،

 ...باخته اند گوسفند چران حاضرِ

 درِچیان چِنگ چایی معمولش را که گذاشت جلو من و نشست، » 

از حاال می خواهم یک دانه : نقل و شکر پنیرش را برداشتم و گفتم ظرف چینیِ

شما که بوی گالب می دهد، با یک غُلُپ از چائیت خوشمزۀ  این شکر پنیرهای

ازت بپرسم که دیگر نمی خواهی از شما از آن جور سؤالها بکنم؟  بخورم و

پنیر توی دهنش گذاشت و آن را مزه مزه  چیان چِنگ خودش هم یک شکر

دیگر خیلی وقت است که . همچین تعریفی هم ندارد: و به شوخی گفت کرد

طفره نرو، : گفتم. گالبش همی طبیعی نیست. سفت است. خوبش گیر نمی آید

آقا : گفت ری؟اچیان چِنگ، دیگر حوصلۀ جواب دادن به آن جور سؤالها را ند

    ؟ تازه منه استمینگ، می خواهی بگویی که جوابهای من شما را دلسرد کرد
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به جای دوسه ماه یکبار، اقّالً خودم فکر کرده بودم این دفعه که آمدی،  پیش

اسم مجّانی رویش        . تعارف نمی کنم .پول هم ازت نگیرمماهی یکبار بیایی، و 

پس اآلن که . از وقت من خیلی باال تر استقیمتش  وقت شما. نمی گذارم

داری، بروم یک  را مشتری هم ندارم و سرم خلوت است، اگر حوصله اش

 ... کیست؟ ، ببینیم دنیا دست، بنشینیمچایی دیگر بیاورم

نشستیم و دیدیم دنیا دست آنهایی است که می سازندش، نه آنهایی » 

همین یک چایی بس است، چیان چِنگ آقا، فعالً : گفتم. که خرابش می کنند

       باشد، من ماهی یکبار . امّا خواهش می کنم برای دوستی مبلغ تعیین نکن

اصالح سرم که تمام . د سلمانی، من مشتریوارد که شدم، شما استا. می آیم

شد، اگر سرت خلوت بود، من می شوم مهمان، شما می شوی میزبان، مجلس 

همین و دیگر اینکه هیچوقت شده است که موقعیت یک . مجلسِ دوستی

از که حساس کنی ز زندگی بدت بیاید، ولی انمی گویم ا ،جوری بشود که

 ...ه است، خسته شده ای؟بود ، به این صورت که تا حاالزندگی

بارها برایم پیش آمده است، مخصوصاً یک موقعهایی که  :گفت» 

غروب که می خواسته ام در مغازه را ببندم و بروم خانه، احساس کرده ام که 

بیدار انگار . انگار امروز و دیروز نداشته ام. امروزم درست عین دیروز بوده است

  آنوقت به خودم هی می زنم، . می بینم نیستم، خوابم و دارم خواب دیروز را

. هر روز مثل دیروز. می بینم، بیدارم، و می فهمم از یکنواختی خسته شده ام

آنوقت احساس می کنم، اگر بقیۀ زندگی هم می خواهد همین جور باشد، 

  خنده . امّا فرداش یادم رفته است. چیزی خسته کننده تر از زندگی نخواهد بود
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 ...زندگی را می گویم؟ ت، نه؟دار اس

کوچک  نادنیاشگاهی آدمهایی که به نظر ما به اصطالح روشنفکرها » 

    و زبانشان هزار تا لغت بیشتر ندارد، فکراست است و افقهای ذهنشان تنگ 

حرف می زنند تا با فکرهای انتزاعی و  شانمی کنم چون بیشتر با احساس طبیعی

و راحت با  ،وانند از لغتهاشان که زنده استمجرّد، خیلی بهتر از ما می ت

، استفاده کنند و از لطافت و رسایی کالمشان آدم را احساسشان همراه می شود

جوابی که از چیان چِنگ شنیدم، به حیرتم انداخت، چون . به حیرت بیندازند

بیان  خستگی و مالل از یکنواختی و تکرار در زندگی را  از این بهتر نمی شد

یکنواختی و تکرار . عیناً همین طور است که گفتی، چیان چِنگ: تمگف. کرد

خستگی از همین موضوع  .آدم را از زندگی خسته می کند، امّا سیر نمی کند

بود که چند سال پیش مدّتی ذهن مرا به خودش مشغول  یکنواختی و تکرار

 ...کرده بود و سؤالهای عجیبی جلو من می گذاشت

برایش معنای تازه ای پیدا « سؤال»کلمۀ  ریگچیان چِنگ که حاال د» 

 فکر کردممثالً : ؤالهایی؟ ها، مثالً چه سؤالهایی؟ گفتمچه س: کرده بود، گفت

ی چند هزار سال اینهایی که خدا را آن طور می بینند که آن کدخدای غیبگو

در مجمع االحکامش برای قبیلۀ خودش توصیف کرده است و امروز  پیش

که دا را آن طوری می بینند، فکر و عقیده شان این است نصف جمعیت دنیا خ

تا اینکه یکوقت تصمیم گرفت  ،از ازل یعنی همیشه خودش بود و خودش اخد

          آخر وقتی. دیدم معنی همچین چیزی را نمی فهمم. عالم و آدم را خلق کند

زل؟ از آنوقت چه طور می توانیم بگوییم از اوّل امی گوییم ازل، یعنی همیشه، 

شما مثالً پنجاه سالت که . اوّل همیشه؟ همیشۀ خدا با همیشۀ آدمها فرق می کند
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همیشه ریشت را می زده ای، منظورت این است که از پانزده باشد، وقتی بگویی 

یعنی این . سالگی تا حاال، یعنی سی و پنج سال است که ریشت را می زده ای

ست، و همیشۀ هیچ آدمیزادی از طول همیشۀ شما همه ش سی و پنج سال ا

سالهای عمرش که به ندرت مال کسی از صد و بیست سال تجاوز می کند، 

پس همیشۀ خدا نمی تواند اوّل داشته باشد، ها، چیان چِنگ،      . بیشتر نیست

، و وقتی می تواند؟ می توانیم بگوییم از ازل؟ ابد هم که باز معنیش همیشه است

ا ابد، که یعنی از همیشه تا همیشه، منظورشان چیست؟ ها، می گویند از ازل ت

! چیان چِنگ، شما چی فکر می کنی؟ خدا از ازل بوده است و تا ابد خواهد بود

   ! ...خوب، این یکی از آن سؤالهای عجیب

حاال »: چیان چِنگ چند لحظه ای مات و متحیّر به من نگاه کرد و گفت» 

همیشۀ خدا هم اگر . همیشه، از ازلگفت از که شما گفتی، می بینم نمی شود 

راستش را بخواهی این فکر یکوقتهایی به . اوّل داشته باشد، که همیشه نمی شود

 ...شاید یکی دو سه بار، ولی فکرم به جایی نرسید. سر من هم آمده بود

وقتی که یک چیزی، یک . ، چیان چِنگمن هم همین طور: گفتم» 

فهمم، یعنی می بینم با عقل و منطق من جور در فکری، یک عقیده ای را نمی 

که آنهایی  .آدم وقتی نمی داند، نمی داند دیگر« !نمی دانم»نمی آید، می گویم 

فهمیده اند، در تعریف ازل گفته اند  فکر می کنند و ادّعا دارند که ازل و ابد را

زمان و در تعریف ابد گفته اند  ازل زمان بی ابتدا وهمیشگی است در گذشته،

در . نمی دانم شما ریاضی چه قدر می دانی. در آیندهاست  بی انتها و همیشگی

از بی نهایت هر  .«بی نهایت»تمامی ندارد، می گویند که ریاضی به عددی 

         هر عددی اضافه بکنی،آن عددی کم بکنی، باقیمانده اش بی نهایت است، به 
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نوک . یه یک دایره نگاه می کنیم. تحاصل جمعش باز همان بی نهایت اس 

که بگویی این نقطه اوّل  بگذاریمی توانی نقطه ای از دایره چه مداد را در 

 ...دایره است یا آخر دایره؟ ها؟ چی فکر می کنی، چیان چِنگ؟ 

دست بُرد توی ظرف . پهن شد شچیان چِنگ خندۀ سبکی توی صورت» 

مغزم داغ شد، به دود : و گفتنقل و شکر پینر و آن را جلو من هم گرفت 

. این چیزها همه ش خیالی است. چراغش احتیاج به سوخت داردکردن افتاد، 

من این قدر می فهمم که زمان برای من وجود دارد که دیروز داشتم، امروز 

که گذشته : ه کردمفو من در توضیح حرفش اضا... دارم، فردا خواهم داشت

بله، و بنابر این ازل و ابد و بی : و او گفت... ال داری و آینده داریحداری، 

و باز من در توضیح حرفش ... نهایت اندازه ندارد، زمان ندارد و معنی ندارد

و چیزی که تعریف بردار نیاشد، برای ما آدمها نی تعریف ندارد، عی :گفتم

 ... فهمیدنی نیست

       در قدیم هر چیز را که نمی فهمیدند، می گفتند خدا : و او گفت» 

حاال خیلی از آن چیزها را خیلی از . می داند، یعنی هیچ آدمیزادی نمی داند

امّا فکر نمی کنم هیچ آدمیزادی بتواند ثابت کند که اوّل  . آدمها هم می دانند

سر یک همچین چیزهایی . بی اوّل و آخر بی آخر وجود دارد و قابل فهم است

       ،ه مثل شما تو بحرش بروداست که شما می گویید نمی دانم، یعنی هر ک

زیر  به نظر من برای همین است که خیلی از جوانهای امروز. می گوید نمی دانم

ولی من . یکیشان پسر خود من. بار خیلی از حرفهای آباء و اجدادشان نمی روند

   می گذارم حرفش را بزند، می روم رویش. هیچوقت باش کلنجار نمی روم

      دیدم با عقل من جور در نمی آید، وادارش می کنمفکر می کنم، بعد اگر 
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اگر نتواند درست توضیح بدهد و عقل مرا قانع . برایم توضیح بدهددرست 

پسر جان، بهتر است باهم کلنجار نرویم، آینده به هر : بکند، به ش می گویم

 ...می کند که کداممان اشتباه می کرده است دومان ثابت

پیشتر می رفتم، بیشتر احساس  با چیان چِنگ و گو در گفت هرچه» 

حال کسی را پیدا می کردم که خواب دیده باشد، و بیدار که . شادی می کردم

... چِنگ، : گفتم. شد، به تدریج ببیند که خوابش دارد واقعیت پیدا می کند

چِنگ، به نظر من کار درستی  : و گفتم برای اوّلین بار اسمش را کوتاه کردم

گفت و گو با شما را نمی بندد و با هم رفیق           این جوری او درِ. کنیمی 

چیزی که این اواخر مثل روز برایم روشن شده است، این است که . می مانید

یکی از بزرگترین علّتهای عفب ماندگی و درماندگی ما مردم کوراچاوا این 

ک جریان همفکری است که بین نسل پدرها و فرزندها یک رابطۀ دوستانه و ی

بیشتر خانواده ها دو نسلی هستند که چون با هم تفاهم ندارند،  .وجود ندارد

 د  بدون اینکه درست فکر کنند، فکرها و نظرها و ارزشهای همدیگر را مردو

به جای اینکه آینده ساز باشند، آینده و می دانند و با هم لجبازی می کنند 

 ...خراب کن می شوند

یدم که چهره اش نسبت به اوّل گفت و گومان چِنگ هم می د» 

آقا مینگ، راستش من این : گفت.  خوشحال تر و سبکروح تر به نظر می آید

الجی نکرده بودم، ولی حاال که شما می گویید، می بینم طور برای خودم حّ

خود من هم با وجود اینکه فکر می کنم با پسرم رابطۀ دو تا رفیق را داریم، 

ثابت نمی کند، وگرنه، مثالً بعضی از روزهای تعطیل که با  رفتارم این را

 باش بروم، یا منبخواهد که از من می توانست رفیقهاش می رود کوه پیمایی، 
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. نه اینکه هوسش را داشته باشم. که مرا با خودش ببردمی توانستم از او بخواهم 

 ... برای مثال می گویم

فکر آن جوانهایی را بکن که . نباش چِنگ، از خودت ناراضی: گفتم» 

پدرهاشان از حرفهای پسرهاشان که با حرفهای خودشان فرق می کند، به 

نیت زندگی خودشان خاطر جمع بشوند، موحشت می افتند و برای اینکه از ا

       من چند تایی از آنها را شخصاً . را ازخانه شان بیرون می کنندپسرهاشان 

 ...می شناسم

همچین پدرهایی : دستش را روی رانش کوبید و گفت چِنگ کف» 

خوب، آقا مینگ، حاال دیگر وقتش است که . نصیب گرگ بیابان نشود

شان از چند هزار  هفکر و عقیدبرگردیم به آنجایی که شما گفتی آنهایی که 

سال پیش تا حاال عوض نشده است، خدا را طوری می بینند که یک کدخدای 

خیال می کرده است که خدا از ازل، یعنی از آن کدخدا  .غیبگو دیده بوده است

اوّل همیشه، که اوّل ندارد، تنها خودش بود و خودش، و بعد یکهو تصمیم 

حاال تازه می فهمم که منظور شما از این حرف . گرفت عالم و آدم را بیافریند

اوّالً . می خواهم ببینم درست به حکمت این حرف رسیده ام یا نه. چی بود

هایی که به وجود خدا عقیده دارند، خدا به نظرشان کسی است که همیشه آن

شته است و اج ندابوده و همیشه کامل بوده و هیچوقت به هیچ چیز احتی

خدا در اوّل بی اوّل تنها بوده : پس نمی شود گفت. هیچوقت تغییر نکرده است

خودش خودش بوده است و . است و هیچ چیز و هیچکس غیر از او نبوده است

تا اینکه از این تنهایی، از این هیچ چیز نداری، از این یکنواختی و تکرار خسته 

     شده است و تصمیم گرفته است که آن خدایی که تا آنوقت بود، دیگر آن خدا 
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نباشد، و یک خدای دیگر بشود که عالم و آدم داشته باشد و بنشیند عالم و 

ها باشد که بندۀ سر به فرمان او باشند و اگر آدمش را تماشاکند و مواظب آدم

بیرون گذاشتند، غضبشان بکند و ی که او می خواهد، یک قدم از خطّ

شان لذّت ببرد تا از کار خدایی حوصله اش جلزّ ولزّاز بیندازدشان توی آتش و 

ستید ببینید من دربارۀ اسر نرود و خسته نشود، بله؟ آقا مینگ؟ البُد شما می خو

من به . دایی چی فکر می کنم، نه؟ بگذارید خیالتان را راحت کنمهمچین خ

هر . امّا هیچوقت نخواسته ام وجود او را به خودم ثابت کنمخدا عقیده دارم، 

مثل شما . وقت راجع به خدا فکر کرده ام، دیده ام فکرم به جایی نمی رسد

مثل  ،هست، بلکه حسّ کرده ام که توی وجودم یک چیزی «نمی دانم»نگفته ام 

، می دانم که این رازاین را هم مطمئنّم که هست، امّا  هست، . یک راز بزرگ

شما درست می گویی که  ،خوب. باز کردنی نیستاست و  سر بستهیک راز 

بهتر از این است که قصّه سرهم  ،آدم بگوید نمی دانم. نمی دانی می گویی

خدایی بسازد که یار و و کفر بگوید نسبتهای ناشایسته به خدا بدهد و بکند و 

 !یاور اژدهای سیاه و عمله و اکره اش باشد

گفتم و با خوشحالی کسی که به جای باز کردنِ آن رازِ سر بسته، » 

من پسر شما را در این چند چِنگ، : گفتم ،ه شده باشدتخودش، آن رازِ سربس

، اسمش هم این طور که حافظه ام می گوید. سال گذشته دوسه باری دیده ام

اگر بخت معنایی . بود، پوپک« دای شنگ»فکر می کنم . اسم یک پرنده بود

خدایی این پدر ، چون داشت، می گفتم از بابت پدر بختش بلند بوده استمی 

دارد که او را می شود داشت، امّا نمی شود شناخت، نمی شود از قول او چیزی 

    چیزی خواست،گفت، نمی شود هیچ صفتی به او نسبت داد، نمی شود از او 
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و آفرینش او  ،کامل دانست یو او را خدا ،تسآفریدۀ او دانانسان را نمی شود 

و همه چیز را این طور که هست مطابق خواست و اراده و بی عیب دانست،  را 

غیبگو دانست  یمشیت او دانست، و در عین حال او را محتاج به کمک کدخدا

ع االحکام از طریق ندای غیبی به کدخدای و او را محتاج به فرستادن مجم

گو دانست، و او را از نافرمانی آفریدۀ خودش، انسان، در غضب دانست، و غیب

نافرمانی آفریده اش انسان را خالف خواست و اراده و مشیت او دانست، و 

خالصه او را در اصل و در کلّ مجموعۀ صدها و هزار ها از این تناقضها 

خود را ه تصوّرهای کفرآمیز و مهمل و بی معنی، باز هم دانست، و با این هم

، چِنگ، خدای تو، خدای من، آن راز سربسته که هبل. مدّعی خدا شناسی دانست

در ما هست، رازی است که باز کردنی نیست، شناختنی نیست، خدایی است 

سندۀ او معرّفی کند، دروغگوست، هرکس اکه هرکس خود را شن« ناشناخته»

ایندۀ او معرّفی کند، دروغگوست، هرکس خود را مأمور اجرای خود را نم

ما او را سرّ االسرار . احکام آسمانی او در روی زمین معرّفی کند، دروغگوست

می دانیم، یا دقیق تر بگویم، ما سرّ االسرار، یا رمز الرّموز،  عالم هستی و حیات

رویم دنبالۀ فکر و  بس، و میعالم هستی و حیات را خدا می نامیم و  یا معمّای

 حرکت آن انسانهایی را می گیریم که آنچه را که برای زندگی خوب و درستِ

          جسته اند و می جویند، و کشف کرده اند و  در زمین ،انسان الزم است

می کنند، و برای زندگی کردن، جز عقل و فکر خود و برای لذّت بردن از 

هیچکس احتیاج ندارند، و در به یز و زندگی جز احساس و هنر خود به هیچ چ

    این دویست، سیصد هزار سالی که روی زمین بوده اند، از آسمان ندایی 

    می دانسته اند که آنچه برای عالم هستی و حیات الزم بوده  نشنیده اند، چون
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است و  بود، همیشه در جوهر عالم هستی بودهالزم خواهد است و الزم است و 

معبد  ، یعنی عقل و فکر آنها،ر این انسانهاو تا به امروز سَو خواهد بود، هست 

« تخیّل»و عبادت آنها نه قرائت مجمع االحکام آن خدای ناشناخته بوده است، 

انسان بوده « علم»مجمع اآلثار آگاهی از کدخداهای غیبگوی قبیله ها، بلکه 

 ...خوب، نفسم برید، آقا چنگِ صبور. است

با حال و پر ی عزیز، رفیقهای چائوی شیِ بزرگوار، پائویپیانگ » 

یک مشتری به مغازۀ سلمانی چیان چِنگ مرا از آن آمدنِ حوصله، آن روز 

از خود بی خبرم کرده بود، در آورد، و گیج و شرم زده در که  ای جذبه تِحال

د، من با دوست عزیزم یبفرمایید بنشین: که به مشتری گفتگذاشت مقابل چِنگ 

و دست مرا گرفت و با من از ! ... دا حافظی می کنم، می آیم به خدمتتانخ

    آقا مینگ، : ایستاد و گفت ،مغازه بیرون آمد و چند قدم که از مغازه دور شدیم

انگار صدای شما را از . نمی دانید شما با حرفهاتان چه حالی به من داده بودید

! حیف. ودم و گوش می دادمچشمهایم را بسته ب. یک دنیای دیگر می شنیدم

 برای همین بود که شما را با اسم به ش. این مشتری را درست نمی شناسم

یادتان باشد، که دفعۀ دیگر، باز هم دربارۀ آن خدای ناشناخته که . معرّفی نکردم

نه، یادم خواهد : و من گفتم... عقل و فکر ما انسانها معبد اوست، صحبت بکنیم

برو، چِنگ، برو به مشتریت . زبان عبادت اوست ،علم بود، خدای ناشناخه که

 ... !برس

و اینجا که داشتم گفت و گوی خودم با چِنگ را برای شما روایت    » 

می کردم، همان حالت جذبه مرا از خودم بی خبر کرد و احساسم این بود که 

   و  و با خودم و در خودم واقعاً رو به روی چِنگ در مغازۀ سلمانی او نشسته ام
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به  مرا ، و آمدنِ آن مشتری بود کهبرای هیچکس یا همه کس حرف می زنم

     پیانگ ، مخصوصاً ازاز شما  پیش شما بر گرداند تا خوشحال، امّا شرم زده

نده شنوبرای  ه می خواهم بگویم،چآنکه ، چون می دانستم عذر بخواهم یی شی

       .نۀ خود را از زبان من بشنوندهایی نمی گویم که بخواهند دانسته های که

پیانگ یی شی را ناچار می کنم که با حوصلۀ یک استاد با می دانستم که 

گوش بدهد و برداشت بی مباالت به گفتار امتحانی یک شاگرد و صبور اصالت 

بدون هیچ گذشت و عالم هستی و حیات را ارزیابی کند و او از مفهوم خدا و 

و روال و کیفیت  من منطقپایه و اساس  در را که  هی اشتبانقص و هر اغماضی 

یی شی، قبول  ها؟ پیانگ.. .به من بگویدمی بیند،  تحلیلها و استداللهای من

مظنّه اش . زحمت که نه، قبول رحمت می کنید؟ حرفهای نسل من تمامی ندارد

شی، طبع  ییشنیدنش، مخصوصاً برای شما، و  همینهایی است که یکنفس گفتم

 ...قت حکیمانه می خواهدو طا

8 

که مینگ چند لحظه ای ساکت به جمع نگاه می کرد، در این موقع  

جوان پایین  پنجو  چائوپیانگ یی شی، پائواو، یعنی شنوندگان گفتار طوالنی 

راحت او بود، نشسته بودند، تکانی  شهری، که هر یک به وضع و حالتی که

ی شی از جا برخاست و در حالی خوردند، از آن وضع و حالت در آمدند، و ی

تو حتماً در مینگ عزیز، »: که به طرف مینگ می رفت، آرام و شمرده گفت

متوجّه ضرب المثلهای قومی رفته ای و   بحر معنیِِ یجریان تفکّرات خودت تو

        از آنها چه قدر حاصل ذهنیت مردمی است که در خطّ یشده ای که بعض
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گر و غیبگوی چند هزار سال پیش حرکت داشته اند، از کدخدای جادو همان

 .آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام بیندجمله این ضرب  المثل که آن 

       جوانهای نسل امروز، پیری خشت را آینه  ،تاریخ، نه نه، پیرهای بزرگوارِ

دقیق بینی پیدا عمیق بینی و  و ریز بینی و تیز بینی ،جوان باید پیر نشده. نمی کند

     مردمی . کند، چون اگر پیدا نکند، در پیری در آینه هم چیزی نخواهد دید

می توانند جامعه شان را درست پیش ببرند که پیر و جوانشان واقعیتها را یک 

تا به حشر لنگ است، می گویم رو به  شان جور ببینند، وگرنه، نمی گویم قافله

تی را از این است که بیاییم این تصوّر سنّمنظورم . جلو، عقب عقب می روند

خوش . ذهنمان بیرون بیندازیم که هر پیری می تواند عیار گیر فکر جوانها باشد

ی که ذهنشان همیشه جوان می ماند و خوش به حال جوانهایی که یبه حال پیرها

ها؟ منچو، بگو، چی می خواهی ... به بلوغ عقلی می رسند ،پیش از پیر شدن

 ...بگویی؟ 

پیانگ یی شی، می خواهم بگویم که من از این حرف آخری مینگ » 

این را فهمیدم که ما جوانها وقتی فکرمان را از زبان یک پیر آگاه بشنویم، با 

منظور مینگ از اینکه شما استادانه . اطمینان بیشتری با آن فکر پیش می رویم

یزی باشد که شما حرفهای شاگردانۀ او را ارزیابی کنید، شاید درست همان چ

 ...همین. فکر می کنید

در تأیید . عیناً همین طور است، منچو، توضیحت کامالً به جا بود» 

آنکه در مغازۀ سلمانی چیان چِنگ،  برداشت تو، می خواهم بگویم که بعد از 

آمدنِ یک مشتری، مینگ از آن حالت جذبۀ عاطفی و احساسی در آمد و  اب

   ش در زمینۀ خدای نا شناخته و شناخت ناپذیری زنجیرۀ حرفش پاره شد، بحث
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 چشم از آسمانخدا به مفهوم سرّاالسرار و رمزالرّموز تقریباً تمام شده بود، 

له را خالی گذاشته بود، دل به زمین یبرداشته بود، معبدهای کدخدای غیبگوی قب

 کرده بود و  خانۀ خرد و فکر و زبانش را، معبد خدایعنی داده بود، سرش را، 

عبادت این خدای زمینی را نه قرائت مجمع االحکام کدخدای غیبگوی قبیله، 

در برابر بلکه مطالعۀ مجمع اآلثار علم انسان اعالم کرده بود، و تازه می خواست 

اکثریت پدرها و مادرهای امروز که هنوز گرفتار جادوی کدخدای غیبگوی 

با ابزارهای زندگانی ند و خودشان را چند هزار سال پیش مانده اند و خبر ندار

و فرزندانه از آنها  بزندامروزی، انسانهای امروزی می دانند، بر خاک زانو 

بخواهد که به چند سؤال او جواب بدهند، یعنی آن سؤالها را از خودشان بکنند 

از خودشان بخواهند، و اگر خودشان واقعاً نتوانستند جوابی را و جواب آنها 

 .پیدا بکنند، بدانند که جوابهای هیچکس به درد آنها نخواهد خوردبرای آنها 

ها؟ مینگ؟ غیر از این است؟ آن چند سؤال را به خاطر داری؟ فکر می کنم 

 ها؟. بود« خدا ترسی»یکی از آنها حرفی دربارۀ 

در یکی از کتابخانه های مخفی مان در خرابه های بیرون من یی شی، »  

دین زبان مهمّ و معتبر دنیا به زبان کوراچاوایی را دارد، شهر که لغتنامه های چن

هر را در آنها پیدا کرده ام، حتّی در زبان جامعه هایی که این اصطالح خداترسی 

کردن آن دلیلی با می کند و  ،در زندگی روزمرّه اش هرکار دلش بخواهد کس

و زمینی ممنوع از کارهایی که قانون شهری  همه نمی بیند که از خدا بترسد، امّا

کرده باشد، خود داری می کنند، نه از ترس خدا و سوختن ابدی در آتش 

امّا در همین .  مکافات، بلکه از ترس قانون و پرداختن جریمه و افتادن به زندان

      ی مثل اهل معبد، عابد، را مترادف با صفتهای« خداترس»صفت هم جامعه ها 
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متدیّن، خداشناس، مقدّس، ستکار، فداکار، با ایمان، زاهد، پرهیزگار، پارسا، در

اگر ذهنشان گرفتار جادوی آن یعنی . و روحانی می دانند و به کار می برند

، و خیلیهاشان وقتی به معبدهاشان کداخدای غیبگو نیست، زبانشان هنوز هست

می روند، برای مدّتی که در آنجا هستند، خداترس می شوند و همان خدای 

بله، یی شی، من و ! خواندن کتاب او، ستایش می کنند اغیبگو را ب کدخدای

رفیقهایم، همان طور که منچو اشاره کرد، خوش داریم که در این باره فکرمان 

 ... را از زبان شما بشنویم 

بله، میگ، من مطمئنّم که تو از خیلی از این خدا ترسهای معصوم »  

البتّه با آنها نمی شود از خدای . سدپرسیده ای که آدم چرا باید از خدا بتر

بعضی از فرضهای اساسی موقّتاً باید . ناشناخته و ناشناختنی بودن خدا حرف زد

آنها را برای خودشان قبول کنیم، و بر اساس آن فرضها ازشان بپرسیم که چرا 

چند هزار سال گذشته پایه و  یکی از این فرضها که در .باید از خدا بترسیم

بزرگترین متفکّران دنیای اینها بوده است، این است که می گویند  اساس فلسفۀ

آشکار  را دلم خواست خودم ،بودممخفی من گنجی : خدا خودش گفته است

به  می روی دم در یکی از معبدهاشان،. خلق را آفریدم تا شناخته شومکنم، 

تعظیم        ، مالقات می کنی. م متولّی معبد را مالقات کنمهمی گویی می خوا دربان

  مسئله ای دارم، مرا به شکّ انداخته است، و شما : می کنی و عرض می کنی

آن بزرگوار با حلم و علم اهل . کندمی را سست مان یاپایۀ می دانید که شکّ 

گنج مخفی بودن خداست، می گویی موضوع . معبد موضوع شکّ را می پرسد

فع رمی خواهم برای . اریدکه صدها تفسیر دارد و شما بر همۀ آنها وقوف د

     می گوید بکنید، . شکّ و حفظ ایمانم از شما، به نیابت خدا، سؤالهایی بکنم
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خدا  ،خداوندا، تو پیش از آفریدنِ خلق: می پرسممی گویی از خدا ! بکنید، آقا

و می دانستی، چه  ،و می دانستی، غیر از تو هیچکس نبود ،خود را داشتیبودی، 

بودن و تنها بودن و بیکس بودن و گمنام بودن خسته  که ناگهان از خداطور شد 

 ،شدی و خواستی کسان دیگری باشند که تو را بشناسند و بدانند که تو خدایی

؟ ساکت می شوی و منتظر جواب ه هست توییچغیر از تو هیچکس نیست و هر

ندی پس از چند لحظه سکوت، با لبخ. از نایب خدا هستی خودت سؤال اوّل

          شما تفسیرهای معتبر این کالم خدا را خوانده اید؟ : حکیمانه می گوید

: جوابت را از آنها نگرفته ای؟ می گویی: می گوید. بله، خوانده ام: می گویی

گان آنها کالم خدا را تفسیر نکرده اند، کوشیده اند آن را توجیه دنه، نویسن

چیزی اگر خدا : می گویی. ه نداردکالم خدا نیاز به توجی: می گوید! کنند

چه تناقضی؟ : بگوید که با خدایی او تناقض داشته باشد، چه باید کرد؟ می گوید

خدا، یعنی خدایی که خودش را می شناسد، می داند  این تناقض که: می گویی

که غیر از او از ازل هیچکس نبوده است و تا ابد غیر از او هیچکس نخواهد بود 

د، و می داند که اگر آدم را خلق کند که او را بشناسد، آدم که او را بشناس

  آینه ای است که او خودش را در آن . اوست و جزئی از خود اوست قومخل

می بینی که لبخند حکیمانه در چهرۀ آن بزرگوار، جایش را به اخم  !می بیند

را  شیطان: می گوید. رده استپریشانی داده است و تو را در نگاه او شیطان ک

اگر کسی در زندان : از خدا می پرسم. من شیطان نیستم: می گویی! لعنت کنید

تنهایی خود افتاده باشد و بداند که غیر از خودش هیچکس نیست که از وجود و 

احوال او آگاه باشد و قدرت این را داشته باشد که در آن زندان تنهایی یک 

    وو با او همصحبت بشود، آدمک سخنگو بسازد و خودش را به او معرّفی کند 
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ر نهایت خود را با غوغای این قصّه سرگرم کند، معنای خدایی را از خود د 

کالمش ناقض ادّعایش نیست؟ و آن بزرگوار، با همان اخم،  نکرده است و لبس

فرستادۀ . تو هیچوقت اهل ایمان نبوده ای: و این بار آمیخته به خشم، می گوید

نه در کار خدا می شود چون و چرا کرد، نه در مان می داند که اهل ای. شیطانی

ها؟ !... تیپا تو را از معبد بیرون بیندازد او دربان را صدا می کند که ب! حرف خدا

 ...قضیۀ گنج مخفی چیزی داری؟  دربارۀ همین. بگو، جانمدِکوآن؟ 

از فقط می خواهم این را بگویم، که اگر بخواهیم بعضی یی شی، نه، »  

فرضهای اساسی آنها را برای خودشان قبول کنیم، و بر اساس آن فرضها ازشان 

از جنّ و سؤال بکنیم، خودمان را انداخته ایم توی جنگلِ قصّۀ غریب و عجیبی 

ش ما را می گیرد و تبدیل می کند یانس و پری که وقتی واردش شدیم، جادو

ن هر ماجرایی، چه سرگرم به بچّه های چهار، پنج ساله ای که با تخیّل خودشا

در دنیای آن قصّه اتّفاق بیفتد، با مضمون و  کهوهم انگیز و هولناک، کننده، چه

پیدا کند که خاصّی  آدم باید جادوی. منطق آن قصّه برایشان باور کردنی است

خنثی و باطل بشود با آن جادوی کدخدای غیبگوی چند هزار سال پیش را 

 ...جادویی را نتوانسته ام پیدا کنممن که تا حاال همچین . بکند

   آن جادو، دِکوآن عزیز، همین است که نخواهی به آنها بگویی تو »  

می دانی و آنها نمی دانند، تو عقل و منطق داری و این قصّه های غریب و 

عجیب را باور نمی کنی و آنها چون بی عقل و بی منطق هستند، این پرت و 

، به نظر من باید وارد این دنیای تخیّلی چند هزار ساله نه. پراها را باور می کنند

دربارۀ معتقداتشان شان بشویم، و با آنها توی این دنیا گشت و گذار بکنیم، و 

   طوری ازشان سؤال کنیم که انگار توی یک موزه هستیم، ما تماشاگریم، آنها
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      دهند، ما به شکّموزه، ما ازشان می پرسیم، آنها به ما جواب می  راهنمای 

آنها را به فکر می اندازیم تا به شکّ بیفتند، و همینکه به شکّ می افتیم، و 

 ... می گذاریمبه حال خودشان آنها را افتادند، 

مینگ که از موقع بیرون آمدن از آن حالت جذبه در روایت گفت و   

اده بود و به گویش با چیان چِنگ در مغازۀ سلمانی در کنار پیانگ یی شی ایست

سخنان او و دیگران گوش می داد، با شنیدن توضیح دِکوآن دربارۀ دشواری 

صحبت با جادوزدگان کدخدای غیبگو، بازوی پیانگ یی شی را گرفت و 

یی شی، من درست همین روشی را به کار می بسته ام که شما            »: گفت

ا، ولی همان طور که دِکوآن ، البتّه نه با پشتوانۀ همۀ حلم و علم شمدمی گویی

این مردم، اگر . اشاره کرد، به تجربه دریافته ام که واقعاً کار دشواری است

 بخواهی با سوء استفاده از اعتقادهای معبدی و عبادتیشان آنها را به حرکت در

وفان و سیل تبدیلشان کنی، کار آسانی است، طبه آتشفشان و زلزله و بیاوری و 

ل شده است، یادهای سنّتی و عادتیشان به نوعی غریزه تبدچون این جور اعتق

 «...غریزه ای که بیدار می شود و عمل می کند و فکر نمی خواهد

: و حاال پیانگ یی شی دستش را روی شانۀ مینگ گذاشت و گفت  

ای را که تو و رفیقهای همنسل و  این وظیفهمینگ عزیز، من دشواری »

ب می فهمم، و این را از فهم تجربه های انسان همفکرت به عهده گرفته اید، خو

تاریخی گرفته ام، امّا می خواهم این دلگرمی را به شما بدهم که برای تغییر در 

آن  .جهت پیشرفت، راهی غیر از این که شما در پیش گرفته اید، وجود ندارد

حالت جذبه ای که تو را در موقع روایت گفت و گوی خودت با چیان چنگ 

 و با آمدن یک مشتری به مغازۀ او قطع شد و حرفهای تو را ناتمامرفت سلمانی گ
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دارید،  هوظیفبه این دل سپردگی  ی را که تو و رفقایت درشور و شوق گذاشت، 

دیدی که من انگار آنجا، در دکان سلمانی بودم، در . خوبی نشان می دهد به

بودی از چیان چنگ بکنی  ذهن و زبان تو بودم و گفتم چند سؤال دیگر خواسته

یکی از آنها موضوع خدای ناشناخته و . موقعیتش از دستت رفته بودکه 

ناشناختنی بودن خدا، به معنی سرّاالسرار یا رمزالرّموز بود که من زبان فکر تو 

حاال تو و رفقایت می خواهید من زبان فکر شما بشوم و یکی . شدم و گفتم

 « ... از چیان چنگها را بازگو کنم؟ دیگر از سؤالهای ناپرسیدۀ شما 

صد »: نگ یی شی را فشار داد و گفتاو حاال مینگ بار دیگر بازوی پی  

و روی رانها، را روی نیمکت نشست و آرنجها  چائو،و رفت در کنار پائو« !البتّه

دو دست را زیر چانۀ شنیدن گذاشت و پیانگ یی شی، آرام و شمرده، شروع به 

 :گفتن کرد

ل در حاشیه این را بگویم که کدخداهای غیبگو، همیشه، از همان اوّ»  

ابتدای ظهورشان در کرۀ زمین، که دلم می خواهد یک روزی اسمش را عوض 

، برای مردم ساده و گرفتار تالش معاش از قول خدا «کرۀ حیات»کنند و بگذارند

بیر و بنا بر این حرفهاشان هیچ تع. قصّه می گفتند و احکام صادر می کردند

    آدم هر معنی و مفهوم آنها همان برداشتی است که تفسیری نمی خواهد و 

و باز بنا بر این تمام آن عّالمه ها و . داشته باشد آن حرفهاساده ای می تواند از 

مفتاح المعمّا هایی که در زمینۀ تفسیر و شرح بر تفسیر آن حرفهای بحرالعلومها و 

 عمر حرفهایی را که  ،اند، خواسته یا نا خواستهاسم در کرده  ،ساده و سر راست

بیش از یک نسل، یعنی در حدود چهل، پنجاه سال می بود، چند نباید حدّ اکثر 

کدخداهای  ی ساده و سر راست یکی از آن حرفها. هزار سال دراز تر کرده اند
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 ه به ادّعایکه به اندازۀ یک کتابخانه برایش تفسیر نوشته اند، این است کغیبگو  

   من انسان را فقط برای این»: آنها خدا خودش شخصاً به مناسبتی گفته است

کدخدای غیبگوی او، البُد با اطّالع از ، و «کند دتاعبکرده ام که مرا   خلق

خدا مرگ و زندگی را آفرید تا شما را امتحان کند : مافی الضمیر او گفته است

معنی این دو تا حرف ساده و سر راست . «اریدو ببیند کدامتان بهترین اعمال را د

و بی نیاز از تفسیر را از خدای ناشناخته و ناشناختنی، سرّاالسرار، رمزالرّموز که       

غیبگوی چند نمی پرسیم، چون قرار نیست که یکی از افراد قبیلۀ آن کدخدای 

شد و  از خود آن کدخدا هم که چند هزار سال پیش غبار. هزار سال پیش باشیم

از متولّیهای بزرگوار معبدها هم که . رفت و قصّه اش ماند که نمی توانیم بپرسیم

با هیچکدام از اینها کاری . انتظار نداریم غیر از تفسیر یا تکفیر جوابی بستانیم

ً از کی می پرسی؟ چه جور از کیها می پرسیم؟ تو باشی، فنگ، مثال .نداریم

به شکّش  ا سؤالهات در زمینۀ این دوتا حرفآدمی را، کجا گیر می آوری که  ب

 «...بیندازی؟

من، یی شی، فکر می کنم، روز آخر هفته، موقع دعای جماعت بروم »  

دم در معبد محلّه، بایستم، نگاه کنم، همینکه یک نفر به سنّ پدرم از راه رسید 

    نور ایمان توی صورتش پیدا باشد، به ش سالم می کنم و باش وارد معبد   که

؟ اگر شما مرتباً برای دعای هفته به این معبد می آیید: ازش می پرسم. می شوم

شاید شما دیده باشیدش و باش . پدر من هم همین طور: بله، می گویم:گفت

امروز : به ش می گویم. حتماً نمی شناسدش. اسمش فنگ است. آشنا باشید

به . م برایش دعا کنممریض بود، نمی توانست بیاید، خواست من به نیابتش بیای

آنوقت مکث می کنم، ببینم . خودم زیاد اهل دعا و معبد نیستم .خاطر او آمده ام
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البد می خواهد مرا ارشاد کند . از اینجا باهم ارتباط پیدا می کنیم. چی می گوید

  «...و من هم خیلی سؤالها دارم که او را به شکّ بیندازد

فعه همه به خنده افتادند، و پیانگ یی شی از این نقشه و نیت فنگ یکد  

اگر این فنّ »: از او پیروی کردند و پائوچائو گفتشروع کرد به کف زدن و بقیه 

و پیانگ یی شی « .شریف اآلن و بالبداهه به ذهنت آمده باشد، واقعاً آفرین دارد

چه تجربه شده، خاطرم جمع است که در چه بالبداهه باشد، . صد آفرین»: گفت

هوانگ در این  خوب، حاال ببینیم،. اهل غفلت در نمی مانی شکّ انداختنِ به

 ...زمینه چی به ذهنش می آید، یا چه تجربه ای دارد

پیانگ یی شی، من همین طوری سالهاست که با خیلیها دربارۀ »  

سر و  دارند، به قصّه ها و خرافه های چند هزار سال پیشی که اعتقادهای عجیب

و بیشتر وقتها هم همچین ناراحت شده اند که انگار من عقل و زده ام،  کلّه

گاهی هم البتّه دیده ام که بعضیها به فکر افتاده اند . شعورشان را مسخره کرده ام

پیش برویم و مثالً طرف این را قبول بکند، که آدم  یتا یک جاهایم توانسته ا و

است، نه اینکه خیال  باید ببیند هدف قصّه ها برای آن آدمهای قدیم چی بوده

کند واقعاً برای خدا الزم بود که در خلقت انسان بنشیند با آب و خاک گل 

مجسّمه ای به شکل خودش در بیاورد و با صورت درست کند و گل را به 

امّا خوب، تا این حدّش هم موفّقیتی بود، . سوراخ بینی او بدمد یسش روح توفَنَ

ناشناخته و ناشناختنی  یبه خدای بت راطرفِ صحاینکه بخواهی خدای شناختۀ 

روی زمین و ، پایین بیاوریش از طبقۀ هفتم یا نهم آسمان یل کنی وتبد

این با امّا . بگذاریش توی ذهن و مرکز شعورش، تجربه های مشعشعی ندارم

   گفت و گو و  روش پرسشی شما که باعث نمی شود طرف جبهه بگیرد و درِ
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کر می کنم بهتر بتوانیم قدمهایی در راه روشنگری مردم تفاهم را ببندد، ف

 چیزی که من از تجربه فهمیده ام این است که حاالحاال نباید بخواهیم .برداریم

جامعه را با این روش پرسشی دربارۀ چیزهایی طبقۀ ساده و بیسواد یا کم سواد 

د، آنها که خیال می کنند معتقداتشان است و امنیت آخرتشان را تضمین می کن

آنهایی برویم که با سوادند، ها و مقلّدهای پیروسراغ   بهباید . را به شکّ بیندازیم

و اسمشان را سر زبانها  اهل مطالعه هستند، تفسیر خوانده اند و تفسیر نوشته اند،

مخالفند و حکومت هم ظاهراً با آنها بد است، امّا انداخته اند و ظاهراً با حکومت 

یت فعلی از بهترین و مؤثّر ترین یاران و حافظان حکومت در حقیقت در موقع

هستند و طبقۀ ساده، یعنی بیشتر از نصف جمعیت کوراچاوا آنها را از خودشان 

د معروف می دانند و به دانشمندها و روشنفکرهای خداشناس و با ایمان متجدّ

 «... شده اند

حرفش را  در این موقع مینگ، که البد  فکر کرده بود هوانگ دارد  

در واقع  گفتی،این نکته که هوانگ، »: تمام می کند، انگشت باال برد و گفت

خوشحالم . هدف و حرکت ما معنی داده استبه به نظر من اصل مهمّی است که 

 «...که به ذهنت آمد و مطرح کردی

من از هر »: و حاال پیانگ یی شی حرف مینگ را قطع کرد و گفت  

در تجربۀ خودش به تا حاال ن اگر هیچکدام از شما دوی شما خوشحال ترم، چو

باز باید یک مدّت می گذشت تا متوجّه بشوید ضرورت این اصل پی نبرده بود، 

خوب، هوانگ، از این به قول تو پیروها و  .و اشتباه خودتان را جبران کنید

 مان متجدّد نمونه ای در خاطر داری؟ یمقلّدهای روشنفکرهای خداشناس و با ا
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 «    ...اگر داری، وصفش را برای ما بگو

   صاحب. عجیبی استبی نظیر و اینی که من می شناسم، شخصیت »  

 .یکی از بزرگترین و قدیم ترین فروشگاههای چینی و بلور در کوراچاواست

ترین  هم ارزان. فروشگاهش بینابین کوراچاوای باال و کوراچاوای پایین است

م ثروتمندترین آدمهای باال شهری ه. گران ترین کاالها راکاالها را دارد، هم 

تعجّب نمی کنید که . ازش خرید می کنند، هم فقیر ترین آدمهای پایین شهری

فقیر ترین آدمهای پایین شهری که آه ندارند با ناله سودا کنند، و دستشان به 

رفهای سفال و حلبی نمی رسد، با چه پولی در فروشگاه او سراغ ارزان ترین ظ

و جابلسا، از ابلقا جخیلی از ظرفهاش را عالوه بر . چینی و بلور را می گیرند

 «...فرنگستان وارد می کند

در این موقع جیان، بدون اینکه انگشت باال ببرد، وسط حرف هوانگ   

پیانگ یی شی، هوانگ خوب نمونه ای را انتخاب »: دوید و با صدای بلند گفت

پسرش هم دکتر طبّ . ژن هسیانگ. ه می شناسنداین آدم را هم. کرده است

دربارۀ پسرش هم بگو که چه آدم ، بگو، هوانگ! است، آن هم چه دکتر عجیبی

وسط حرفت بی اختیار ببخش که . بگو، هوانگ. عجیبی است، عین پدرش

 «...دویدم 

 خوب کردی. بله، حتماً خواهم گفت»: هوانگ در ادامۀ حرفش گفت  

اگر بگویم به اندازۀ گاه ژِن هِسیانگ، می روی توی فروش، بله. یادآوریم کردی

مان         همهکوراچاواییها اینها را ما . اغراق نکرده ام ،است صد تا مغازۀ معمولی

. پیانگ یی شی و پائوچائو می گویم که اهل اینجا نیستندبرای اطّالع . می دانیم
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وسط راهرو، دو طرف غرفه . می بینیدم در ورودی ایستاده ای، ته فروشگاه را ن

. پشت سر غرفه، هر غرفه انگار یک مغازه مخصوص یک چیز معیّن، مثالً بشقاب

امّا مهمّ ترین غرفه که . لچراغهای بلورچباال سر هرغرفه به سقف نمونه هایی از 

، در واقع و زیاد مشتری دارد نزدیک در ورودی در سمت راست فروشگاه است

با باالی غرفه یک تابلو بزرگ از سقف آویزان است . اوستاهِ شناسنامۀ فروشگ

 :این مضمونبه درشت توضیحی هست  و زیر آن با خطّ ،«غرفۀ خیریه»: این اسم

کسانی که در خانه ظرفهایی دارند که دیگر از آنها استفاده نمی کنند، می توانند 

کمتر از را  ظرفهااین قیمت فروش هر فقره از . به این غرفه هدیه کنندآنها را 

، در آخر این غرفهلّ فروش و مبلغ کآن تعیین کرده ایم  یک بیستم قیمت اصلی

ی اجر همه با خدا. تحویل داده می شودبه صندوق خیریۀ معبد بزرگ  هر ماه

پنج شش نسل، نخواسته است از و امّا پسر این آقای ژن هِسیانگ که بعد  «.منّان

ال طبّ خواند، دورۀ کوراچاوای بادانشگاه  تاجر ظرف چینی و بلور باشد، در

را در جابلسا گذراند، و برای دورۀ فوق تخصّص هم دو سالی به  شتخصّص

در مرکز کوراچاوای پایین است، و خیلی از باال او مطبَ . فرنگستان رفت

، که از علم و تجربۀ دکترهای خودشان نتیجه ای نمی گیرند، به توصیۀ شهریها

وقت می گیرند، و برای ، اقّالً از یک هفته پیش از این دکترنوکر و کلفتشان، 

. شش ماه مواجب همان نوکر و کلفتشان می پردازند در حدود مبلغیمعاینه 

شهریهاست که بدون وقت  نمطبّش صبحها از ساعت نُه تا دوازده مخصوص پایی

در  .رسدقبلی می آیند، از منشی یک نمره می گیرند و می نشینند تا نوبتشان ب

یک صندوق کوچک به دیوار هست، چپ در مطبّ،  تاتاق انتظار، در سم

       در موقع یهر بیمار. «حقّ معاینه صندوق پرداخت»رویش نوشته شده است 
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  ، را داشته باشدمی رود جلو این صندوق و هر مبلغی که وسعش ترک مطبّ 

 می دانندمعاینه بپردازند،  آنهایی که اصالً نمی توانند حقّ. می اندازد توی آن

امّا . که کافی است یک تکّه کاغذ سفید تا شده توی صندوق بیندازند و بروند

ثروتمند، که وقت قبلی گرفته اند، بعد از ظهرها، از ساعت سه تا پنج و بیمارهای 

        مطب می آیند و حقّ معاینه را پیش از معاینه به منشی می پردازند و رسید نیم به

. این پسر و پدر، با اینکه احترام همدیگر را دارند، میانۀ گرمی ندارند. گیرند می

رساندنِ  ارش در ایجاد غرفۀ خیریه برایتکپسر اهل معبد نیست و کار و اب

کمتر از یک بیستم  مردم بی بضاعت به قیمتی م بهدست دوّ ظرفهای چینی و بلورِ

ه صندوق خیریۀ معبد بزرگ را قیمت بازار و تحویل درآمد ماهانۀ این فروش ب

که عملی انسانی و قابل تحسین است، در وضع موجود، به طور غیر مستقیم 

 «...کمکی مؤثّر به حفظ و دوام حکومت می داند

و تو، هوانگ عزیز، »: و در اینجا پیانگ یی شی، با لحنی شادمانه گفت  

نتوانسته نچه پسر قصد داری از این اختالف عقیدۀ پدر و پسر استفاده کنی، و آ

را است حالی پدر بکند، تو با گفت و گو با پدر، که آقای ژن هسیانگ باشد، او 

 «...به سر منزل شکّ هدایت کنی؟ ها؟ حدسم درست است، هوانگ؟ 

قصدم به شکّ  همان طور که حدس زده اید، با اینکهبله، یی شی، »  

با سؤالهایم به خواهم ود خواهم کرد که می م، این طور وانپدر استانداختنِ 

یکی است، و فقط نتیجۀ عملشان کمی پدر و پسر  حالی کنم که فکر و عملپدر 

پدر رو به به مردم خیر می رساند، پسر پشت به حکومت . با هم تفاوت دارد

  «... حکومت
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، مثل اینکه بار سنگینی را بعد از سپردن یک راه دراز  از پیانگ یی شی  

ایین آورد و نفسی عمیق پگذاشته باشد، شانه هایش را باال برد و دوش به زمین 

 فرصت چندهمفکرهای عزیز من، در این »: کشید و رو به جوانها ایستاد و گفت

که از نسل شما، اینجا و آنجا، ساعته ای که با هم بودیم، بر من ثابت شد 

تکرار کنند؛  جوانهای بسیاری هستند که نمی خواهند اشتباههای همیشۀ تاریخ را

آرزوهای نمی خواهند  ؛نمی خواهند به جای مردم و برای مردم فکر کنند

    موهوم و تخیّلی خودشان را جانشین آرزوهای واقعی و طبیعی مردم بکنند؛

های آتشین کالم  ی مردم حماسهنمی خواهند به زبان شعر و شعار از محرومیتها

آن محرومیتها را کشیده رنج و درد خودشان بسازند، بی آنکه و خوش آهنگ 

خیال کنند که انسان را    ؛ نمی خواهند خودشان را درست نشناخته، باشند

الصه نمی خواهند خشناخته اند و برای خوشبختی انسان نقشه ها در سر دارند؛ و 

مردم را  امّا نبینند کهباشند، مردم  سازقهرمان مردم، پیشوای مردم، سرنوشت 

ی که    ، در همان وضع و موقعیتبوده اندکه  ییر همانجاد ،بوده اندهمان که 

خودشان را از میان مردم بیرون بوده اند، به حالِ خود گذاشته اند؛ و نبینند که 

          یاران و کارگزارانش را  وجای خالی شدۀ اژدهای سیاه کشیده اند و 

ران آزاد        گرفته اند، و مردم فعالً باید خوشحال باشند که از اسارت ستمگ

 شان     شده اند، و باید جوش و خروش را کنار بگذارند و به سر کارهای خود

فرصت بدهند تا آنها بنشینند و با  شانبه قهرمانان و پیشوایان خودبر گردند و 

خاطر آسوده و حواسّ جمع دربارۀ خیر و صالح خودشان و جامعه شان فکر 

           و اینها همه وقت می خواهد و به این زودیها کنند  و برنامه بریزند و عمل کنند 

     باشد چیزی به نتیجه ای که مطلوب همه باشد، نمی رسد، و این درست همان
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از  پس وکه قهرمانان و پیشوایان تازه به دوران رسیدۀ گذشته ها گفته باشند، 

قبلی را دوره های  چندی نخواهند ببینند و بدانند که روی سیاه اژدها شده های

 ...گذاشته اند و لعنت را از نام آنها برداشته اند و بر ناموس خود  سفید کرده اند

با حفظ سالمت  می خواهند این جوانهای به خود آمدۀ این نسل! نه»  

اخت بهتری پیدا کنند و نفس انسانی ناز نفسِ آدمیزادیشان ش، نفس حیوانیشان

 بر رابطه ای معقول و طبیعی  میانِ آن دو نفس خودشان را برای ایجاد و نظارت

می دانند که آگاهی از وجود این سه نفس در جسم  و ؛پرورش بدهند دیگر

موجب  لزوماًکار آسانی نیست، و اگر هم این آگاهی حاصل بشود،  ،زندۀ خود

نخواهد شد که شخص در مسلُط نگهداشتنِ نفس انسانی، که پروردۀ خود 

همیشه و در همه حال موفّق  عت است،یگر، که ساختۀ طباوست، بر دو نفس دی

؛ و می دانند که فکرشان تجربی است، علمشان تجربی است، عملشان بماند

تجربی است، آرزوشان تجربی است، آرمانشان تجربی است، و نمی توانند به 

تجربه برای  می دانند که ثابت بودن و مطلق بودن هیچ چیز اعتقاد داشته باشند، و

 ... وانِ آدمیزاد شدۀ انسان شونده، معنای زندگی است، نه مقصد زندگیحی

 فهمیده ام که ما ، این طورمن هم مثل شمابله، همفکرهای عزیز، »  

امکان هر نفرمان در خودش حیوانی است آدمیزاد شده که  آدمهای روی زمین،

ها خواهند انسان روزی همۀ و مایۀ انسان شدن دارد، به شرط اینکه فکر نکند که

کنند و دنیا را مثل همدیگر ببینند، یعنی گوسفند بتوانست عیناً مثل همدیگر فکر 

 که درک کنندخواهند توانست این واقعیت بزرگ را  به احتمال زیادبشوند، امّا 

تبدیل به جامعه می شوند و  ،باهم بودنجریانِ چون با هم زندگی می کنند و در 

     این وابستگی، اگر فهم مشترک نداشته باشند، و به هم وابسته می شوند، و در 
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زندگی خودشان را پوچ و بی معنی می گذرانند و با زبان مشترک نداشته باشند، 

       آنهایی که به زندگیشان هدف و معنایی داده اند، دانسته یا ندانسته دشمن 

  ...می شوند و آسایش و آرامش جامعه را مختل می کنند

ی گویند حیوانها را نسل به نسل غریزۀ طبیعی در زندگیشان هدایت م»  

می کند، یعنی هر عملی که از آنها صادر می شود، به حکم غریزه است، نه با 

فرض صد در صد درست است،  ننمی دانم که ای. نتخاب و تصمیم آنهاا فکر و

دازه ای واقعیت این یا توضیحها و تبصره هایی دارد، امّا به هر حال رفتار آنها تا ان

به همین دلیل به زندگی هر نوع معیّن از حیوانها که نگاه . فرض را ثابت می کند

که غریزه های طبیعی آنها این  می کنیم، در مجموع نوعی نظم در آن می بینیم

امّا در مورد آدمها فرض همیشه بر این  .نظم را بر قرار می دارد و حفظ می کند

ندگی آنها وابسته به فکر و فهم و تحلیل و استدالل و بوده است که نظم در ز

منطق آنها بوده است و جنبه ای فردی و اجتماعی داشته است، و در جامعه 

مدنی و عرفی حافظ نظم در گردش عملها و مجموعه ای از قانونهای متحوّل 

حاال اگر اکثریت آدمهای یک جامعه بخواهند . رفتارهای اجتماعی بوده است

عادتهای کهنۀ چند هزار ساله را که از عهد اوّلین کدخداهای جادو گر  بعضی از

غیبگو مانده است و به صورت غریزه های غیرطبیعی و اکتسابی و تاریخی در 

آمده است، در زندگی اجتماعی خودشان ثابت و معتبر و آسمانی و همیشگی 

           یتی که بدانند و از آنها پیروی کنند، معلوم است که زندگی را برای اقل

عقل عمل کنند، نه به حکم عادتهای کهنۀ غریزی شده، به حکم  می خواهند به

 ...چه وضع جهنّمی زشت و هولناکی در می آورند

            آدمها را اصالً و عموماً گوسفندقبیله ها کدخدا های غیبگوی »  
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خدا آدمها را کام آنها در مجمع القصص و االح .می دیدند و خودشان را شبان

    .همۀ شبانهاست شبانِهم و آنها را شبان و خودش  استگوسفند خلق کرده 

می خواهید، بدون اینکه شبان آدمها بشوید، آدمیت  ،شما همفکرهای عزیز من

مطیعِ بع بع کُنِ شبان پرست را در قالب گوسفندی آنها بیدار کنید تا ترسیدۀ 

، نه برای بع بع گویی کمهای شبانِ شبانان راه ها و حُزبانِ عقلشان باز بشود و قصّ

برای فهمیدن  بخوانند و دربارۀ آنچه می خوانند، نه از  فندانه، بلکهساطاعت گو

، نه از متولّیان معبدِ او، بلکه از عقل آدمیت خودشان که مظهر خدای او

   «...ناشناخته و ناشناختنی است،  سؤال کنند و جواب بخواهند

پائوچائو را که حاال روی نیمکت، میان مینگ و یی شی در این موقع  پیانگ

می خواهم      زیزعمن از پائوی »: منچو نشسته بود، صدا کرد و رو به بقیه، گفت

، و بنشینددر کنار من روی نیمکتِ این طرف، رو به روی شما، که بیاید اینجا، 

هر جای حکایت که به حکایتی که می خواهم روایت کنم، گوش بدهد، و در 

خودِ او از من خواسته . تباهی دارد، مرا یاری کندشدید روایت من نقصی یا ا

 ، شاید به این دلیل که نمی خواهد خود رااست که راوی حکایت او باشم

           ...« ببیند»و خود را بیرون از خود  «بشنود»را د وخ، بلکه می خواهد «بگوید»

                                                           9 

دستهایش را روی زانوهایش گذاشت، سرش را باال یی شی  پیانگ 

را از حفظ بخواند،  ای گرفت، پلکهایش را بر هم گذاشت، و مثل اینکه نوشته

 :شروع به بازگویی حکایت پائوچائو کرد

و آسمان ابرها از هم باز می شدند . باد خوابیده بود. نزدیک صبح بود» 
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پائوچائو، سربلند و امیدوار، به طرف میدان شهر      . را تکّه تکّه نشان می دادند

فکر می کرد و در ذهنش حرفهایی می ساخت که آنها را به مردم . می رفت

ی مردم ایستاده خودش را در ذهن این طور مجسّم می کرد که رو به رو. بگوید

را  شوقتی که حرفهای خود. حرف می زند مردماست و دارد با حرارت برای 

آنوقت به خودش . شنید، دید که زیاد چنگی به دل نمی زند شدر ذهن خود

مگر تو هنرپیشه ای؟ چرا  مگر می خواهی بروی برای آنها بازی کنی؟»: گفت

فکر می کنی که باید چه جور رفتاری داشته باشی و چه جور حرفهایی بزنی؟ تو 

. همین کافی است. سعی کن حقیقت را بگویی. باشیفقط سعی کن که خودت 

حتّی اگر ریختند به سرت و حسابی کتکت . ش می آید، بیایدیبگذار هرچه پ

تو وظیفۀ خودت . واهند فهمیدخامروز نفهمند، فردا . زدند، باز هم مأیوس نشو

  ... «!را انجام بده، به بقیه ش کار نداشته باش

و در ذهنش به این نتیجه رسیده بود که  سالها فکر کرده بود پائوچائو» 

کوراچاوا تا زمانی که مردم ستم و بیداد زندگی در وضع نکبت آلود و جهنّمیِ 

، و دیده بود که هر را تحمّل کنند، تغییر نخواهد کرد ،قبلۀ عالم، اژدهای سیاه

با گستاخ تر و بیرحم تر شدنِ حکومت، وضع زندگی مردم نکبت آلودتر و سال 

 ...تر می شود  جهنّمی

        پائوچائو تا آنجا که تاریخ مکتوب والیت کوراچاوا، با مبالغه ها » 

       و پیش از آن از تاریخ افسانه ای ودهد، و تحریفهای ادواری، نشان می 

فهمیده بود که مردم همیشه بر می آید، ملّت کوراچاوا افسانه های تاریخی 

بر  بشود، با شجاعت پیش بیفتد، اوّلین ضربه رامنتظر می مانند تا قهرمانی پیدا 

             حکومت فاسدِ به بن بست رسیده وارد کند، در دیوار سیاه و بلند پیکر
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 به دنبالبیداد وحشت شکاف بیندازد، و مردم را برای فرو پاشیدن بنای کهنۀ    

 ...د بکشاند خو

هرمانی چنین شجاع سراغ پائوچائو فکر کرده بود که در وجود خود ق» 

و به تنهایی راهی برای کشتنِ اژدهای سیاه  ندارد، امّا می تواند دل به دریا بزند

همراه باشد،  با تحمّل ذلّت و خفّت و محنتزندگی ای که ، چون پیدا کند

ارزش آن را ندارد که ادامه پیدا کند و می شود، بی نگرانی ای از شکست، و 

او فکر کرده بود که  .ر راه یک هدف بزرگ فدا کردپروایی از مرگ، آن را د

، به طرف «شهر پایین»کوچه ها و خیابانهای بعد از کشتن اژدهای سیاه، در 

میدان مرکزی قدم بردارد، و رقص کنان آواز بخواند و مردم را به جنبش 

 ... درآورد 

در ذهن خود دل مردم را از شنیدن آواز جان نواز و رسای پائوچائو » 

د گرم می دید، چون می دانست که مردم شهر سالها بود که نه آواز خوانده خو

حاال او در ذهن خود می دید که آنها از شنیدنِ . بودند، نه آواز شنیده بودند

می دید که آوازش مثل رشته های نخ ابریشم . آواز او کم کم به وجد می آیند

ردم گره می خورد و به توی خانه ها می رود و به دلهای غمگین و تاریک م

   برای اینکه آن را بهتر و بیشتر بشنوند، از خانه ها بیرون می آیند و رد آواز را

 ...می گیرند و به او می رسند و راهی میدان مرکزی شهر می شوند 

پائوچائو خود را می دید که عشق مردم چنان او را مست کرده است »  

تنها فکری که . و چه باید بکندکجا هست و چه می کند که اصالً نمی فهمد 

        حاال. دوست داشتن و تنها نبودن. توی سرش بود، دوست داشتنِ مردم بود
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 به جمعیتی که از پیِ او روان بودند، نگاه. دیگر او خود را تنها احساس نمی کرد

اشک نم و   می کرد و از شدّت خوشحالی بغض گلویش را می گرفت

به میدان شهر که نزدیک شدند، او در ذهن . روشن می کردچشمهای سیاهش را 

در اینجا پائوچائو که در ... ]می شنید که دارد این ترانه را می خواند شخود

کنار پیانگ یی شی نشسته است و تا اینجا ساکت بوده است، با او در خواندن 

 [: ترانه همصدا می شود

 !آی مردم...  در وجودم خانه کرده، محبّت   

 !آی مردم...  مرا شمعِ شما پروانه کرده،   

 شهر بدبختی کشیده، نغم ای   

 !آی مردم... من دلخسته را دیوانه کرده،    

و حاال که او در ذهنش به میدان شهر رسیده بود، خود را دید که رفته »  

است باالی یک پیت حلبی خالی، ایستاده است و با صدای گیرا و رسای 

! واهرهای من، برادرهای من، همشهریهای من، گوش کنیدخ»: می گوید شخود

او را کشتند، مثل بسیاری از پدرهای ! یی شی پیانگ هستممن پائوچائو، پسر 

مادرم را کور کردند و با ستمشان او را با مرگ نا به هنگام به گور . دیگر

ر حاال فرزند همۀ شما، براد. من حاال غیر از شما هیچکس را ندارم. فرستادند

دورۀ دراز بدبختی دیگر . ، خدمتگزار همۀ شما هستماهمۀ شما، دوست همۀ شم

شما انسانید، زنده اید، پاکید، مهربانید، درستکارید، الیقید، و صاحب . تمام شد

اگر . همه چیز برای شماست، همه چیز در دست شماست. خوشبختی و آزادی

بخواهید، می توانید سوار اگر ! می توانید کوهها را از جا بر دارید بخواهید،

  !...طوفانها بشوید و بر دریاها فرمان برانید
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: یکدفعه صدای جمعیت بلند می شود، صدایی مثل رعد، که می گوید»  

های خشک  ااگر شما بخواهید، صحر: و پائوچائو می گوید!... زنده باد پائوچائو

خشک پر از آبهای اگر شما بخواهید، رودهای . کشتزارهای خرّم می شوند

خوشبختی به این سرزمین بر         هاگر شما بخواهید، دوبار! ندخروشان می شو

زنده باد پائوچائو، فرزند و برادر مردم : و صدای جمعیت می گوید !...می گردد

کوراچاوا خانۀ شماست و کسی غیر از شما : و پائوچائو می گوید! ... کوراچاوا

خانۀ خودتان را . رانۀ فقر و نکبت تبدیل کرده اندآن را به وی. صاحب آن نیست

زنده باد : و جمعیت می گوید... « !از ستمگران بگیرید و آن را آباد کنید

در اینجا ... ]پائوچائو می گوید ! ... کوراچاوا مپائوچائو، نجات دهندۀ مرد

ارادۀ [: پائوچائو که در کنار پیانگ یی شی نشسته است، با او همصدا می شود

با این شمشیر و آتش به جنگ اژدها     . شما شمشیر است، و خشم شما آتش

ما اژدهای سیاه : و صدای جمعیت مثل غرُش آتشفشان بلند می شود!... می رویم

 «! ...را نابود می کنیم

  11 

چند قدمی جلو آمد و در این موقع پیانگ یی شی از جا بلند شد و  

تاکی وُ تا چه حدّ؟ تا »»: گفتآواز وار و دستهایش را به حالت دعا باال برد 

کُن معاف از ستم خسته ! ... بینوا، ای خدا خسته وُخسته ام، ... کجا، ای خدا؟ 

ش را به حالت دعا باال نگهداشته بود، ودر حالی که دستهای« !را، ای خدا

و حاال پائوچائو که پشت سر او ایستاده بود، کارد . ساکت، در انتظار ماند

از پَر کمرش درآورد و آن را باال برد، طوری که انگار می خواهد نوک بزرگی 

که صدایش  ناگهان پیانگ یی شی،. تیز آن را در پشت پیانگ یی شی فرو کند

     در خواندن دعا زیر و خادمانه و مهرآمیز بود، بم و آمرانه و قهرآمیز شد، و با 
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سرت پشت برگرد و به ! جه رسیدامتحان به نتی! طلسم شکست»: این صدا گفت

 «!نگاه کن

تا پیانگ یی شی سرش را برگرداند، پائوچائو دو قدم به عقب رفت، و با  

. دست باال گرفته اش که قیضۀ کاردش را در آن می فشرد، در جا خشکش زد

پیانگ یی شی آرام و بدون بیم دست باال ماندۀ پائوچائو را گرفت و با مهر 

از پنجۀ رام پائوچائو بر کف اتاق افتاد و او دو دستش را به  پایین آورد و کارد 

دور بدن پیانگ یی شی حلقه کرد و پیشانی او را بوسید و ساکت در کنار او 

 .ایستاد

پیانگ یی شی رو کرد به شش جوانی که در مقابل او روی نیمکت  

د، و نشسته بودند و با دقّت به روایت او از حکایت پائوچائو گوش داده بودن

به نظر فرزندان عزیز من، مینگ، منچو، فِنگ، هوانگ، جیان، دِکوآن، »: فتگ

، ولی از دریچۀ از زبان پائوچائورا هر کس که روایتِ اوضاع کوراچاوا من 

این والیت شنیده باشد، و بعد به روایت من از حکایت پائوچائو هن مردم ذ

پائوچائو در هوا بماند گوش داده باشد، می تواند از چیزی که موجب شد دست 

من فقط . و کارد را به پشت اژدهای سیاه فرو نکند، تصوّری خاصّ داشته باشد

 خپلۀچاق و چلّه و حاکم چیانگ پیانگ، می توانم به شما اطمینان بدهم که 

یک شکم داشت مثل طبل والیت  این ا نیستم که در ذهن مردمِوکوراچا

     که بدونِ گردن به تنش چسبیده بوداسکندر، یک کلّه داشت، گرد و گُنده، 

     روی چانه اش دو تا لنگه ریش سیاه و . و قیافه اش را خنده دار کرده بود

سبیلش هم . دراز روییده بود، امّا بقیۀ صورتش مثل کدو تنبل صاف و بی مو بود

            ریشش باریک و دراز بود و از دو طرف دهانش آویزان می شد تا  لمث
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    چشمهایش عین دو تا تیلۀ سیاه و قرمز بود که توی چاله های. شانه هاش سرِ

هم  پائوچائوهمچنین می توانم به شما اطمینان بدهم که و . می چرخید کلّه اش

ذهنیت و تجربه های خودش را دارد، هم با ذهنیت و تجربه های شما بیگانه 

فکر »جوانهای عه در میان حاال که من خاطر جمع شده ام که این جام. نیست

هم پیدا کرده است که نمی خواهند قهرمان، پیشوا، یا « روشنفکر»، عدّه ای «دار

آنها را، گوسفندوار، با وعدۀ رساندن به بهشت در واقع چوپان مردم بشوند، و 

آب و علف، جلو بیندازند، و همینکه به لب درّۀ اشتباه رسیدند، خودشان را 

از پیش پانهای گرگ شدۀ قبلی را بگیرند، می خواهم کنار بکشند و جای چو

شما که شش نفر از جمع ، از برگشتن به والیت خودموداع کردن با شما و 

چه     ، بپرسم که هستید دردشناسِ جویندۀ درمانپراکندۀ این روشنفکرهای 

چۀ ذهنیتِ یدرحکایت اوضاع کوراچاوا از از پائوچائو روایت در نکته هایی 

ییها و چه نکته هایی از روایت من از حکایت پائوچائو که از کوراچاوا

فروکردن کارد در پشت قبلۀ عالم، چیانگ پیانگ، صرف نظر کرد، در ذهن 

و آنها را تأیید درست بودن راهی می دانید که در پیش     شما مانده است 

 :گرفته اید؟ از تو شروع می کنیم، مینگ

که تحصیالت  را هر کس شدم که شمامن، یی شی پیانگ، اآلن متوجّه » 

ادّعای و عالی کرده باشد، کتاب بخواند، کتاب بنویسد، حرفهای سیاسی بزند، 

کافی است . نمی دانید« روشنفکر»لزوماً و ارشاد مردم را داشته باشد،  هدایت

اهل خرافات هم باشد و خیال کند که آنچه قلم تقدیر بر پیشانی که چنین آدمی 

باشد، به سر او می آید، که در آن صورت شایستۀ صفت  آدمیزاد نوشته

   ر، می گوییدکبه چنین شخصی شما نمی گویید روشنف. روشنفکر نخواهد بود
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این اصطالح . آدمهای غارنشین هم فکر می کردند، فکر دار بودند. «فکردار»

فرنگیها . روشنفکر را ما از فرنگیها گرفته ایم و آن را عوضی به کار می بریم

چهار، پنج قرن پیش حساب معبد را از حساب مدرسه جدا کردند و مجمع 

القصص واالحکام کدخدای غیبگو را از مدرسه بردند توی موزۀ معبد 

را در مقابل « فکر دار»تا حاال که شما، یی شی پیانگ، این اصطالح . گذاشتند

بردید، نشنیده  فرنگیها، گمان می کنم، خودتان ساختید، و به کار« فکرروشن»

به « فکردار»را که باید برای مفهوم « چینگ بائو»و « ژیلی»ما کلمه های . بودم

کائی »»تصوّر کردیم که می شود « روشنفکر»کار می بردیم، به جای مفهوم 

ن و این نکتۀ مهمّی است، یی شی پیانگ، و م. «ژی نِنگ هوآ»یا « مینگ

همیشه « فکردار»انستیم که در کوراچاوا رفیقهایم به آن توجّه داشته ایم، و می د

 «...خیلی، خیلی کم« روشنفکر»خیلی زیاد بوده است، امّا 

گاهی می بینی یک روستایی . عیناً همین طور است که گفتی، مینگ» 

بشنود، و از یک « روشنفکر»ساده حرفی می زند که آدم انتظار دارد از یک 

بوده است و هیچوقت « فکردار»شه استاد دانشگاه حرفی می شنوی که انگار همی

خوب، نکتۀ دیگری داری که . به مشامش نخورده است« روشنفکری» بویی از

 ...بگویی، مینگ؟ 

 «...فعالً نه، یی شی پیانگ، بعداً اگر وقت بود، شاید» 

 «...بسیار خوب، پس حاال ببینیم، دِکوآن چه نکته ای را مهمّ دیده است» 

ی کنم چیزی که موجب شد که پائوچائو فکر ممن، یی شی پیانگ، » 

   کارد را در پشت قبلۀ عالم، چیانگ پیانگ، فرو نکند، و به حرف شما گوش 
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او . فکر و تأمّل و شناخت بود، که او نداشت، و شما داشتیدبدهد، پنجاه سالی 

خیال می کرد می تواند برای مردم کاری را بکند که خود آنها می خواستند 

مردم آن چیزهایی امّا نمی توانستند، در حالی که شما پی برده بودید که  بکنند،

مسکن راحت، قوت و  :را می خواستند که پائوچائو داشت و برایش مهمّ نبود

دولت حکومت قانون، غذای لذیذ و فراوان، و کار کم زحمت و پر درآمد، نه 

ایی، هنر دوستی، ، علم گرآزادی بیانرفاه عمومی، عدالت اجتماعی، انتخابی، 

، دروغ گریزیحیات پرستی، زمین اندیشی، حقیقت جویی، شرف پروری، 

وقتی که آدم این چیزها را احتیاج . محبّت آرمانی، و آنچه وابسته به اینهاست

نداشته باشد، دارد باجهل طبیعی زندگی می کند، و رفتاری که پایه اش جهل 

ر در زندگی انسان در روی ، چون اگباشد، معصومیت نیست، بیگناهی نیست

زمین چیزی گناه باشد، جهل است، و انسان با گناه معرفت انسان شده است و 

بله، چیزی که نگذاشت پائوچائو اشتباه نسلهای . فرزند ناخلف طبیعت شده است

شود، تجربۀ تلخ نسل جوانی شما بود، یی شی بکند و رهبر مردم  پیش را تکرار

. فتۀ روشنفکری بود، امّا فکرش روشن نشده بود، نسل فکرداری که شیپیانگ

تصوّر من این است که پائوچائو تا موقعی که هنوز کارد . نسل فدا شده و باخته

او از . را بر زمین نینداخته بود، داشت تاریخ یک اشتباه بزرگ را به یاد می آورد

با جهل ماست، با ماست، و ما تنها وظیفه ای که برای خود قائل هستیم، مبارزه 

حامل جهل باشد، است، نه مقابله با قدرت و ظلم، چون هرکس که در خود 

، مظهر جهل، قبلۀ عالم ی است که امثال او به قدرت و ظلماز  سهمیک حامل 

یی شی . سهامی قدرت و ظلم در جامعه تفویض کرده اندمدیر عامل شرکت 

با هم  رکت سهامیربارۀ این شرفیقهایم، از جمله جیان، دپیانگ گرامی، من و 
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 بحث کرده ایم و به نتیجه هایی رسیده ایم که از فضای فکری روایتهای شما و

اجازه می دهید که دنبالۀ این موضوع را از زیان جیان . پائوچائو دور نیست

مظهر جهل و مدیر عامل شرکت سهامی »پُر معنیِ وان نعاسم و بشنویم؟ این 

هر حاکم مستبد در جامعۀ  زیز ما، جیان، برایرا همین رفیق ع« قدرت و ظلم

 «...جهل مدار پیشنهاد کرد و همه پسندیدند 

فکر می کنم این شرکتهای سهامی  .، دِکوآناسم و عنوان خوبی است» 

جهل و قدرت و ظلم بی مسئولیت سابقه اش بر می گردد به اوّلین دهکده هایی 

جیان عزیز، . شدندو کدخدای غیبگصاحب کدخدا و غیبگو، یا صاحبِ که 

از بحثی بگو که نتیجه اش این اسم و عنوان موجز و پُر معنی را به ذهن  برای ما

 «...تو آورد

همان سه گانگی وجود ماست که شما در  پیانگ یی شی، مسئلۀ اصلی» 

نفسهای حیوانی و آدمیزادی جدا  از ها، نفس انسانی را آن و تعریف توضیح

همه نسانی ساختۀ خود ماست و طبیعی نیست، و کردید و فهمیدیم که نفس ا

در  .رند، ولی نخواسته اند یا نتوانسته اند آن را داشته باشنددا امکان داشتنِ آن را

یح و تعریف را شنیده بودیم، ضبحثی که ما چند وقت پیش داشتیم، اگر این تو

ی و ما می دیدیم که آدمهای عاد. دقیق تری رسیده بودیم ۀبه نتیجدر بحثمان 

د و مرفّه، یا در واقع همۀ آنهایی که امعمولی، چه بیسواد و فقیر، چه با سو

خالصۀ زندگیشان، با وجود همۀ تفاوتهای کیفی، از خوردن و خوابیدن و تولید 

تجاوز نمی کند، غیر از  ،مثل کردن و از زندگی، به قول خودشان، لذّت بردن

. نی و بیقراری دیگری ندارندتأمین همین خالصۀ آسایش و آرامش دهنده، نگرا

      قدرتِ کور و ابلهِمی دیدیم که اینها، گاهی وقتها اگر گله ای یا انتقادی از 
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. حاکم بر جامعه داشتند، به ضدّیت به آرمانهای نفس انسانی ما مربوط نمی شد 

سعی می کنند باش   هم از قدرت حاکم حساب می برند و  ،می دیدیم که اینها

ر بیایند، هم خودشان در ارتباطهای خانوادگی و اجتماعیشان از همان کنا

م در ترساندن دیگران و مطیع نگهداشتنِ آنها استفاده     کترفندهای قدرت حا

البتّه این قاعده تقریباً مخصوص مردهاست و به ندرت شامل زنها    . می کنند

د هزار سالۀ می شود، به همان نسبت که کدخدایی و سلطنت در تاریخ چن

، آن هم در موقع قحط الرّجال، نصیب زنها شده است، و مردها  در کوراچاوا

مقام شوهر بر زنها، در مقام پدر بر فرزندها، در مقام رئیس بر کارمندها، در مقام 

معلّم بر شاگردها، در هر مقامی بر هرکس که می توانسته اند، ظالمانه حکومت 

رسیدیم به اینجا که ترساندن و ترسیدن باید یک  در ادامۀ بحثمان .می کرده اند

دو تا آدم را در نظر بگیرید، یکی درشت هیکل و قوی بنیه، امّا . منشأ داشته باشد

از . عیف بنیه، امّا ثروتمندفقیر و محتاج، در خدمت یک آدم کوچک جثّه و ض

ای این دو نفر در جامعه ای مثل جامعۀ کوراچاوا، و شاید کم و بیش در هر ج

کدامشان قدرتش بیشتر از دیگری است؟ بدونِ شکّ آن یکی که ثروتمند  دنیا،

، و دیگری که فقر و احتیاج او را بی قدرت و ارباب است، صاحب قدرت است

با آن هیکل و نیرویی که می تواند یکتنه، دماغ ده نفر مثل آن  کرده است،

ارباب فکسّنی            این. ارباب را به خاک بمالد، نوکر و مطیعِ او شده است

کم کم آن ارباب باورش می شود . قلچماق می ترسدمی ترساند، و آن نوکر 

که شخص خودش واقعاً ترسناک است و بیخود نیست که نوکرش آن قدر از 

او می ترسد و پیش او تا زانو خم می شود و چشم قربان و اطاعت می شود 

سردارها و مشاورها و کارگزارها، و  امّا همین ارباب، در مقابل. قربان می گوید
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از آنها می ترسد، و آنها هم که همۀ خصوصاً خود حاکم، کُرنش می کند و 

     همان نوکر قلچماق هم. مردم را می ترسانند، خودشان از همدیگر می ترسند

وقتی که مواجبش را گرفت و مایحتاج خانواده را خرید و  به خانه رفت، زن و 

ها در مورد قدرت و « ترسیده»می دیدیم که معموالً . یش را می ترساندبچّه ها

ها سخت مبالغه می کنند تا در نظر اطرافیهاشان حقیر و خفیف « ترساننده» ظلمِ

ترس در جامعه سّالنه سّالنه گردش        همین طور اژدهای سیاهِ. جلوه نکنند

از ترس و ترس ناشی از  نظام منحطّ بی عدالت وابسته به قدرت ناشیمی کند و 

بیخود نیست که کدخداهای غیبگو به خدا . احتیاج بر قرار و پایدار می ماند

مردم را با ترس از قدرت او، از خشم او، از  لقب رزّاق و روزی رسان داده اند و

خشکسالی او، از قحط او، از طوفان او، از زلزلۀ او، از طاعون او، و از آتش 

انند تا زیردستان همیشه سر به فرمان زبر دستان بمانند و ابدی جهنّم او می ترس

در پرتو مشیت خدای  غنظام فقر و احتیاج و ترس و ثروت و قدرت و درو

هستند و از « ترس ساز»و عجیب است که همه  .کدخداهای غیبگو استوار بماند

در روایت پائوچائو از ذهنیت مردم . ترسی که خودشان می سازند، می ترسند

چاوا می شنویم که به فرمان اژدهای سیاه یک چشم مردها را از حدقه در کورا

می آورند و یک پستان زنها را می برّند، و آنها چنان از ترس خود آفریده      

      یک چشم و یک پستانخود را می ترسند که در آینه و در نگاه همدیگر 

ه قدرت و ظلم زاییدۀ ترس زمانی که مردم به خود نیایند و نفهمند کتا  .می بینند

است و در جامعه هیچ قدرتی باال تر از خواست به حقّ فرد فرد آن جامعه وجود 

 ، آلت شکنجهترس آنها به دست خود آنها برایشان زندان خواهد ساختندارد، 

         رنج آنها را در  حاصلِ ،خواهد ساخت، چوبۀ دار خواهد ساخت، و ترس
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      با افسون خرافات، عقل را در خانۀ ذهنِهد گذاشت که سفرۀ کسانی خوا 

تو آنها  از ترسِبا استفاده آنها در خواب نگهداشته اند و دیوِ جهل را بیدار، و 

. را به اسم اژدهای سیاه بر تخت نشانده اندترین و ترسو ترین آدم جامعه  خالی

گ، که با شناخت امیدوارم که نتیجۀ بحث ما از خطّ فکریِ شما، یی شی پیان

 «...تاریخ از وادی تجربه می گذرد، فاصلۀ زیادی نداشته باشد

  همفکرهات دارید از دریچه ای به و مهمّ این است که تو جیان عزیز، » 

      باز می شود، نه از دریچه ای « واقعیاتِ زمینی»دنیا نگاه می کنید که رو به 

ین که به ش گفته اند           از زم ،که کدخداهای غیبگو چند هزار سال پیش

 ،باز کردند رو به جایی در ناکجای آسمانیعنی خانۀ آزمایش، ، «دار االمتحان»

که خانۀ شکنجۀ  ،«دار العقاب»خیالی، یکی به اسم  چشم اندازتا دو طرف به 

می شوند، و دیگری به اسم « مردود»آنهایی است که در خانۀ امتحان 

سایش، که جای آنهایی است که در خانۀ امتحان ، یعنی خانۀ آ«دارالقرار»

فضای   مهمّ این است که شما نگاهتان در آسمان تا بی نهایتِ .می شوند« قبول»

بی نهایت رفته است و جز کهکشانهایی پر از ستاره و سیّاره و ماه به چیز دیگری 

شم از آسمان برداشته اید و در مقابل واقعیات زمینی   چ. بر نخورده است

یستاده اید و سعی می کنید که زندگی اصلی و واقعی انسان در روی زمین را ا

در همین جا داریم و همین یک بار است که ما داریم و ای که تنها زندگی 

        برابر آن به حیرت در  ، و دردداریم و خوب یابد، همین جا تمام می شو

ی پیدا نکردید، ایآن معن ، بشناسید و ببینید چه معنایی دارد، و اگر درمی آییم

. خودتان به آن معنایی بدهید تا بشود زندگی فردی شما در یک جامعۀ انسانی

  می خواهم بگویم، جیان عزیز، دریچۀ نظارۀ انسان به هستی باید درست باشد، 
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ه طور نگاه کن، و به چکه درست است و هیچکس به دیگری نمی تواند بگوید 

خوب، منچو، دیدم که می خواستی انگشت ... ور ببینچی نگاه کن، و چه ط

  «...هر چه باشد، شنیدنی استبگو، شاعر عزیز، . ببری باال

پیانگ یی شی، من تا دیر نشده است و فراموش نکرده ایم و در » 

گناه جهل صدها نسل را به اسم جدّ اعالی قضاوت سنگ ناتمام نگذاشته ایم و 

، می خواهم در مقام ده ایممروز به ثبت نرسانسیاستمدارها و قانونگزارهای ا

وکیل تسخیری کدخدای جادوگر غیبگوی چند هزار سال پیش، در این 

که قصد محکوم و مجازات کردنِ هیچکس را ندارد، و هدفش دادگاه، 

چند کلمه ای به  شناختن و شناساندن بدها و خوبها، پاکیها و پلیدیها ست،

 «...عرض حاضران محترم برسانم

. و بسیار به جاست همّمنچوی عزیز، نکته ای که مطرح کردی بسیار م» 

با هم بوده ایم، در هر مورد  هک یفقط این توضیح را بدهم که در تمام ساعتهای

که از کدخدای جادوگر غیبگو یاد کرده ایم، تلویحاً حساب او را از حساب 

اند و کسانی که کسانی که سیاست قبیله ای و آن زمانی او را آیین خود کرده 

، برای مصلحت و حفظ قدرت حکومتها و آسان در چند هزار سال گذشته

کردن سلطۀ آنها بر اکثریت مردم این سیاست آیین شده را زنده و جاری 

یم، و در واقع به طور غیر مستقیم، منظورمان بیشتر انگهداشته اند، جدا کرده 

و هشدار تلخ دادن به آن سادگان انتقاد تحقیر آمیز از این سیاست بازان حیله گر 

با وجود این، دفاع تو از اوی چند هزار سال پیش در . جهل پرور بوده است 

دهکده ای قبیله نشین، در برابر صدها نسلی که از مجمع القصص و االحکام او 

       بیا اینجا در کنار من. سوء استفاده کرده اند، اهمّیت و ضرورت مسلّم دارد
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شاید حضور من هم در مقام متّهم . ت و مرا نایب شخص او فرض کنبایس

 بیفایده نباشد و شاید تو که وکیل تسخیری او هستی، به حضور من که نایب

 «...ج پیدا کنی اتسخیری او می شوم، احتی

حضّار محترم، موکّل من رئیس قبیله بود، چوپانی می کرد، ده نشین » 

دوازده شاخه . قبیله اش بزرگ بود. دایی کندمی خواست بر قبیله اش کدخ. بود

او ناچار شد . افراد این دوازده خاندان با همدیگر رفتار خوبی نداشتند. شده بود

قانون سرهم کند و بگوید . دروغ مصلحت آمیز بگوید. سیاست به کار بزند

شما فقط این خطّ از داستان او را . خدا به او گفته استآنچه را که می گوید، 

باالباالهای آسمان، برای  هست، آن خدایی. قی داردطرید، ببینید چه جور منبگی

توصیف  تعریف و همۀ ما از  ، همان طور که خدا البداین . اهل زمین نامرئی

 و انتظار داریم، باید تنها باشد، بی نیاز باشد، بی تغییر باشد،سنّتی وجودش 

از من می آید او را، نمی دانیم موکّل سادۀ سیاست ب. رون از مکان و زمان باشدبی

آفریدن  ، یا مشیتِبه هوسبی مقدّمه، می اندازدش و آن وسط از کجا می آورد 

تنها نبود؟ کامل نبود؟ بی نیاز نبود؟ خدا نبود؟ چرا؟ مگر او  !آسمان و زمین

دریاها را و بعد روشنایی هم بعد ! چرا؟ چی شد یکدفعه؟ خودش هم نمی داند

و  ،را هاعد گیاهها را، خورشید و ستاره ها و ماه را، و بعد جانوررا می آفریند و ب

ی سیاست باز چرا؟ خود این کدخدا! ا را می آفرینددست آخر آدم و حوّ

نمی داند و هیچکس هم از او نمی پرسد چرا؟ باز با اینکه غیبگو هم چرایش را 

        قدمباغی دارد که گاهی تویش خداست و از مکان و زمان بیرون است، 

یش که معلوم نیست کی و فرشته هابیشتر او قاتش را در مصاحبت با . می زند

    با اینکه خداست و تنهاست و کامل ! برای چی خلق کرده است، می گذراند
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آدم را به شکل خودش با گل ش عالم، می نشیند و نبعد از آفریاست و بی نیاز، 

 از نفس او می دمد و آدم  راخ بینیوس فس خودش را توینَدرست می کند و َ

به عبارت  !و مات و مبهوت می بیند هست می خیزد بر اججان می گیرد و از او 

به شکل خودش درست می کند و البد چون  مه از گل دیگر خدا یک مجسّ

و آن طور که دلش می خواهد مجسّمه را از هر لحاظ و در مجموع  ،خداست

ی سیاست باز کدخداهم باز ! می کند درستعلم خدائیش حکم می کند، 

ۀ آفرینش تمام عالم هستی و نقشکه چرا خدای او که نمی داند  غیبگو

ای عالم : مثل یک جادوگر بزرگ نمی گویدموجودات آن را در ذهن دارد، 

ند و بشوآن  موجوداتِ و عالم هستی و! د و بباشیدیبشوآن،  موجوداتِهستی و 

نمی داند و هیچکس از او  ی سیاست باز غیبگوااین را هم کدخدچرای ؟ بباشند

این خدا که خودش و فرشته هایش نیست چرا  منمی پرسد چرا؟ و بعد معلو

احتیاج به خوردن میوۀ فهم و شعور و میوۀ زنده مانی همیشگی ندارند، می آید 

 رخت زندگی جاویداندر وسط باغش یک درخت دانش و معرفت و یک د

از این دو که از میوۀ هیچکدام  قاطع می کندحکم  زنشو به آدم و می کارد 

هرکس میوۀ این دو درخت را بخورد، خدا می شود، همه یعنی ! نخورنددرخت 

آدم و نمی خواهد خوب، پس یعنی ! چیز را می داند و همیشه زنده می ماند

چرا؟ ! زنش فکر کنند و فهم و شعور داشته باشند و از خوب و بد سر در بیاورند

 این خداهیچکس نمی داند و هیچکس نمی پرسد چرا؟ عنی چه؟ چرا؟ آخر، ی

آدم را به  بر طبق روایت کدخدای غیبگو در مجمع القصص و االحکامش،

دستور می دهد که او را ستایش کند و  شخلق می کند و به شکل خودش 

نگاه بکند عکس خودش به خدا توی آینه می ماند که  درست مثل این. بپرستد
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که می شود خودستایی و خود ! پرستمرا ب! کن بگوید مرا ستایشو به آن 

 ندارد معنی و مقصودی نداریم و چ، هییعنی ما و هر چه در عالم هست! پرستی

. ی، ادواتی هستیم برای خودستایی و خودپرستی خدابی، اسبایاهبازیچه و فقط 

که چی؟  خوب،! بنازیم به خدایی این خدای کدخدای سیاست باز غیبگو

همین چرا؟ که چی و چرا و هیچکس نمی پرسد که چی و س نمی داند کهیچ

با وجود اینکه خداست و غیر از او هرچه هست و هرکس هست آفریدۀ خدا، 

آدمهایی که فقط برای ستایش و پرستش خودش طرّاحی کرده است و اوست، 

 !کنند نمی عمل ،بر خالف خواست او، آن طور که او می خواهدساخته است، 

بعد از آنها را ناقص آفریده است؟ یا آنها  آیا علّتش این است که اوچرا؟ 

برایشان خدایی او آفریده شدن، برای خودشان صاحب اراده و اختیار شده اند و 

هیچکس نمی داند و هیچکس  ر و که چی؟چرا و چه طوبی اعتبار شده است؟ 

خود این خدای تنهای شیطان که آفریدۀ  ؟ که چی؟چه طور؟ نمی پرسد چرا

از دستور خدا سرپیچی  !کامل و بی نیاز و بی تغییر است، به آدم سجده نمی کند

مگر می شود؟ نه، نمی شود، امّا او خوشش می آید که اورا طاغی ! کند می

با . همین بال را به سر آدم می آورد. مجازاتش بکندبه جرم طغیان و بعد بیافریند 

. حرف می زندش خلق کرده است، به زبان خدایی آدم که او را به شکل خود

همۀ جانوران را، از چرنده و جونده و درنده و خزنده و پرنده، به جلو چشم او 

تا ببیند آدم چه نامی به آنها می دهد و آدم به زبان خودش  به هر یک  می آورد

خوب ، «کُنگ لُنگ»نمی گوید « دیناسور»به   مثالً. از آنها نامی مناسب می دهد

چون خداست، خدا،  دبالّ. «بزمجّۀ کوه پیکر»آن نگاه کرد، می گوید  به که

       از جمله  بوده استپیش از خلق هر جانوری، همه چیزش را در نظر گرفته 
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. را امتحان کند آدم ، ولی خواسته بوده است، هوش جانور شناسیاسمش را 

 و اوّلین  ،خدا مخلوقاتکه المثنّای خداست، اشرف  آنوقت همین آدم

درخت معرفت را   ۀ ممنوع االکلِتا میوجانورشناس تاریخ جهان هستی است، 

و هرجا نه بدترش در  برهنه استجانوران نخورده است، نمی داند که مثل بقیۀ 

تا میوۀ معرفت و . پیش و پس پیداست، و در پیش، روتان به دیوار، آویزان است

  از خجالتگاهش به آلت تناسلی اش می افتد و ن دانش انسانی را می خورد،

هایی از درخت انجیر برگزنش و فوراً او . می خواهد آب بشود برود توی زمین

به جلو و عقبشان می چسبانند و پشت درختها از چشم خدا  باغ خدا می کنند و

آنها را نمی بیند و به آدم  ،ه همۀ کایناتبخدای بصیر عجبا که . پنهان می شوند

کفر بود اگر در مگر خوب، راستی  ا در می دهد و می گوید کجا هستی؟ند

آدم، کجا هستی؟ همان طور لخت و همه جاش پیدا، : همان موقع که خدا گفت

ما را مسخره کرده ای، یا خودت را؟ خدایی : می دوید جلو خدا و می گفت

کام که کدخدای سیاست باز غیبگو، بر طبق روایت او در مجمع القصص و االح

چیزی که ! منتسب به او، برای قوم و قبیلۀ خودش دیده بود، چنین خدایی است

بیشتر از کارهای این خدا و حرفهای آن کدخدا تعجّب دارد، این است که ما 

بودند، « اُمّ البشر»و زوجه اش، « ابوالبشر»آدمها، مرد و زن، از اوّلین زوجمان که 

ول کردیم و ال اقلّ از خودمان چه طور اکثریتمان خدایی این خدا را قب

     چرا دست به این کارهای عجیب که این چه جور خدایی است؟نپیرسیدیم 

کمال خودش و از تنهایی خودش، از می زند؟ حوصله اش از خدایی خودش، 

       دیگر نمی خواهد خدا باشد و چونبی نیازی خودش سر رفته است و از 

خالصه اینکه این خدا آدم و ازی افتاده است؟ به خُل بنمی تواند استعفا بدهد، 
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 انسان زنش را که از دستورش سرپیچی کرده اند و میوۀ معرفت خورده اند و

ن را بیندازند و مجازاتشااز باغش بیرون می دهد که  دستور به فرشته هاشده اند، 

ن چند تا کوتاه و پس انداخت بعد از مدتی هم این طور تعیین و مقدّر می کند که

اگر در این زندگی کوتاه پر مشقّت و ، با این خطّ و نشان که می میرند بچّه،

است، در ستایش و پرستش او کوتاهی « داراالمتحان»رنج و درد در زمین که 

یا جهنّم می سوزاند و اگر او را « دارالعقاب»کنند، آنها را برای ابد در  آتش 

را کلمه به کلمه اجرا کنند، آنها را به  و فرمانهایش ند و بپرستند،ستایبدرست 

می فرستد که تا ابد بخورند و پس ندهند، بخوابند و کیف کنند و  «دارالقرار»

، یعنی از آنها پذیرایی کنند های آسمانیکلفت ها وتولید مثل نکنند و مدام نوکر

یکنواخت و عاطل و باطل که در روی زمین هم کسی بیش  وعدۀ یک زندگی 

 ... تابه اینکه محکوم باشد که تا ابد،  هفته تحمّل آن را ندارد، چه رسداز دو سه 

. این خدا زنده است، این زندگی بدتر از مرگ را تحمّل کنند... خاکم به دهن 

چنین متّهم به ساختن موکّل من که شما باور می کنید که حضاّر محترم، خوب، 

چند هزار ، در  مان خودشز، نه حاال، بلکه در همان داستانی است، می تواند

داشته باشد که چنین قصّه ای را باور  رسال پیش، از مردم دهکده اش انتظا

بیله بود و بر قاگر رئیس از شما، حضّار محترم، می پرسم که موکّل من، کنند؟ 

          می کرد و به زندگی آنها نظم و نظامی می داد،  مردم دهکده حکومت

، در معبد چنین خدایی راکند که وادار ان مردم را همدر عین حال می توانست 

با تأیید رئیس من ؟ اگر جوابتان منفی است، ستایش کنند ون و چرا،چبدون 

اتّهام ت او از ئرخواست می کنم که به براقبیلگی و کدخدایی او، از شما د

علیه همۀ کسانی که از زمان او تا در ضمن رأی بدهید و ساختن قصّۀ آفرینش 
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 از خدای ناشناخته و ناشناختنی که در سر و دل نفس عمداً به امروز مردم را

نگهداشته اند و به ستایش و پرستش اجباری چنین  دارد، غافل انسانی ما جای

  «...م کنمی یی مکلّف کرده اند، اعالم جرم هاخدا

منچوی عزیز، خودت خوب می دانی که نه حاال، بعد از چند هزار » 

   که چند هزار سال پیش از آن کدخدای سیاست باز غیبگو، کسانیسال، بل

، به جای این جور   بودند که سعی می کردند با معمّای حیات و عالم هستی

آنها رئیس قبیله نمی شدند، . قصّه سازیها، با منطق نفس انسانیشان کنار بیایند

شدند، مردم پیشوا نمی شدند، پسوا نمی کدخدا نمی شدند، غیبگو نمی شدند، 

را گوسفند نمی دیدند، خودشان را مردم می دیدند، برای خودشان فکر        

می کردند، می گذاشتند هرکس برای خودش فکر کند، و آنوقت اگر چیزی 

می نوشتند، شعر بود، از نوع آن چیزهایی بود که تو گاهی برای خودت زمزمه 

همراه باشند، می شنوند و و اگر دوستانت با تو  ،می کنی یا بلند می خوانی

من، نه آنوقتها که به سنّ شما جوانها  خودِ یک بار .گاهی یادداشت می کنند

بودم، بلکه این اواخر که می توانم با حواسّ جمع از توی تاریخ بیایم بیرون و به 

تاریخ نگاه کنم، در یک لحظۀ خاصّ، نگاهم به هر چیز می افتاد، برایم تازه 

بی معنی بود، چیزی بود ناشناخته در مقابل چشمم که باید  بود، بیگانه بود،

در این موقع . کشفش می کردم، باید می شناختمش تا بتوانم اسمی به آن بدهم

به یاد اوّلین آدمهایی افتادم که گاهی در بعضی از آنها در ذهن آدمیزادیشان، 

         را نفس انسانی بیدار می شد و بیقرارشان می کرد و می خواستند آنچه 

      خوب، معلوم است که باید دوره های خیلی دراز بگذرد. ینند، بشناسندب که می

 صبحها تا انسان با علم و تجربه پی ببرد که آن گوی طالیی درخشان آن باال که 
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     ای ما بیرون می کند و جایش را به روشنایی می دهد، یشب سیاه را از دن

 1 و هلیوم گاز صد در 18 هیدروژن، گاز صد در 71کّل از ستاره ای است متش

، با حجمی یک میلیون و سیصد هزار برابر سیّارۀ دیگر چیزهای و گازها درصد

ذهن کنجکاو و بیقرار آن بعضیها برای اینکه آن ناشناخته را، که هرچه  امّا. زمین

بیاورد،  بود، شاید خودش هم نمی دانست، انسانی بکند و به شناخت خودش در

خوب یا بدی که برای زندگی او  هایبا توجّه به خصوصیات ظاهریش و خاصیت

تعریف می کرد، و این وقتی بود  خودشو استعاری تخیّلی  دریافتِبا داشت، 

که زبان باز کرده بود و شناختش از عالم هستی بر پایۀ زبان تخیّلی و استعاری 

خودم گفتم چنین شناختی، در آن لحظۀ خاصّ بود که پیش  .شکل می گرفت

« علمی»، که شناختی در برابر شناخت امروزی انسان از حیات و عالم هستی

 مذهب شعر از و بود، شعر ابتدا دربوده است، یعنی « شاعرانه»است، شناختی 

 فن علم از و آمد، پدید علم فلسفه از و آمد، پدید فلسفه مذهب از و آمد، پدید

 انسانِ تخیّلیِ شناختهای و دریافتها همۀ مادرِ شعر که یعنی آمد، پدید پردازی

بنابر این، منچوی عزیز، با آن دید شاعرانه ای که  .است بوده هستی از تاریخی

تو به موقعیت و موجودیت آن کدخدای سیاست باز غیبگو نگاه می کنی، 

 موکّل تو حقّ برائت دارد و اعالم جرم تو علیه همۀ آنهایی که از آن روزگار تا

و دل نفس ذهن که در  یشناخت ناپذیرروزگار ما مردم را از خدای ناشناخته و 

جبری و گهداشته اند و به ستایش و پرستش نجای دارد، غافل همه انسانی 

ها؟ . قابل تأیید عقل سلیم استخداها مکلّف کرده اند، تقدیری این جور 

اران جهل را هوانگ، تو دفاعیۀ منچو از موکّلش و اعالم جرمش علیه علمد

  « ...تأیید می کنی؟
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و حاال که شما با منطقی عالمانه مبنای بله، یی شی پیانگ، صد در صد، » 

شاعرانۀ شناخت آدمیزاد از حیات و عالم هستی را توضیح دادید، این احساس 

در من پیدا شد که شاید انسان برای انسان زندگی کردن، نباید حاال که در 

نّ و ریاضی و تجارت و سود و زیان زندگی می کند، چشم دنیای علم و ف

متحرّک و ناطق یک واحد ماشین  شاعرانه اش را بر دنیا ببندد و خودش را

اگر بنا . سوخت و نیرو برای کودسازی و بچّه پس اندازی ببیندتبدیل غذا به 

 سفه خالی کند، به نظر من اینلباشد علم و فنّ زندگی آدمیزاد را از شعر و ف

یک جور بازگشت به زندگی حیوانی است با نفس آدمیزادی و مرگ نفس 

امّا فِنگ نقاشی می کنم، من خودم نه مثل منچو شعر می گویم، نه مثل . انسانی

هر وقت از زندگی امروزی و همۀ . خیلی عالقه دارم« ارهو»به نواختن دو تار 

وم توی اتاق آشفتگیهای زشت و نکبت آمیزش خسته و پریشان می شوم، می ر

عالوه بر آهنگهای سنّتی، . می زنم« ارهو»خودم و در را می بندم و یک ساعتی 

خودم هم آهنگهایی ساخته ام، بدون اینکه هوس آهنگسازی حرفه ای داشته 

قی و رقص، و به طور کلّی یمی خواهم بگویم به نظر من نقاشی، موس. باشم

زندگی بدون زیبایی و . تاس« شعر»جوهر و مایۀ همۀ هنرهای انسان همان 

و خالی  هیاهویی است پر ادّعا. جوهر و جلوۀ شاعرانه، رنگ و نو ر و نوا ندارد

 «...درود بر منچو . از احساس نفس انسانی

و درود بر هوانگ، به امید آنکه گاهی در اتاقش را باز بگذارد و » 

رد، مگر اینکه آهنگی که از دل برخیزد، هیچ دلی را نمی آزا. ارهویش را بنوازد

خوب، فنگ عزیز، . دل شنونده، نه در ذهنش، بلکه در شکمش قرار داشته باشد

     لم هستی راااز دریچۀ کسی که حیات و ع. می شنویم که تو نقّاشی می کنی
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در ذهنش تابلو بزرگی می بیند که به بوم و رنگهای مناسبش دسترسی ندارد،    

چائو از حکایت کوراچاوا و از روایت من از حکایت نکته ای دربارۀ روایت پائو

داری که بخواهی شنیدنش را حسن ختام این دیدار خوش تاریخی پائوچائو 

 «بکنی؟

به تدریج پیانگ یی شی عزیز، من در این ساعتهای خوش تاریخی » 

و در  ی پاییناز کوراچاواپر رفت و آمد احساس می کرده ام که در جایی 

ناگهان چشمهایم را  فر غریب برخورده ام و ابه دو مس مروزاز وقت ا لحظه ای

بسته ام و با نیرویی بیرون از ارادۀ خودم از جا بر کنده شده ام و باال برده شده ام 

در دو تازه وارد زود آشنا  آن دو مسافر غریب، آن و با پنج همشهری همنسل و

ین طور پنج همشهری اگر شما و پائوچائو و هم. فروگذاشته شده اماتاقی بزرگ 

ن اتاق بیرون همنسل من انتظار دارید که وقتی که این دیدار به آخر رسید و از ای

همشهری راه  خانۀ خودش در کوراچاوا را در پیش  شش رفتیم و هر یک از ما

د گرفت، تصوّر یپائوچائو نمی دانم راه کجا را در پیش خواهشما و گرفت و 

دۀ من، پس از چند ساعت تجربۀ یک زندگی و آن نیروی بیرون از اراکنم که 

در جایی از چشمهایم را یک تاریخ ، مرا به جای اوّلم برگردانده است و من 

بازار پر رفت و آمد کوراچاوای پایین باز کرده ام، چنین انتظاری را من از 

آشنا که از  همفکرِ همنسلِ من احساس می کنم که شش همشهریِ. خودم ندارم

ن شناختی مشترک دارند، در سیر زندگیشان تجربه هایی مشترک جامعۀ خودشا

       در صحبتها و تبادل فکر و نظرهاشان، به نتیجه هایی مشترکو دارند،  

چه ،در این موقعیت از تاریخ جامعه شان به اندازه ای فکر چه کنیمرسیده اند، 

  ریک از آنها،بر ذهن آنها تسلّط پیدا کرده است که ه ،چه باید کرد ،خواهد شد
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جمعی در پاتوق مخفیانۀ خودشان، به  از یک دیدار پر شور و هیجان انگیزِ بعد

جمع شدن در ار با دو مسافر غریب و یدخانۀ خود رفته است و این واقعۀ د

، تا این لحظه که من دارم حرف می زنم، خواب دیده را «ژیهویی»چایخانۀ 

جهان اساطیری اتّفاق می افتد و کسی  مشترک که در است، یک خواب یکسانِ

دالل علمی نمی خواهد، مفهوم و معنایی شاعرانه و دلپذیر و تاز آن منطق و اس

حتّی احساس می کنم که اگر شما، پیانگ یی شی، از این . انسانی می خواهد

اتاق بیرون بروید، من ناگهان خودم را در اتاق خانۀ خودم، روی تخت خواب 

ؤیای خوش تاریخی خواهم دید، که در نیمه شب از این ر قراضۀ فنری خودم

بیدار شده ام و می خواهم به جای آب از کوزۀ گوشۀ اتاق، پیاله ام را از تنگ 

نمی توانم خیال کنم که ما اتّفاقی، در جایی . ه پر کنمچسفالی شراب در سر طاق

خورده ایم به دو اتّفاقی، دیداری اتّفاقی داشته ایم، و در این دیدار اتّفاقی، بر

همۀ گفت و گوهایی که کرده ایم، آنچه گفته ایم آشنای اتّفاقی و  غریبِ مسافرِ

احساس من این است که ما در این به ظاهر . و شنیده ایم، همه اتّفاقی بوده است

هم زندگی       اچند ساعتی از یک روز، یک دوره از تاریخ جامعه مان را ب

ا باشد، چه واقعیت، چه قصّه، من از پایان این رؤیا، این دیدار چه رؤی. کرده ایم

دورۀ کهنه ای را پشت سر می گذارم و پایان این واقعیت، از پایان این قصّه، از 

برای جمعی کوچک از جمعیت ان دورۀ جدیدی را شروع می کنم که نبا اطمی

مجمع القصص و االحکام کدخداهای دو کارۀ سیاست باز غیبگو بزرگ دنیا 

از معبدها به موزه ها نقل مکان و نقل اعتبار پیدا  ،آیندگانبسیاری از عبرت  برای

خواهد کرد و خدای خستۀ خودستای خودپرست بی منطق و بی معنا و از خود 

خداهای دهکده های معصومیت و جهل و فریب و قدرت کد لِآسمان جُ بیخودِ
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به گوش دیوارهای خرابه های قصّه ها و فرمانهایش را  ،گوسفندی و شبانی عهدِ

انسانی معبد خدای ناشناختۀ  ذهنهای صاحبان نفسِتاریخ خواهد خواند و دلها و 

        د شد و کوراچاوا هم بعد از چند هزار سال بی فلسفگی، نناشناختنی خواه

بی دانشی، بی قانونی، و بعد از پنج قرن بیخبری از طلوع آفتاب خردگرایی و 

افه گریزی در نظام جامعه گردانی سرزمینهای فرنگ، در حقیقت جویی و خر

خواهد یافت که در تاریخ گذشتۀ خود هیچ چیز ندارد که به درد نگهداشتن 

و . است یبخورد و افتخار کردن به گذشته از هر نوعش درماندگی و خود فریب

گردانی مۀ این ادّعا و امید، به این معنی نخواهد بود که دورۀ بیقراری و سرالبتّه ه

انسان در گوشه ای از این فضای بیکران به پایان خواهد رسید و انسان رمزالرموز 

از حیرت خجستۀ این و سرّاالسرار حیات و عالم هستی را کشف خواهد کرد و 

کشف، پیش از دود شدنِ خورشید، زمین را دود خواهد کرد و در ذهن حیات 

    «.! ..درود بر یی شی پائوچائو. فراموش خواهد شد

11 

که با دقّت و عالقه، در سکوت حاضران، در این موقع پیانگ یی شی   

حرفهای فنگ گوش می داده است، در حالی که به طرف پنجرۀ رو به به 

  :خیابان، رو به چشم انداز شهر، می رود، می گوید

       هوا تاریک شده است و ما متوجّه نشده ایم، مخصوصاً در این »  

ر که فنگ عزیز، نقّاش صحنه های مبهم تاریخ با چه روشن بینی دقیقه های آخ

           روشنفکرهای بی فکر از حاصل دیدار ما حرف خالی از آرمانهای واهیِ
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 « .می زد

بیایید، همه بیایید اینجا »: پنجره را باز می کند و رو به حاضران می گوید  

نگاهی  شن شده است،غهایش روو از این دریچه به چشم انداز شهر که چرا

 « .بیندازید

        اتاق ندر روشنایی ضعیفی که از پنجره های رو به خیابان به درو  

      می ترواد، شش جوان مهمان به پای پنجرۀ گشوده می آیند و در دو طرف

یی شی پیانگ می ایستند و به چشم انداز شهر در روشنایی سرخ رنگ آسمان 

چند . زن چراغهای تازه روشن شدۀ شهر نگاه می کنندچشمک غروب و نور 

انگار با دیدن صحنه ای . مطلق می گیرد نسکولحظه ای همه را سکوت و 

خودِ یی شی پیانگ هم که همه را به . سحرآمیز، در جای خود منجمد شده اند

کرده است، بیحرکت و ساکت،  تتماشای چشم انداز غروب شهر دعو

ه گذاشته است و به جلو خم شده است و در نگاه خود دستهایش را بر لبۀ پنجر

وانگ، صاحب چایخانه، که وارد اتاق شده  ناگهان صدای آقا چی .مانده است

رو از پنجره بر می گردانند . است، جمع حاضر در پای پنجره را به خود می آورد

 وانگ      و می بینند که چراغهای اتاق روشن شده است و می شنوند که آقا چی

مهمانهای محترم من، می بخشید که مشغلۀ سر شب چایخانه موجب »: می گوید

شد که دیر به خدمت شما بیایم، چراغها را روشن کنم و بپرسم که برای شام 

 «چی میل دارید که آماده کنیم؟

جوانها به همدیگر نگاه کردند و به یی شی پیانگ نگاه کردند و چیزی   

  نه، آقاچی وانگ، ما »: خندی حرمت آمیز گفتنگفتند، و یی شی پیانگ با لب
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        برای شام نمی مانیم و زحمت را کم می کنیم، ولی پیش از رفتن ممنون 

 «.می شویم اگر بفرمایید برای ما چایی و کلوچه بیاورند

همینکه که آقا چی وانگ پا از اتاق بیرون گذاشت، شش جوان به   

آنوقت یی شی . باز به چشم انداز شهر خیره شدند د وطرف پنجرۀ گشوده دویدن

پیانگ به آنها پیوست و در میان آنها ایستاد و با صدایی آرام و لحنی آرامش 

 : دهنده گفت

دارم آنها به حرفهای فنگ که گوش می دادم، احساس می کردم که »  

که  خواستم از این دریچه،با این احساس بود که . زبان همۀ شما می شنوم زرا ا

غربت خودم را به شما  خواهد بود، چشم انداز آسمان شهرِ« دریچۀ سوّم»که 

پنجرۀ اتاقی در چایخانۀ  بله، می دانم که دیدن این چشم انداز از. نشان بدهم

آن برج . در پایین شهر کوراچاوا شما را متحیّر و مبهوت کرده است« ژیهویی»

نید؟ حتماً می دانید که اسمش شهر را می بی ازِبلند فوالدی در وسط چشم اند

اآلن درست پنجاه و دو سال از زمانی که من دریچۀ اوّل . چیست و در کجاست

را باز کردم، می گذرد، و تقریباً چهل سال پیش آن دریچه را بستم و تقریباً 

، در غربت فرنگ، در عالم خیال و «دریچۀ دوّم»چهل و سه سال است که از 

. کوراچاوا که زمانی شهر من بود، نگاه می کرده ام داز شهربه چشم ان، خاطره

به این چایخانه آمدم که بادیدن و گفت . حاال دیگر از نگاه کردن خسته شده ام

را باز کنم و شما را به خدای درونتان، به  «دریچۀ سوّم»و گو کردن با شما، 

شهر  انسانیتان بسپارم و نفسِ دل و ذهنِ خدای ناشناخته و شناخت ناپذیر درونِ

چای و کلوچۀ یدن سو منتظر ر دبیایید، بنشینی. و بروم ،آشفتۀ کوراچاوا را به شما

- 085  -



 

 

                                                                                                    «.باشیدآقا چی وانگ 

 نیمکت نشستند،مینگ و منچو و دِکوآن و هوانگ و فنگ و جیان روی   

حاال . ، باز گذاشتندنفر هفتمجایی برای  ،و در میان خود، از هر طرف سه نفر

یی شی  مینگ از طرف راست و منچو از طرف چپ برخاست، و هر دو به

قدمی آنها ایستاده بود و لبخندی مهرآمیز و  پیانگ هشتاد و چند ساله، که در دو

خودتان هم پائوچائوی عزیز، »: آرام چشمهایش را روشن کرده بود، گفتند

 «!بنشینیددر میان ما بیایید، 

 پایان
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