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 سپاس

شد و با این این کتاب به این شکل نوشته نمی

رسید، اگر که نویسنده ترتیب به دست مخاطب نمی

شد. از لطف دوستان و یاری یاران برخوردار نمی

دوست قدیمی بهزاد پاکروح برای نخستین بار 

اش چاپ انتشار آن را بر عهده گرفت و همراهی

مجدد آن را آسان ساخت، دوست گرامی فرناز 

اش و یاران عزیز مریم خواندن و ویراستن یونسی

تاج بخش و کیوان وارثی  طراحی جلد کتاب و 

مدیریت هنری اثر را بر عهده گرفتند. در نهایت، 

دوستان عزیزم مهندس پیمان اعتماد و حسین 

ی خورشید و کاظمیان که مدیریت موسسه

انتشارات شورآفرین را بر عهده دارند، انتشار این 

شان ن ساختند. بسیار سپاسگزار همهکتاب را ممک

هستم، چرا که اگر لذتی و قدرتی و معنایی از 

 شک سهمی از آن خواندن این متن برخیزد، بی

 مدیون ایشان است.

 

 

 



  



 

 

 

 ”شاید تو جنگجو باشى.:”گفت   

 ”جنگجو کیست؟”گفتم: 

ها رهایى یافته و هجنگجو همان کسى است که از ننگِ سای”گفت: 

 ”وجودش بیش از همه واقعیت دارد.

ها را بر اما من از مردمان عادىِ قبیله هستم. مگر نقش سایه”گفتم: 

 ”بینى؟ردایم نمى

 ”شاید تو مخاطبِ من نبوده باشى.”گفت: 

 ”گویى؟ اینجا جز من و تو کسى نیست.پس با که سخن مى”گفتم: 

اى که ناظران از آن سوى دیوار هپندارى؟ مگر نشنیدچنین مى”گفت: 

 ”نگرند؟ شاید جنگجو یکى از آنها باشد.سپید ما را مى

شمن گفته قبیله از چشم ناظران پنهان است. رنگ سپید هم ”گفتم: 

تا نگرد، آور است که ما را مىاز اوهام سرکشان است. فقط زُروانِ هراس



شان گسیل بالاش را به دنسوارانِ سیاهپوشسرکشان را بازشناسد و 

 ”کند.

 ”ها همه سخنان شمن است. از کجا معلوم که راست باشد؟این”گفت: 

مراقب گفتارت باش. شاه بزرگ هرکس را که در رد شمن سخن ”گفتم: 

 ”بگوید،کیفر خواهد داد.

تهدیدِ شاه دلیل خوبى براى وا نهادنِ تردید در سخنِ شمن ”گفت:  

نیست. شاید روزى بتوانى خویشتن را بنگرى و براى محک زدن سخن 

 ”تر از سخن خودشان، بیابى.دیگران، معیارى محکم

شمن گفته هرکس به خود بنگرد در چشم بر هم زدنى هالك ”گفتم: 

دهد. مگر ى خود را از دست مىیهگردد، یا بدتر از آن، بخشى از سامى

شان هاى رقیقای که سرکشان را از روى سایهسربازانِ شاه را ندیده

 ”شناسند؟مى

مان آور نیست، مگر آن که چشماننگریستن هرگز هالك”گفت: 

ها نشسته مسموم نیست. زهرآگین باشند. آن چه در بیرون از چشمخان



نشین، که براى بندگانی قبیلهگم کردن سایه هم چندان بد نیست، مگر 

 ”خود چیزى جز سایه نیستند.

ماند؟ مگر هویت ما چیزى اما بدون ردا و سایه از ما چه باقى مى”گفتم: 

 ”جز ترکیب این دو نشانه است؟

توان پوششى هاى شمن است. مىبزرگداشتِ سایه و ردا از فریب”گفت: 

 ”یه را خواست.اى ارزشمندتر از ساتر از ردا و اندوختهشایسته

  

پوش، که قامت بلندش را هنگام گفتگو با من به سویم خم ژنده    

ى رداى اش، حاشیهکرده بود، به هنگام بر زبان راندنِ واپسین جمله

اش را درید و با آشکار کردن بخشى از بازوى قدرتمندش، یکى فرسوده

هرکس  ترین قوانین قبیله را شکست. به فرمان شاه، مجازاتاز محکم

پوش نمود، مرگ بود. ژندهردایش را به دیگرى مىکه بخشى از بدنِ بى

ام را دید، به زمین اشاره کرد، و با دیدن ردپاى هراسى که چون شگفتى

 ام دوید، لبخندى بر لب نشاند. در چهره



نشینى هایش نبود تا حضور قبیلهاى تیره و غلیظ زیر گامنقش سایه 

 مطیع را گواهى دهد. 

دهان گشودم تا چیزى بگویم، اما بدون آن که براى شنیدنش درنگ  

کند، قد خدنگش را در خاکسترىِ آسمان افراشت و به راه افتاد. از پشت 

اش نگاه هاى رداى ژندهسر، آن قدر پیچ و تابِ موهاى بلندش را بر پاره

کردم، تا در ابهامِ افقِ مه گرفته گم شد. در آشفتگىِ آن رداى مندرس 

آمد. به این اش به چشم نمىرمقىِ سایهنمود که بىچنان با وقار مى

شکل بود که براى نخستین بار با یکى از سرکشان سخن گفتم و قانونِ 

 ام را شکستم. آهنینِ قبیله

دهنده، اى تکانى رنگ باخته، حادثهدیدارِ سرکشى با سایه    

شانه خیلى زود شناخته ممنوع و دور از انتظار بود. سرکشان، با همین ن

کردند و شدند و به ناچار خود را به زندان بزرگ قبیله معرفى مىمى

هایشان، به انتظارِ فرا رسیدن سالگرد تولد شاه همانجا، در تعفنِ سلول

شمارى از آنان که از هیچ قدرتى ماندند. تنها تعداد انگشتدر بند مى



تافتند و به سوى ز سر برمىترسیدند، از این واپسین دستورِ شاه نینمى

گریختند، تا در آنجا که جهان به پایان مان مىمرزهاى دنیاى خاکسترى

گفتند سواران انگیز روبرو شوند. مىرسید، با سرنوشتى هراسمى

کنند و پیش از رسیدن رحم زُروان فراریان را دنبال مىسیاهپوش و بی

ترین شکل دردناكیابند و به به مرزهاى جهان بر ایشان دست می

هاى مخوفى که از مرگ هولناك این کنند. داستاننابودشان مى

داشت تا تاریکىِ امنِ ها بود، سرکشان را وامىعصیانگران بر سر زبان

 هاى زندان را برگزینند و رسومِ دیرینِ قبیله را گردن نهند. دخمه

ه از هاى تاریکِ زندان قبیله همواربه همین دلیل هم سیاهچال    

ى شاه کردند جهان از سایهایشان انباشته بود. حکیمانى که باور نمى

هایى با آسمان آبى غزل ى جهانپدید آمده باشد، شاعرانى که درباره

هایى اخترباره سرودند، خنیاگرانی که از روزهایى آفتابى و شبمى

 هایشان بهگفتند و کیمیاگرانى که در زوایاى پنهانِ خیمهداستان می

گشتند، همگى در نهایت دنبال اکسیرى براى پدید آوردن برف سپید مى



هاى آن را بر آوردند و تاریکى سهمگین دخمهسر از زندان قبیله در مى

کردند. همه آن قدر در آنجا ى خویش لمس مىپیکر سایه باخته

 ماندند، تا در مراسم زادروز شاه قربانى شوند. مى

ترین آیین قبیله بود. سالروز زایش همجشن تولد شاه بزرگ، م    

کردند که شاگردان شمن شناسانى تعیین مىشاه را اختربینان و ستاره

گرفته و ابرى باور داشتند، و بودند. ایشان به جاودانگىِ آسمان مه

بنابراین براى تشخیص زمان جشن، راهى جز اعتماد به شهودِ شمن 

ویى، همواره با زمان پر شدنِ شناختند. این سالروز، به شکلى جادنمى

نشینانِ گشت. به این ترتیب هر از چندگاهى قبیلهها مصادف مىزندان

 یافتند تا در مراسم با شکوهِ جشن شرکت کنند. مطیع فرصت مى

ى سرکشان براى عظمت قبیله قربانى در سالروز زایش شاه، همه 

حرمسراى شدند، و گوشت بدنشان را همچون پیشکشی گرانبها به مى

بختان چندان نبود که بیش از چند فرستادند. شمار این نگونشاه مى

شان باشد. اما ى شاهزادگان و مادرانهاى گرسنهروز جوابگوى شکم



همین اندك هم موهبتى بود که تنها ساکنان کاخ بزرگ از آن برخوردار 

 بودند. 

ک ندیده پوش، هیچ سرکشى را از نزدیى برخورد با ژندهتا لحظه    

گفتند باید از آنان دورى کرد و این دیدگان مىبودم. پیران و جهان

ها بود که سرکشى مثل یک بیمارى واگیردار از راه شایعه بر سر زبان

شود. اما من از کودکى در موردشان کنجکاو بودم و سخن منتقل مى

ذیر، ناپبارها به این خاطر سرزنشم کرده بودند. با وجود این کششِ توجیه

تا آن هنگام هرگز فرصتى دست نداده بود تا از نزدیک با یکى از آنها 

گشتند و گفتگو کنم. همواره بعد از آن که در دادگاه قبیله محکوم مى

شدند. نشست، به زندان فرستاده مىشان مىداغ محکومیت بر پیشانى

ترین شد. چون این نفرین، ترسناكسخن نمىهیچکس با سرکشان هم

کشی برای تر از قرعهشناختیم. حتی ترسناكبود که همه می چیزی

 شرکت در مراسم خونین ستایش شمن. 



دوردست، قربانى شدن سه از همان هنگام که در آن عصرگاهِ    

ى وقار و نه دیدم، شیفتهیسرکش را به جرم تالش براى ساختن آی

این  گشتم تا در موردشان شده بودم. همیشه پىِ فرصتى مىشجاعت

بخت بیشتر بدانم. شاید از این رو بود که همسایگان و طردشدگانِ نگون

کردند. تا آن که هایم نکوهشم مىدوستانم همواره به دلیل کنجکاوی

 پوش را دیدم. سرکشِ ژنده

هاى رفت. او را در باتالقپوش به سوى زندان پیش نمىژنده 

شد. او، انگار ندان دور مىى اطراف قبیله دیده بودم. داشت از زگرفتهمه

که از سواران زروان هیچ نشنیده باشد، با آرامش به سوى مرزهاى جهان 

رفت. دیدار و سخن گفتن با او، فراتر از تمام آرزوهاى ممنوع پیش مى

ام بود. وقتى که رفت، به خود آمدم. دریافتم چیزى به دوران کودکى

آلودِ دور هاى گلدشت تاریک شدن هوا نمانده است، و من همچنان در

 هاى قبیله، سرگردانم. از خیمه

  



پوش، راهِ بازگشت به وقتى اندیشناك از برخورد کوتاهم با ژنده    

ریز و سرد،  یها را در پیش گرفتم، توفانى نابهنگام آغاز شد. بارانخیمه

آمد، در که پیش می یآسا بر زمین فرو ریخت و خروش تندرسیل

پیچید. زمینِ تیره و آسمانِ خاکسترى در هم  هاى هراسانمگوش

آسمان آگین حجم جهان را پر کرد. انگار کههایى خشمآمیخت، و تپش

پوش از جسارتم ناخشنود گشته باشد، و بخواهد بابت گفتگو با ژنده

 عقوبتم کند. 

دادند. چه بسا مادربزرگانِ قبیله همیشه از توفان زنهارمان مى    

ها بود. هراس از توفان و آورِ آذرخش بر سر زبانآثار هراسها که از قصه

مانند نفرت از سرکشان، از کودکی با پافشاری بزرگترها ترس از آذرخش،

گرفت، همگان با گوشت و خونمان آمیخته بود. هرگاه که توفانى درمى

هاى الى هزارتویى از کرباسشدند و البههایشان پنهان مىدر خیمه

جستند. آنان که همچون من اى پناه مىهاى پارچهپارههنمناك و کهن

شدند، سوراخى در هایشان با باد و باران رویارو مىبیرون از امنیت خیمه



کردند، تا شاید شان را در آن فرو مىکَندند و سر و سینهگل و الى مى

شان دور سازد. همه این حجاب چسبناك، نفرین تندر را از چشمان

کند. نشینان را جادو مىه صداى تندر و نور آذرخش قبیلهدانستند کمى

 سهمگیِن گمراهان، با آذرخش گره خورده بود. خودبینى، این لعنتِ

پوش سرمست و از سخنانش چنان از برخورد با ژندهمن اما،     

زده بودم که دیر متوجهِ صدای گامهای توفان شدم. زنگِ خطرِ شگفت

در درونم به صدا در نیامد، و هراس از  آموزشهایی سرسخت و دیرپا

آذرخش چندان دیر در رگهایم جوشید، که توفانِ شتابان آمد و مرا در 

ى باران هایم تنوره کشید و تازیانهچنگال خویش فشرد. تندر در گوش

ام را به بازى گرفت و کوبش سرد را بر تن لرزانم نشاند. باد رداى پاره

بر فراز سرم به آتش کشید. پیش از آن که نورهایى ناگهانى، آسمان را 

آب و آتشی گرفتار آمدم، که جز زنهاری از  یبه خود بیایم، در هنگامه

خواست آن را در خاطر نداشتم. توفان، این آشوبِ آسمانی، گویی می

و ناغافل پوش را تکمیل کند. همچون گردبادی سرزدهگفتگویم با ژنده



لگامی را که آن سرکش سست کرده بود،  بر پیرامونم و اندرونم تاخت، و

 این سرکش گسست.  

دانستم که زانو نزدن و خم نشدن و چهره پنهان خوب مى

نکردن در حضور توفان، خطرناك است و ناشایست. اما وقتی به خود 

پوش بر اش ایستاده بودم. تلنگری که ژندهآمدم که دوشادوش آشوب

شورآفرین توفان رنگ باخت. آن تارهای ذهنم زده بود، در برابر آواز 

پیمود، با سخنانی متین تکانم داده بود، و سرکشی که بر زمین راه می

پیچید و دستانم چرخید و در ردایم میاین سرکش بادپیما، گرداگرم می

کرد. اگر شنیدن سخنان آن یک گرفت و در سماعش شریکم میرا می

 .  بود، رقصیدن با این یک جز تقدیر نبود وسوسه

هایی نیک آموخته و بسیار براى نخستین بار، فارغ از هراس

تمرین شده، خود را به دست بازیگوشِ باد سپردم، و گذاشتم تا تندبادِ 

هایم را بشوید و با خود ببرد. برای خیس و خنک شامگاهى نگرانى

ام را نوازش ردایم بارید و باد پوست برهنهنخستین بار، باران بر تن بی



ام کنده میتنم که پاره به پاره و وصله به وصله از ردای فرسوده کرد. و

شد، نه از زهرِ باد مسموم شد و نه در نفرین باران سوخت. انگار که 

زده و سرمست، ام کرده باشد. پس شگفتتنبرخورد با سرکشان رویین

 ایستادم و ایستادم. 

سر،  م که نگریستن به باالىیاز کودکى چنین آموخته بود    

تر از گردن کشیدن بر گناهی است خطرآفرین. شمن کرداری ناشایست

نشینان را از یاد گفت هرکس که فروتنى قبیلهشناخت. مىسپهر نمى

ها بپردازد، دیر یا زود با توهمِ دیدنِ رنگ ببرد و به سرکشى در آسمان

گردد. از شود و در این جنونِ مهیب مسخ مىسپید دست به گریبان مى

ن یتپید و دیوهای آتشن رو همچنان که قلب جهان بر فرق سرم مىای

رقصیدند، سرسختانه به زیر پایم چشم دوختم و بر براز بام آسمان مى

ى آرزوهاى خفته مان را نقض نکردم. چرا که وسوسهسرافکندگىِ دیرینه

هم حدى داشت و هنوز آن قدر عقل از سرم نپریده بود که قمارِ رویارویى 

 را بپذیرم.  -آن عفریتِ نابینا کننده -رخش با آذ



آسا، در انگیزِ میان دو تندر، ناغافل و برقآنگاه، در سکوتِ وهم

آن لحظه که درنگی بر زمین و زمان چیره شده بود، نوری سهمگین 

هستی را در خود غرق کرد. ناگهان، در زمانی چندان کوتاه که در خیال 

نمود. . . و من د که باورنکردنی میگنجید، همه چیز چنان روشن شنمی

 آذرخش را دیدم. 

 

تنم که با باد و باران آغشته شده بود، گویی در برخورد با این 

نورِ شگفت به کیمیایی درست یافت و دگردیسی یافت. چشمانم، که 

هرگز تا آن هنگام نور را در چنین خلوصی ندیده بود، بر خالف انتظارم 

ناپذیر یافت. آذرخش را تحملپس از گذشتنِکور نشد، هرچند تاریکیِ 

 یآن لحظهوقتی بار دیگر تاریکی و فریاد رعد و تندباد جهان را پر کرد،

به خاطرهاش فشرده بود،نورانیدرخشانی که آذرخش هستی را در آغوش

سرنوشت” آنِ”ای ماندگار بدل شده بود. همچون ردپایی زرین از یک

 ساز، که در آن نور را، و سپیدی را دیده بودم. 



ى دریایى از بهتِ نور سپید زده که ناگهان در میانهمنِ وحشت

پرتاب شده بودم، در همان یک آنِ جاویدان، ردپایم بر گل و الى را، 

بویناکم را، دستان لرزانِ خیس از بارانم را، و پوست  یردای پر وصله

گشته نگریستم، که چگونه از پناه تاریکی آلودم را با چشمانى سرلجن

بیرون کشیده شد، و با صراحتی تکان دهنده نمایان گشت. داستانهای 

خوفناکی که از تاثیر آذرخش برایمان تعریف کرده بودند، خالی از آن 

خوفِ کهن، راست بود. من خود را دیده بودم و این بزرگترین گناهی 

 تکب شود. توانست مرنشین میبود که یک قبیله

دوید، کم کم آنگاه، با هر قطره از باران که بر رخسارم می 

ى ها در درونم خفته بود، بیدار شد. آرزوى کودکانهجسارتى که سال

دویدن در باد و باران، همچون فنرى فشرده که ناگهان رها گردد، در 

اندرونم آزاد شد، و این چنین بود که سرخوشانه در توفان دویدم. 

پیمودم، براى نرم از باران را می یهای توسری خوردهکه تپه همچنان



کردم، و دریافتم نخستین بار عذاب دیدنِ خویش را بر چشمانم هموار 

 که چیزى در درونم شکسته است. 

ى رنگ گفتند. نور آذرخش اندیشهپیرزنان قبیله راست مى

مان من ریخت و این چیزى بود که بر سر چشها مىسپید را در مردمک

گفت. سپیدی وهم و مرض نبود، که هم آمده بود. اما شمن دروغ می

ها بود. پس از تنها حقیقتِ تردید ناپذیر در  این دنیای آکنده از سایه

دیدن نورى که بر همه جا پاشیده شد، نه تنها کور و دیوانه نشدم، که 

ه عمری تر از آنچه کتر و عمیق، دقیق”دیدم”برای نخستین بار به راستی

بدان عادت کرده بودم، و اشتیاقى سوزان در دلم زبانه کشید تا بار دیگر 

ظلمانی را وارسى کنم. پس با همان عظمت و آشکارگی، جهان همیشگى

 با آذرخش بعدی نیز چشمانم را نبستم، و با بعدی هم، و با بعدی. . . 

ر این چنین بود که با سرى افراشته، بى آن که پرواى گریز از نو

آذرخش را داشته باشم، بر لجنزارهاى اطراف قبیله گام نهادم و هر 

ى نور را با چشمانى مشتاق تجربه کردم. آنگاه، در ى ظهور معجزهلحظه



تر، تر و دقیقریخت، دقیقموهبت نورهاى گاه و بیگاهى که بر جهان مى

 خود را دیدم. 

اشتم، تَرَك پندى باورى که بسیار استوار و سرسختش مىپوسته    

هاى برهنه و شتابناکم بر قیرِ چسبناكِ زمین برداشت. همان طور که گام

رفت، دریافتم که براى نخستین بار از آلودگى و زشتىِ تنگناى فرو مى

ام. چسبندگى سردِ گل و الىِ چسبیده به انگشتان پیرامونم بیزار شده

زش و آلوده ارپایم ناخوشایند شده بود، و رداى خیس و بویناکم بى

عنان با خو گرفتنِ چشمانم با نور غوغاگرِ نمود. به تدریج، هممى

ام به مردمکم فشار آورد. هاى پوست کبره بستهآذرخش، زشتى زخم

پنداشت، براى لوحم که عمرى همه چیز را بدیهى مىپوستِ ساده

نخستین بار معناى چندش را از حشراتى که در گل و الى زیر پایم 

ان سال از ورای مهِ یآلودى که سالند، آموخت و زمین گللولیدمى

ى قامتى بلند از چشمانم نمود، به اندازهخاکسترى این قدر نزدیک مى

 فاصله گرفت. 



دویدم و موهاى ژولیده و بلندم را به چنگ باد در حالى که مى    

هاى قدیمى ام. دانستم که افسانهسپرده بودم، دریافتم که دگرگون شده

گفتند، راست بوده است. دیدم هایى که مادربزرگان برایمان مىقصه و

که برخورد با سرکشان به راستى خطرناك است، و دیدنِ آذرخش واقعا 

کند و چیزهایى نادیده را بر مردمِ عادىِ سر به راه چشمان را جادو مى

سازد. همچنان که با سرعتى بیشتر و بیشتر در پستى و آشکار مى

تاختم، همچون شاپرکى جسور پوست زده پیش مىمه هاىبلندى

ى سابقم را به جایگاه انداختم، و ناگهان دریافتم که اطمینانِ کودکانه

ام. در واقعیتِ آنچه که بودم شک کردم خویش در هستى از دست داده

خواستم و مغاکى سهمناك را دیدم که در میان آنچه بودم و آنچه مى

 گشود. باشم، دهان مى

هاى بلندِ از پا افتاده و لرزان از این دركِ نوظهور، بر فراز تپه    

شد و به ى قبیله ایستادم. در آنجا که زمین کمى سنگالخى مىآستانه

کشید، قدر تالشى نافرجام خویش را از لجنزارهاى پیرامونش بیرون مى



 اى فراموش شده آرام گرفتم. آنگاه رداىداشتنىِ صخرهبر انحناى دوست

ام را بر تن دریدم و پاره هایش را به گردباد سپردم. همچنان که ژنده

خورد، در نور خجالتى ام در نوازشهاى بارانِ خنک غوطه مىبدن برهنه

هاى زشت قبیله را دیدم که در هاى پر سر و صدا، خیمهدوامِ برقو کم

 اند. هایى سمى، بر زمین چسبیدهاى سیاه، همچون قارچدره

گفت تنی که ردایش را از دست دهد، زیر وزن شمن می

گفت رعد خرد را تیره و آذرخش اش خاکستر خواهد شد. میبرهنگى

گفت قربانی شدن تنها راه جبران گناهی سازد. میچشمان را خیره می

چنین سهمناك است. می دانستم که باید از سرانجامِ شکستن تمامیِ

ها، شادکامانه از ایستادن تمام اینها هراسناك گردم. اما به جاى رسم

هاى تلنبار بر بامِ قبیله لذت بردم، و همچنان که باد و باران کثافت

پرواى آذرخش بر پوستِ شست و نور بىى سالیانِ دراز را از بدنم مىشده

 نشست، شگفت زده به زیر پاى خویش نگریستم،ام مىزدهحیرت

 . . . و دیدم که سایه ندارم. 

  



 

ام ها پیش رفتم، توفانى که تا آنجا بدرقهوقتى به سوى خیمه    

کرده بود، مرا بدرود گفت و به راه خود رفت. با چشمانى بالغ از نگاه و 

ام را دیدم، و وارسته هاى زندگى هر روزهانباشته از نور آذرخش، زشتى

ن نشینادانستم که قبیلهاز رداى پلیدم، به قلمرو قبیله گام نهادم. مى

عریان ایستادنم بر فراز صخره را، قد برافراشتنم در باران را، و غسل در 

دانستم که اند. مىنور آذرخش را با چشمانى نیم بسته و هراسان دیده

گویند و همسایگان در هاى مخوف مىى جسارتم قصهپیرزنان درباره

آلود و محوى را که هاى ترسشوند. سایهلعن و نفرینم همداستان مى

گریزند، و دیدم که از برابرم مىزمانى دوستان و خویشاوندانم بودند، مى

دهند. پوستم آن قدر در نور با صدایى مرتعش از ترس دشنامم مى

ها جایى براى قالب کردن خویش بدان آذرخش غرقه بود که سایه

 ام کافى بود. یافتند و این نشانه براى اثبات سرکشىنمى

ها رسیدم، در چین و چروكِ میان خیمهوقتى به چارسوقِ     

انگیز اى از مناظر خاطرهى پیشارویم به دنبال قطرههزارتوى دودزده



ها ام گشتم و هیچ نیافتم. آن سنگفرش بردبار و مهربانى که سالکودکى

هایم را بر دوشِ نجیبش تحمل کرده بود، جست و خیز من و همبازى

هایش نبود. نِ ماسیده در شکافهایى با لجحاال چیزى جز خرده سفال

کشیدیم و آن چاه عمیقى که آب گواراى پس از بازى را از آن مى

اى متعفن، که جریانى از نوشیدیم، مغاکى بویناك بود و حفرهمى

تراوید. آن خویشان و دوستانى حشرات موذى از حلقومش به بیرون مى

یى غریبه و بدخواه هانمودند، حاال جز سایهکه آن همه یکدل و همراه مى

رفتند، هایشان فرو مىنبودند که در ژرفاى رداهاى سیاه و تاریکى خیمه

 سایه برهند. تا از رنج دیدن پیکرى بى

 شبگردان زرهپوشِ شاه در میدانگاهِ چارسوق منتظرم بودند. 

  

از شلوغىِ بارگاهِ شاه یکه خوردم. پیش از آن جز در مراسم     

ى حاضران در ها هم غلغلهندیده بودم. آن وقتزادروز شاه، کاخ را 

تاریک و وسیعِ کاخ آن قدر بود که شکل دیوارها و معمارى تاالرهاى نیمه

 کرد. کاخ را از چشمانم پنهان مى



اما حاال اوضاع متفاوت بود. این بار افواج منظم سربازان شاه تاالرها را 

شان معمارى سرد و پر کرده بودند، و آرایش هندسى و دقیقِ ایستادن

 ساخت. روح کاخ را برجسته مىبى

اش تخت شاه وقتى به تاالر بار عام رسیدم، به سختی در تاریکى    

نمود به آن را تشخیص دادم. با آرامشى که براى خودم هم غریب مى

کردم خطر رویارویى با شاه در برابر آنچه که سو پیش رفتم. حس مى

اى بیش نیست. رده بودم، بازى کودکانهاش کدر چنگال توفان تجربه

هاى سنگىِ بلندِ تاالر در مهى سنگین که از زمین پایین و باالى ستون

خاست، فرو رفته بود. چنان که گویى جنگلى از و دیوارها برمى

ى باستانى، دو عدمِ مبهم را در زمین و هاى تیره و خزه گرفتهستون

ها را گفتند که این ستونمىآسمان به هم پیوند دهد. پیران قبیله 

اند. نسلى چنان سرکش که از نگریستن به باالى سر خود ها ساختهغول

هراسیدند. شاه، با وجود آن که نگهبان قانون مقدسِ منع نگاه نیز نمى

ى زیست که یادگار چنین دورانى بود. بقیهبه باال بود، خود در کاخى مى



شان بیش از درازاى ه سقفزیستند کهایى مىمردم عادى در خیمه

و برافراشتنش بدون نگریستن به باال  دستى از سرشان فاصله نداشت

 ممکن بود. 

هایى استوار به شاه، بسیار پیر و فرتوت بود. وقتى که با گام    

تختگاه عظیمش نزدیک شدم، شکم ورم کرده و پوست زرد و لزجش را 

هاى متعفنش را سهآورد و خرنادیدم که به رداى سیاهش فشار مى

تر کرد. وقتى دقیقى کاخ سنگینى مىشنیدم، که بر فضاى خفه

اى را در کنار تختگاهش تشخیص دادم نگریستم، پیکر باریک و کشیده

اى تیره فرو رفته بود. با وجود آن که هرگز از نزدیک ندیده که در خرقه

 کنم. گونِ شمن نگاه مىدانستم که دارم به پیکرِ سایهبودمش، مى

  

اى موجود سرکش و ”دار گفت:شاه با صدایى خمود و خش    

ى خویش را اى و سایهگونه دگرگون شدهاى که ایننافرمان، چه کرده

 ”اى؟از دست داده



پوشى را دیدم که از دیوار سپید و لذتِ شامگاهان ژنده”گفتم:

. راند. گفتارش شوقى در دلم برافروختنگریستن به خویشتن سخن مى

تر پس پذیراى توفان شدم و رداى خویش را وانهادم تا خویشتن را دقیق

 ”در نور آذرخش بنگرم.

نشینِ سرکش، مگر خبر نداشتى که رداى اى قبیله”گفت:

است که در برابر خطرات آذرخش داریم؟  یباشکوه ما تنها سپر

دانستى که بر رداى سیاهت شرف و افتخار اجدادت را حمل نمى

اى بدون سایه و ردا به قلمرو مقدس قبیله ونه جرأت کردهکنى؟ چگمى

 ”گام بگذارى؟

بازگشتم به قبیله نه از سر عادت بوده و نه به قصدِ ”گفتم:    

هاى عزیزتان. آنچه که مرا به میان شما شکستنِ حرمتِ زشتى

 ”بازگردانده، پرسشى است که امید دارم در یافتن پاسخش کمکم کنید.

هنگام سکوت اختیار کرده بود، ناگاه به سخن شمن که تا این 

ای گریزپا و مبهم تشکیل آمد. گویی صدایش همچون ظاهرش از سایه



نشینِ گمراه، مگر اى قبیله”شده باشد، با همان نجوای خفه گفت:

اش گمراهى است؟ گیرد و نتیجهدانى که پرسش از شک مایه مىنمى

ز گریختن و مخفى شدن در کدام پرسش چنان نیرومند بوده که تو را ا

 ”ها باز دارد؟تاریکى خیمه

دیدم باور ها همچون شما به واقعیتِ آنچه که مىسال”گفتم:    

هایم را ویران کرد. داشتم، تا آن که هجومِ آذرخشى داربست تمام یقین

کند که شاید آذرخشى دیگر این شک همچنان بر دلم سنگینى مى

یا را بار دیگر در هم ریزد. با شما هستم، ام از دنبتواند برداشت کنونى

توان از اى تمامِ کسانى که این پرسش برایتان معنا دارد، چطور مى

توان بر واقعى بودنِ خویشتن هستىِ خویش اطمینان یافت؟ چطور مى

یقین کرد؟ در حالى که نگرانى از ظهور آذرخشى دیگر و از اعتبار افتادن 

 ”کند؟مان سنگینى مىبر چشمانتمام چیزهاى مهم و بنیادین، 

اى موجود گناهکار، بر زبان راندن این پرسش به ”شمن گفت:    

 ”کند.تنهایى براى قربانى کردنت کفایت مى



ى پاسخگویى است. ترین شیوهحذفِ پرسشگر ناشیانه”گفتم:

ى واقعى بودن انگار که از کمک به من عاجزید و خود نیز در حل مسئله

 ” اید.خویش درمانده

نه، ما براى شک تو پاسخى در خور داریم. پیشگیرى ”شاه گفت:

از مرض شک بیش از درمان کارآمد است. من هرگز در واقعى بودن 

کنم، و تمام تردیدکنندگان در این مورد را نیز از بین نمىخویش شک 

 ”ماند.برم. به این ترتیب شکى در واقعیت من باقى نمىمى

در واقعیت من نیز تردیدى وجود ندارد. من با ”شمن گفت:    

قطعیتى تمام، هستم. این قاطعیت براى اثبات موضوع خویش کافى 

مغز گناهکارى سرکش بیرون  تواند ازاست. شک در وجود من تنها مى

کنم. به این ترتیب کسى یا بتراود. من با نفى شکاکان، شک را نفى مى

 ”ماند تا شک در وجود ما را معتبر سازد.چیزى باقى نمى

تان را تداوم بخشد، حذف شکاك و طرد شک شاید یقین”گفتم:    

برد، بین مىحل شما صورت مسئله را از برد. راهاما تردید مرا از بین نمى



نماید که جسارت الزم براى پذیرفتنِ نه ضرورت طرح آن را. چنین مى

شک، فراتر از توان شما باشد. من به دنبال پاسخى به قبیله بازگشتم و 

 ”. روماکنون با پاسخى دیگر از اینجا مى

دانى که روى؟ مگر نمىى من کجا مىبدون اجازه”شاه گفت:    

گیرد؟ خارج از قلمرو من و رأى شمن شکل مىجهانِ ما بر اساس حکم 

ى سرفراز ما را از ى ما، هیچ نیست. تنها مغاکى است که قبیلهاراده

سازد. در آن دم که پایت را از قلمرو قدرت من و نیستىِ محض جدا مى

ترین شکل از میان خواهى رفت. حکمت شمن بیرون گذارى، به دردناك

آن به چنگ سواران سیاهپوش زروان و این در صورتى است که پیش از 

 ”نیفتاده باشى.

دهم از سواران زروان بگریزم و در مرز عدم ترجیح مى”گفتم:

ى موهومِ ناپدید شوم تا آن که خوراك فرزندانت گردم و جزئى از چرخه

 ” هایتان باشم.یقین



ام کرده هاى زرهپوشى که محاصرهاین را گفتم و از میان سایه    

ى کاخ گام برداشتم. سربازان که گویى با شنیدن سوى دروازهبودند، به 

گفتگویم با شاه مبهوت شده بودند، از سر راهم کنار رفتند. نگاهى به 

ام حیران مانده بود و پشت سرم انداختم و شاه را دیدم که از گستاخى

کرد. تمام عضالت سست و فرتوت بارش نگاهم مىبا چشمان ریز و نفرت

لرزید. شمن که مانند همیشه ساکت و آسایش از خشم مىى غولچهره

آرام بود، همچون رویایى نحس در کنار پیکر عظیم شاه ایستاده بود و 

نگریست. ى سیاهش با چشمانى بیمناك مرا مىاز میان تاریکى خرقه

شان هاى تیرهى سربازان بیندیشم، از میان سایهآنکه به امکان مداخلهبى

ى کاخ گشودم. نیرویى نوظهور از را به سوى دروازه گذشتم و راه خود

توانند به من کردم هیچ یک از آنان نمىجوشید و حس مىدرونم مى

آسیب رسانند. شنیده بودم که سربازان براى دستگیر کردن سرکشان، 

اى آویزند، و پیکر انباشته از نورِ من سایهشان مىمایههاى کمدر سایه

 بازانِ شاه شود. نداشت که دستاویز سر



ى درِ کاخ رسیده بودم که سربازى تنومند و درشت به آستانه    

برافراشته  -تا مرزِ گناهِ به باال نگریستن-اندام، که سرش را مغرورانه، 

کنى پیش از دستور چطور جرأت مى”بود، راه را بر من بست و گفت:

 ”مرخصى، بارگاه شاه بزرگ را ترك کنى؟

گیرم. از سر راه من کنار برو. بستنِ راه دستور نمى من از کسى”گفتم: 

 ”اى زرهپوش مانند تو نیست.من کار سایه

آلود فشرد و اش را بر ابهام زمینِ مهپوشهاى آهنسرباز مغرور چکمه 

 ”اما من سرِ آن دارم که راهت را ببندم.”گفت:

ا ترسى از این که بسرباز جسورى هستى، نمى”لبخندى زدم، و گفتم: 

 ”اى؟سخن شدهسرکشى مانند من هم

انگار تازه به یادِ خطرِ واگیردار بودن درد سرکشى افتاده باشد، کمى  

تردید کرد. آنگاه، بى آن که مکث کنم، همچون نورى که از میان مه 

هاى پیکرش گذشتم. وقتى بگذرد، به راه خود ادامه دادم و از وراى سایه

هاى ر کردم، حس کردم یقیناز میان پیکر سنگین و مسلحش عبو



ام. تازه آنگاه پى ام فشردهسایههاى بىى زیادى را در زیر گامشکننده

بردم که تنها زنجیرِ هراس از شاه و سواران زروان است که سایر سرکشانِ 

دارد. سرباز مغرور، که از عبور اسیر در زندان قبیله را از گریختن باز مى

اى ”یکه خورده بود، با آهنگى فروتنانه گفت: ام از میان کالبدشگونهشبح

 ”سرکش، درنگ کن.

ناپذیر ایستادم و به او نگریستم. دیگر مانند سابق استوار و تزلزل 

 نمود. نمى

 ”خواهى؟چه مى”گفتم: 

 ”تو همچون سرکشان دیگر نیستى. نامت چیست؟”گفت: 

م، اندیشمندانه به زیر پایم نگریستم و چون ردى از سایه نیافت 

 ”شاید که جنگجو باشم.”:گفتم

  

ها پیشاپیش از سر راهم گریخته بودند. همگان از ساکنان خیمه    

ى خود را در برخورد با من از دست دهند، اى از سایهترسِ آن که گوشه

سان از رنجِ بدرود گفتن به دوستان و گزیدند. بدیناز مسیرم دورى مى



شان آنجا را ترك هاى خوب و قدیمىآشنایان رها شدم و همراه با خاطره

اى متروك، به سوى هایى استوار، از میان برهوتِ قبیلهکردم. با گام

هایى از تردید در دلم نمایان مرزهاى جهان پیش رفتم. گهگاه جرقه

انگیز زروان هاى سواران خوفضربهشد و گوشم را براى شنیدن سممى

کردم. اما شورِ یافتن راهِ چیرگى بر شکِ واقعى بودنم، از تمام مىتیز 

گفتند در مرز جهان با مرگى فجیع و این تردیدها نیرومندتر بود. مى

ترین اى جز کنکاش در این بزرگدلخراش روبرو خواهم شد، اما چاره

 مبهمِ باقى مانده، نداشتم. 

پیش داشتم. مسیرى براى خروج از قلمرو قبیله راهى دراز در     

پوش را دیده بودم، که در پیش گرفتم، به همان جایى رسید که ژنده

پس کوشیدم تا در راستاى حرکتش پیش روم. شاید با یافتن بقایاى 

آمد، پى ى عدم بر سرم مىپیکرش به آنچه که پس از پریدن به ورطه

 بردم. مى



روى خویش هنگامى به خود آمدم که مرز هستى و عدم را در پیش  

آگین که یک سویش دنیاى آشنای قبیله بود، با یافتم. خطى محو و مه

خاکسترى، و سوى دیگر، عدم. نیستىِ عظیم  یسیاه و آسمان ییلجنزارها

شد بدان نگریست. بر زد و جز دم زدنى نمىو سترگى که چشم را مى

گفتند، مرز جهان بر زمین قرار نداشت، بلکه همچون خالف آنچه مى

 شناور بود. ” کجاهیچ”حى رویاگونه بین زمین و آسمان، درسط

پوش را یافتم، و چون حس ى ژندهنزدیک مرز عدم، رداى چهل تکه 

درنگ شنوم، بىها مىکردم صداى تاخت سواران زروان را از دوردست

خیزى برداشتم و به میان اقیانوسى از نیستى که در برابرم آغوش 

 گسترده بود، پریدم. 

  



 جوم رنگ. ه

 براى نخستین بار آبى، و براى اولین بار، سبز. . .  

 ام، رنگ بود. نخستین تجربه 

هایم را ام را از بیم منقبض کرده بودم، و پلکبدن مرتعش و ترسیده 

ام و فشردم تا شاید یک قدم بیشتر بین آگاهىبه سختى به هم مى

خطرى که در آن سوى مرزهاى عدم کمین کرده بود، فاصله بیندازم. 

اما آن مرگ دردناکى که انتظارش را داشتم، مرتب به تعویق افتاد. تنها 

داشتم، گرمایى خفیف بود، و هجوم بوهایى گوناگون.  احساسى که

ها چیزى نرم و خیس را در زیر بدنم لمس کردم، و صداهایى از دوردست

ها، هیچ نبود. وقتى که اتفاقى برایم نیفتاد، به گوشم رسید. گذشته از این

سان بود که رنگ را دیدم. رنگى که چشمانم را به آرامى گشودم، و بدین

اش جز در سخن شاعران هیچ م جز در رویا ندیده، و دربارهتا آن هنگا

 نشنیده بودم. 



اى از هزاران در ابتداى کار، هیچ چیز آشکار نبود. تنها آمیزه    

اى بغرنج و مسحورکننده از رنگ گوناگونِ در هم تنیده بود، و شبکه

سوى عدم چنان گیج کننده بود که ى جهانِ آناشیاى رنگین. منظره

هایم را مدتى اى چشمانم را باز نگه دارم. پلکنستم بیش از دقیقهنتوا

ام فرصت دادم تا آنچه را که دیده بود، بفهمد. به بستم و به ذهنِ آشفته

ها زودى کنجکاوى بار دیگر چیره شد و این توالىِ گشودن و بستن چشم

 انداز پیرامونم را ببینم. آن قدر تکرار شد که توانستم چشم

انگیز از بهشتى ام کرده بود، تصویرى غنى و شگفتکه احاطه جهانى 

 بود که وصفش را از شاعران شنیده بودم. 

ى صاف و یکدستِ آسمانى آبى بود که اولین چیزى که دیدم، زمینه 

ابرهاى الجوردین و خورشید سرخ سحرگاهى در آن شناور بودند. در 

آسایش زیبایى بهشتزیر این آسمان رویاگونه، زمینى قرار داشت که 

 نمود. ناپذیر مىتوصیف



هاى سبز و شادابش در چمنزارى بزرگ بودم که سطح علف    

شد که گون بود. چمنزار به جنگلى منتهى مىهایى جیوهپوشیده از ژاله

نمود. در آن هاى درهم تنیده مىهمچون شعرى موزون از شاخه

ى خراشید و در زمینهآسا فلک را مىها کوهى ارغوانى و غولدوردست

مان، آبى بود. نام عناصر سپهرى قرار داشت که مانند رویاهاى کودکى

سایه و هاى خنیاگرانِ سَبُکناآشناى جهان پیشارویم را، از برکتِ قصه

آلود و سپهر شاعران سرکش به یاد داشتم. در سرزمین گِلاشعار حماسیِ

گفتند تنها شمن مى ى ما، رنگ آبى طلسمى بود کهدوداندود قبیله

 یکبار آن را دیده است. 

جهانى که اطرافم را پر کرده بود، از هر آنچه که پیشاپیش دیده     

کردم، ام زندگى مىتر بود. هنگامى که در قبیلهتر و پیچیدهبودم، غنى

پایم فراخناى دنیاى دیدنى بسیار اندك بود. افق، تنها چند قدم از پیش

ى چیز خیلى زود در خاکسترىِ فضاى مه گرفتهفاصله داشت، و همه 

 شد. دور و برم پنهان مى



آورد، تا مسافتى هایم فشار مىانداز جهانى که بر مردمکچشم 

ى بین یافت.  افق، خطى در آن دورها بود و فاصلهباورنکردنى ادامه مى

 نواز پر شده بود. شمار چیز قشنگ و چشمزمینِ سبز و آسمانِ آبى، با بى

دیدم، زیباتر از آن بود که واقعى بنماید و ناآشناتر از آن آنچه که مى 

 برم. بود که فهمیده شود.  حس کردم در رویایى فریبنده به سر مى

و این رویا خیلى زود با پافشارى نگاهم فرو پاشید. چرا که     

تر غلتید و در نهایت بر بدن چشمانم از افقِ دوردست به اشیایى نزدیک

ى غوغاى آذرخش، براى دم قرار گرفت. گذشته از چند لحظهخو

ى پیش، از دیدم. این بار هم مانند دفعهنخستین بار بود که خود را مى

ى زشتى و ناپاکىِ بدنم بر خود لرزیدم. گویا که در جهانى چنین مشاهده

اى اضافى و مهمانى ناخوانده باشم. پوست خشن و نقص، وصلهزیبا و بى

اى آلوده پوشیده شده بود، که از جاى جاى آن لبخند م از کبرهبرِ تنزِ

ى گذرانِ رعد هایى کهنه و نو آشکار بود. این بار دیگر از بارقهزشت زخم

ام رمقش خبرى نبود و جایى براى شک در ژرفاى زشتىو برق و نور بى



وجود نداشت. درخشش مداوم و باشکوه خورشید بود و یقینى گزنده و 

کرد. که بیگانه بودنم را در این جهانِ سحرآمیز، گوشزد مى دردناك،

ى قشنگ، موجودى ناجور و ناخوشایندم و دریافتم که در این زمینه

قلبم هجوم آورد. چشمانم را بستم تا از شر تصویر  موجى از اندوه به

نازیباى خویش رها شوم. بدان امید که از این رویاى غریب بیدار گردم 

 ى خود زشت را بازیابم. قدرِ جهان زیبا، یا جهانى به اندازهو خویشتنى به 

چشمانت را باز کن. ”ناگهان صدایى آشنا آرامشم را بر هم زد:    

 ”شرمندگى از آنچه که هستى سودى ندارد.

ى ى آبىِ باالى سرم، چهرهبا تعجب چشم گشودم و در زمینه 

جا آورم. موهاى بلند  پوش را دیدم. لحظاتى طول کشید تا او را بهژنده

ى هاى لجنِ خشکیده و دودهاش تمیز بود و دیگر اثرى از رگهجوگندمى

اش خبرى نبود، و لباسى شد. از رداى پاره پارهسیاه بر آن دیده نمى

 فاخر بر تن داشت. 



وقتى در آن ظاهر آراسته به جا آوردمش، شادمانه فریاد     

 ”!اىالم. چه دیدار نامنتظرهپوشِ سرکش، از دیدنت خوشحژنده”زدم:

کردى فکر مى”پوش شده بود، لبخندى زد و گفت:او، که دیگر خوش 

ام؟ مانند سایر سرکشان با رسیدن به مرز جهانِ اندوهبارمان از بین رفته

اى قدیمى را موقع عبور از مرز نیستى فکر نکردى راهى تکرارى و جاده

 ”کنى؟طى مى

راستش را بخواهى، باورم شده بود که ”م:با کمى شرمسارى اقرار کرد 

 ”تنها گذرنده از مرزهاى جهان خاکسترى هستم.

گریزند، در ابتداى کار تمام فراریانى که از جهان قبیله مى”گفت:    

ات از زشتىِ خویش هم شوند. سرخوردگىدچار چنین احساسى مى

که  برایم احساسى آشناست. این زشتى میراثِ زادگاه ماست. رسم است

 ”اى شنا کنند.ى نقرهسرکشان براى رهایى از آن در دریاچه

گویى که گویى چنان سخن مى”با گیجى و سردرگمى گفتم:    

 ”جز من و تو فراریان دیگرى هم وجود دارند.



آرى، سرکشان بسیارى حل شدن در نیستى را به ”پوش گفت:خوش 

جسور، همچون ما،  اند. این فراریانِ پوسیدن در زندان شاه ترجیح داده

هاست اند، و قرنى این دریاچه یافتهخویش را در این جهانِ زیبا و کرانه

اند. حتى کسانى هستند که ى سیاه ساکن شدهکه در اطراف آیینه

هاى بسته ى ساکنان این جهان زیبا را از اعقابِ فراریانِ جهانهمه

 ”دانند.مى

 ”توانم آنها را ببینم؟مىپس چگونه است که ن”با ناباورى گفتم:    

بینى، آن است که دلیل این که جایى را نمى”خندید و گفت: 

کنى. من هم اگر مانند تو روى زمین دراز اى و هیچ حرکتى نمىخوابیده

گرداندم، چیزى جز کشیدم و فقط کمى سرم را به چپ و راست مىمى

اگهانى طبیعى دیدم. هرچند این فلجِ نهاى ارغوانى و آسمان را نمىکوه

شدیم، و حاال که تو به مان از نگریستن به باال منع مىاست. ما در قبیله

اى که حرکت نگرى، چنان عظمتى را دیدهپشتگرمى زمین به آسمان مى

 ”کردن را برایت دشوار کرده است.



ى هاى قبیلهتوان در این جهان هم مانند باتالقمگر مى”گفتم:    

برم و از ترس کردم در رویایى شیرین به سر مىما حرکت کرد؟ فکر مى

 ”خوردم.بیدار شدن بود که تکان نمى

این حالت برایم آشناست. من هم پس از عبور از ”فکورانه گفت:

پنداشتم. با این وجود، از وقتى که برخاستم مرز نیستى چنین مى

هاى این جهان نه تنها با حرکت کردن از بین دریافتم که زیبایى

 ”شوند.نوازتر هم مىوند، که چشمرنمى

ام تکیه کردم، خود را تکان دادم و برخاستم. در حالى بر اراده    

پوش که که همچنان دلواپسِ از دست دادن سپهر آبى بودم. خوش

همچون ستونى ستبر در آسمانِ باالى سرم قد برافراشته بود، با چرخشى 

 قدِ من شد. آرام، هم

ر این دنیای خالی از مه و لجنزار یکه حرکت کردن د یاز آسان

سو و آن سو گام برداشتم. خوردم. عضالتم را به کار گرفتم و به این

کردم. چمنزارِ زیر پایم سفت و محکم بود و احساس سبکى و نشاط مى



هاى اطراف قبیله بسیار تفاوت داشت. آن با گل و الى چسبناك باتالق

هاى مرطوبِ زیر ن و لمس چمنقدر از گام برداشتن بر زمینِ زمردی

ى اطرافم ام سرخوش شدم، که مدتى طول کشید تا منظرهپاهاى برهنه

 را با دقت بیشترى نگاه کنم. 

انداز پیرامونم به قدر آسمانِ آبی چشمگیر بود. درختان چشم    

جا روییده بود، به باغی رویایی میدرهم پیچیده و گلهایی که در همه

زیبا به  یوجود، چیزهای کنجکاوی برانگیزی در این زمینهنمود. با این 

هایى نحیف و خوردند. در گوشه و کنار چمنزار سرسبز، پیکرهچشم می

الغر را دیدم که بر زمین نقش بسته بودند. بیشترشان تا نیمه در خاك 

شان علفهایى روییده بود. چنان که گویى فرو رفته بودند و بر بعضى

پوش کاره در زمین دفن کرده باشند. از خوشتندیسى را نیمه 

 ”ها چیستند؟این پیکره”پرسیدم:

گذرند به قدر تو براى ى سرکشانى که از مرز عدم مىهمه”گفت: 

جستجوى این جهان اشتیاق ندارند. برخى از فراریان قبیله، پس از ورود 



شوند که در زیر وزن ى آسمان مىى منظرهبه این جهان چنان شیفته

گردند. آنان به تدریج در چمنزار جذب الجوردینش میخکوب مى

 ”شوند.مى

توانست سرنوشت من نیز باشد، چشم اندیشناك از آنچه که مى    

ى سیاه بیضى شکلى را بر ها برگرفتم و در پیش پایم صفحهاز پیکره

تاباند، اما به شکلى غریب با دیدنش زمین دیدم که هیچ نورى را باز نمى

اى وجود نداشت. شمن تنها کسى افتادم. در قبیله، آیینهاد آینه مىبه ی

گفت آیینه ابزار کار جادوگران بود که ادعاى دیدنش را داشت و مى

اى ندیده بودم، حس خودبین است. با وجود آن که تا آن موقع آیینه

ى سیاه باشد. با کنجکاوى بر روى کردم باید چیزى شبیه به این صفحه

م ولى به جاى آن که بنابر روایتها تصویر خودم را در آن آن خم شد

 اى از قبیله را در آن یافتم. گونهى شبحببینم، منظره

ى سیاه است. تنها براى دیدن این آیینه”پوش گفت:خوش    

مان مان را در پیش چشمانگذشته کاربرد دارد و جهان دلگیر قبیله



دانند و معتقدند ناظران س مىکند. اهالى دهکده آن را مقدتصویر مى

 ”اند.مان آن را در اینجا کار گذاشتهى شومبراى یادآورى گذشته

 ”اهالى دهکده؟”با تعجب پرسیدم: 

زودتر از آنچه ” اى به پشت سرم اشاره کرد و گفت:پوش با خندهخوش 

کنى. ى این جهان پرسش مىکه در میان نوآمدگان رایج است درباره

 ”آن سو نگاهى بیندازى؟خواهى به نمى

ى زالل نوازى از یک دریاچهى چشمبرگشتم و با منظره    

هایش روییده بود هاى زرین بر کنارهکوهستانى روبرو شدم. ردیفى از نى

انداِز ى این چشمشد. در میانهو آبىِ آسمان بر سطح صافش بازتابیده مى

هاى اى بزرگ با خانههای الجوردینِ دریاچه، دهکدهدلکش، کناز خیزابه

شد. در هاى سرخ و زرد دیده مىهایى رنگ خورده از گُلچوبى و بالکن

شد مردمى با سر و وضع ها، مىهاى تمیز و آفتابگیرِ بین خانهخیابان

شان ناگهان از برهنگى و آلودگىِ بدنم خجالت آراسته را دید. با دیدن

 کشیدم. 



نگران زشتىِ بدنت ”گفت:پوش به دریاچه اشاره کرد و خوش    

اى و ناپاکىِ کالبدت ها گریختهنباش. به تازگى از جهانى انباشته از سایه

میراث آنجاست. به آب بزن و سر و تنت را بشوى. خواهى دید که از شر 

 ”شوى.ها خالص مىبیشترِ این آلودگى

اش به سوى دریاچه شتافتم و با ترس و دلهره در با راهنمایى    

سابقه از خنک و زاللش فرو رفتم. هنگامى که با احساسى بىژرفاى 

پوش را دیدم که با دو تن سبکى و پاکیزگى از آب خارج شدم، خوش

رنگ و شلوارى کتانى را دیگر در ساحل دریاچه ایستاده و پوستینى آبى

هاى جدیدم را اند. با قدردانى از آب بیرون آمدم و لباسبرایم آورده

ى ى بر تن داشتنِ چیزى جز رداى چرك و ژندهپوشیدم. تجربه

هاى زیبایم همیشگى برایم تازگى داشت. هنگامى که بافت لطیف لباس

ها و ام تماس یافت، حس کردم در رهایى از شر آلودگىبا بدن پاکیزه

 ام. ام کامیاب شدههاى جهان قبیلهزشتى



ستادم و ى دریاچه ایپوش و همراهانش در کرانههمراه با خوش    

ام را به نوازش نسیم خنک بامدادى سپردم. تصویر پرعظمت چهره

هاى ارغوانى، با وزیدن بادى مالیم چروك خورد و در چین و کوه

هاى سطح دریاچه درهم ریخت. با شادابى این منظره را نگریستم شکن

ام را به دست فراموشى ى سردِ عمرى زیستن در دنیاى قبیلهو خاطره

ى ى گذشتهها در این جهانِ فریبا زیسته و تجربهار که سالسپردم. انگ

 خاکسترینم چیزى جز کابوسى زودگذر نبوده باشد. 

ام دید، پوش وقتى نقش آسودگى و خرسندى را بر چهرهخوش

اى برایت هستند، چنان که به مردم در کارِ آماده ساختن خانه”گفت:

ه زندگى خوبى خواهى تازگى براى من نیز چنین کردند. آسوده باش ک

 ”داشت.

توانى از فردا همراه ما به مى”یکى از همراهانش گفت:

ماهیگیرى بیایى و راهِ ثروتمند شدن را بیاموزى، و هر فصل لباسى نو 

 ”بر تن کنى.



تردید ماندن در از لطفتان سپاسگزارم. بى”با کمى تردید گفتم: 

بان، دلپذیر است. اى چنین پاکیزه و میان مردمى این قدر مهردهکده

اما پیش از تصمیم گرفتن در مورد ماندن و رفتن، باید چیزهایى را 

 ”بدانم.

ى نوآمدگان از دنیاى قبیله، چند حق با توست، همه”ماهیگیر گفت: 

کنند خبرى سپرى مىروزِ نخست ورودشان به دهکده را در گیجى و بى

 این جهان هاى بیشمارِو به دنبال راهى براى کنار آمدن با رنگ

اى. شاید ما دانى افتادهگردند. تو خیلى زود به فکر آنچه که نمىمى

 ”هایت را پاسخ گوییم.بتوانیم برخى از پرسش

نخستین پرسشى که دارم در مورد خودِ این جهان است. ”گفتم:

اینجا کجاست؟ چرا زمانى که در قبیله بودیم از اینجا خبرى نداشتیم؟ 

 ”بینیم؟بیله نمىو چرا حاال اثرى از ق

ى ما در آغاز به اینجا جهانِ راستین است. همه”ماهیگیر گفت:    

شود. اما حاال پنداشتیم مرزهاى دنیا با قلمرو قبیله تعریف مىعبث مى



ایم و انگیز را دیدهما گذرندگان از مرز عدم، این جهان غنى و شگفت

 ”ز بین رفته است.دانیم که قبیله توهمى تلخ بوده که اکنون دیگر امى

هایش براى شما شاید حقیقى نمودن این جهان و زیبایى”فتم:گ

اید، طبیعى باشد. اما براى من که که مدتى بیش از من ساکنِ آن بوده

تر ى رویارویى با شمن و شاه واقعىام، تجربهبه تازگى از قبیله گریخته

بدانم. از کجا  نماید که بتوانم کل ماجرا را توهمى ناخوشاینداز آن مى

 ” تر از قبیله است؟دانید که این جهان واقعىمى

ها و زیبایى خودت به اطراف بنگر، تنوع رنگ”پوش گفت:خوش    

کنى در برابر غناى این مناظر را در نظر بگیر و بعد داورى کن. فکر مى

 ”جهان، برهوتى غمگین مانند قبیله، بختى براى اصالت دارد؟

اى وجود نداشته است؟ یعنى یى هرگز قبیلهگویعنى مى”گفتم:

ایم؟ یعنى شمن و شاه من و تو در توهمى از یاد رفته یکدیگر را دیده

اند و ما هیچ راهى براى بازگشت به قبیله نداریم تا هرگز وجود نداشته

 ”ها نجات دهیم؟مان را از چنگ سایهدوستانِ زمان کودکى



ى له وجود ندارد. آیینههیچ راهى براى بازگشتن به قبی” گفت:

آلود چیزى را سیاه همچون مرمرى نفوذناپذیر است و جز تصویرى وهم

گونه بوده که تمام اعضاى دهکده دهد. قبیله، رویایى کابوسنشان نمى

اند و تنها پس از بیدارى از آن به جهان راستین وارد زمانى اسیرش بوده

آسمان آبى و خورشید  اند. آنچه که واقعیت دارد، دهکده است وشده

ى گونش چهرهتوان در سطح آیینهى زاللى که مىتابان، و دریاچه

خویش را فارغ از شرم نگریست. مگر بهشتى که شاعران قبیله وصف 

 ”کردند، بیش از این بود؟مى

گفتند دیوار اند. مىاما شاعران چیزهاى دیگرى هم گفته”گفتم:    

ترین چیز در نگرند، واقعىرا مى سپیدى که ناظران از آن سویش ما

ام، هاى بسیارى را دیدهدنیاست. من از زمان ورودم به این جهان رنگ

ى ى این منظرهاما هیچ جا اثرى از سپیدى نیافتم. شاید در حاشیه

تر را از هایى واقعىرنگین مرزهایى دیگر وجود داشته باشد که جهان

 ”مان پنهان نماید.چشمان



اى به در میان مردم دهکده نام موجودى افسانه”ماهیگیر گفت:

ى داند و بر قلهها را مىهاست که پاسخ تمام پرسشنام دانا بر سر زبان

ى واقعیت این ترسم اگر از شک دربارهکوهستان ارغوانى منزل دارد. مى

جهان دست بر ندارى، ناچار شوى رهسپارِ این کوه مرگبار گردى. بیا و 

 ” یگیرى را بیاموز تا به راحتى زندگى کنى.مثل ما فنون ماه

شمن نیز طرد شک و شادکامانه زیستن در قبیله را تبلیغ ”گفتم:    

نشینان از سایه یکند که در قبیلهکرد. ولى چه تفاوتى مىمى

 ”ماهیگیران؟ یهایم دست بکشم یا در دهکدهپرسش

همه  گویى که انگار ما پس از آنطورى سخن مى”پوش گفت:خوش 

دالورى در راه گریز از وهمِ شمن و حکمِ شاه، تفاوتى با مردمان مطیع 

قبیله نداریم. براى تفکیک آزادگان از بردگان، چه معیارى جز عبور از 

 ”شناسى؟ى سیاه مىآیینه

شاید قناعت به وضع موجود و ماندن در یک جا عالمت ”گفتم:

مطیع بودن باشد، نه سرسپردگى به حکم دیگران. به یاد دارى که شمن، 



دانست؟ به زیر نشینان مطیع مىآغشته بودن به سایه را عالمت قبیله

کنى ننگ سایه، ى آزادگىِ خویش داورى کن. فکر مىپایت بنگر و درباره

 ”یت را محدود نکرده است؟هاآزادى گام

هایشان خیره شدند. بعد نگاهشان پوش و ماهیگیر به سایهخوش    

از زیر پایشان به زیر پایم لغزید. وقتى دیدند زمینِ زیر پایم به تیرگىِ 

پوش زده به هم نگاه کردند. خوشاى آغشته نشده، شگفتسایه

برخوردم هرگز  هاى اطراف قبیله به توآن هنگام که در باتالق”گفت:

هاى پروا باشى. اما هشدار، که سختىکردم چنین جسور و بىگمان نمى

هایت هاى زیبا و لطیفت را از بین خواهد برد، و تمام تالشسفر لباس

 ”براى رهایى از زشتىِ خویش، بر باد خواهد رفت.

هاى زیبایى را که بر تن داشتم، در آوردم و به ماهیگیر سپردم. لباس

ى ردا بر تنم ى لباس همچون دلهرهترسم که دغدغهاز آن مى”گفتم:

 ”اى را بر پاهایم بیاویزد.چنگ زند و زنجیر سایه



زنهار که خروج از دهکده کارى خطرناك است. ”ماهیگیر گفت:    

کنند، و سواران سیاهپوش زروان در این جهان نیز تاخت و تاز مى

گویند سازند. مىى خویش مىعمهها را طمسافرانِ سرگردان در جاده

 ”اند.ى ایشان در امانها از گزند حملهکه تنها ساکنان شهرها و دهکده

خواستم از گزند سواران زروان پرهیز کنم، در زندان اگر مى”گفتم: 

 ”ماندم.قبیله مى

هاى درخشانِ ام را بر ماسهسایهى بىهاى برهنهاین را گفتم، گام 

 هاى ارغوانى به راه افتادم. م و در مسیر کوهساحل دریاچه نهاد

اش مشتى از آب دریاچه را پشت پوش، به آیین مردم دهکدهخوش 

 ”بدرود، اى جنگجو.”سرم بر زمین ریخت و گفت:

  

  

کرد، به مسیرى که دریاچه را به کوهستان ارغوانى متصل مى    

پیمایى، به هتر شد، تا این که پس از دو روز راتر و خشکتدریج خشک

آب و علف رسیدم. تازه در آن کوره راهى در دل بیابانى خشک و بى



رسید، در هنگام دریافتم افقى که از دور درخشان و نورانى به نظر مى

کوشى واقع جز شنزارى برهوت نبوده است. بیابانگردان مهربان و سخت

ز دل زیستند، گفتند که مسیر کوهستان ارغوانى اکه در آن حوالى مى

ى قبایل خونخوار ساکن این منطقه هشدارها گذرد، و دربارهکویر مى

دادند. من که در تصمیم خویش پابرجا بودم، از پیچ و خمِ تابش 

ى خورشید و زنهارهاى بیابانگردان گذشتم و بر فراز و نشیب سوزاننده

ى کوهستان ارغوانى هاى زردرنگ به سوى اندامِ وسوسه کنندهتلماسه

 فتم. پیش ر

ى بامداد سومین روزِ راهپیمایی در کویر بود که از دور لکه    

ى یکنواخت بیابان دیدم. در دو روز نخست آن قدر به سیاهى را بر پهنه

هاى جوراجور دویده بودم که دیگر به چشمانم اعتماد دنبال سراب

 ى پرابهت و دوردستِنداشتم. با خود قرار گذاشته بودم تا فقط به منظره

اى که در کوه اعتماد کنم و از آن راستا منحرف نشوم. با این وجود، لکه

نمود که مرا به خروج آن صبحدمِ آفتابى دیدم، آن قدر واقعى و پایدار مى



ى چشم به کوهستانِ نشسته بر از مسیرم واداشت. در حالى که از گوشه

 نگریستم، به سوى لکه پیش رفتم. افق مى

ام. م، اطمینان یافتم که چیزى جز سراب دیدهتر شدنبا نزدیک    

ى چند سوارکار تشکیل شده بود که بر ى مقابلم، از سایهى تیرهلکه

تر شدم، چرخیدند. وقتى نزدیکهاى آفتاب خورده به دور چیزى مىشن

اند. چون حالت مهاجم دیدم که پیکرى نحیف و الغر را دوره کرده

شان را دیدم، احساس خطر کردم. انسوارکاران و سکون پیکر نحیفِ می

ترسى قدیمى از سواران زروان در دلم سر بر کشیده بود، و نگرانِ آن 

شان کشیده شده باشم. با این وجود دل بودم که با پاى خویش به دام

 را به دریا زدم و دوان دوان به سویشان شتافتم. 

در ى میان سواران به پیرمردى تعلق داشت که پیکر خمیده    

پوشِ گشاد خاکى رنگى فرو رفته و سر و صورتش را در زیر سربندى تن

اش ى الغر و چروکیدهشد چهرهاى پوشانده بود. از زیر سربند مىپارچه

گون قاب شده بود. پاهاى الغر و کبره را دید، که در ریشى بلند و نقره



صریح  اىاش بیرون زده بود، بر سایهاش که از زیر دامن باالپوشبسته

کردند و قرارى در اطرافش تاخت و تاز مىتکیه داشت. سوارکاران با بى

 فشردند. شان مىهاى سهمگیناش را در زیر سایهپیکر خمیده

هاى ى سواران در زیر نقابى چرمین پنهان بود. بر لبادهچهره

شان نقش سوسمارى مروارید دوزى شده بود و ظاهرى آراسته اىقهوه

بخشید. یکى از سواران که بر دستار مرصعش جواهرى به ایشان مى

وتازِ سواران ایستاده بود و ى تاختدرخشان نشانده بود، در هنگامه

 کرد. داشت با لحنى تهدیدآمیز با پیرمرد صحبت مى

تردید از دور، در یکنواختى برهوتِ پیرامونم، مرا دیده بودند. بى    

ى سواران مکث وارد حلقهپس همانطور مستقیم پیش رفتم و بدون 

 ”پرسشى دارم، کیست که به من پاسخ گوید؟”شدم، و به نرمى گفتم:

ى سواران به سویم برگشت و توانستم بخشى از سرکرده

هاى نقابش ببینم. الى شکافاش را از البهسوختهى سیاه و آفتابچهره



ه اش از میان صورتى پرمو به پیکر عریانم خیرچشمان بدخواه و وحشى

 شد، ولى هیچ نگفت.  

کرد، با پیرمرد که انگار حضور سواران هیچ ناراحتش نمى

 ”خواهى چه بدانى؟بگو پسرم، مى”صدایى آرام و شمرده گفت:

گردم تا به کوهستان ارغوانى برسم و به دنبال راهى مى”گفتم:    

از دانا راه اطمینان یافتن از واقعیت خویش را، و راز دیوار سپید را 

  ”رسم.بپ

تر سراغ دارم که تو را زودتر به من راهى آسان”پیرمرد گفت:

 .”رساند. . پاسخ مى

ناگهان صداى خشن یکى از سواران، حرف پیرمرد را 

خاموش، عارف، ما دستور داریم براى همیشه جهان را از شرِ گفتار ”برید:

یب ات پاك کنیم. تالش نکن تا در دمِ مرگ این جوان را فرگمراه کننده

 ”دهى و او را هم به سرنوشت خویش دچار سازى.



این پیرمرد ”ى سواران برگشتم و پرسیدم:به سوى سرکرده

 ”کیست؟

به تو ارتباطى ندارد، جوانک. از آنجا ”سرکرده با همان لحن دژم گفت: 

اى، اما واى به حالت دانیم از کدام طایفهکه لباسى بر تن ندارى، نمى

مان تغییر کند، مار باشى. پیش از آنکه تصمیمى اگر از مردانِ عشیره

 ”جانت را بردار و برو.

پیرمرد بدون توجه به لحن خشن سوارکاران، با همان صداى 

نامند و از آنجا که به نظرِ جادوگر مرا عارف می”آرام و مطمئن گفت:

زنم، به مرگ محکوم هایى گمراه کننده مىى صحرانشینان حرفطایفه

 ”ام.شده

هیکل چنین گویى که در این مردان قوىمگر چه مى”رسیدم:پ    

 ”خشم و هراسى ایجاد کرده است؟

جوانک، بهتر است هیچ ندانى وگرنه تو ”یکى از سواران گفت:

 ”نیز در مجازات او شریک خواهى شد.



با به یاد آوردنِ آنچه که در بارگاه شاه دیده بودم، در اعتماد به 

و اگر بخواهم ”به سویش برگشتم و گفتم:نفسِ پیرمرد شریک شدم. پس 

 ”بدانم؟

هاى این پیرمرد همچون رنگِ حرف”ى سواران گفت:سرکرده

ى فریب خوردن را به هیچ کس شود. ما اجازهبرف، باعث گمراهى مى

 ”دهیم. فریبکار و فریب خورده هر دو باید مجازات شوند.نمى

شبیه به شما ام که مردمانش بسیار من از جهانى آمده”گفتم:

ى شما بینم، و دور نیست که واحهاندیشیدند. امروز اثرى از آنجا نمىمى

نیز در تار و پود تعصبتان غرق شود و به دنیایى بسته و منزوى تبدیل 

 ”گردد.

دلواپسِ جهان ما نباش. فکر جان خود باش که ”سرکرده گفت:

 ”د.ات ببریم، خونت هدر خواهد بواگر کمترین شکى در گمراهى

دانى گمراهى گویى که گویى دقیقا مىچنان سخن مى”گفتم:    

 ”چیست؟



اند، راه دانم، هرآنچه به ما دستور دادهآرى، مى”سرکرده گفت:

 ”ست.است و جز آن گمراهى

چنین گفتارى را پیش از این از زبان سربازان شاه ”گفتم:

مش عارف کنم. آراام. من راه و بیراه خویش را خود تعیین مىشنیده

بیش از خشم شما به مسیر من نزدیک است. پس ما را به حال خود 

 ” گذارید و به راه خود بروید.

ى سواران پوزخندى زد و در حالى که شمشیر سرکرده

باید جنگجوى شجاعى باشى ”کرد، گفت:درخشانش را از غالف خارج مى

 ”خواهى یک تنه با مردان دالور من بجنگى.که مى

ن که چیزى بگویم وضعیتى دفاعى به خود گرفتم و در بدون ای    

توانستم یکى از آنها را از اسب به زیر برابرش محکم ایستادم. اگر مى

شد کشم و به شمشیر خمیده و تیزشان دست یابم، این امکان فراهم مى

ام جویانهتر بجنگم. سواران که حالت مبارزهکه با بقیه به شکلى عادالنه

اى کردند و با شمشیرهاى آخته به سویم ى دیدند، هلهلهرا با دست خال



ام پا تاخت، در چند قدمىتاختند. اسب سرکرده که پیشاپیش بقیه مى

ام هراسان شده باشد، بر سایهسست کرد و انگار که با دیدن پیکر بى

روى دو پا بلند شد و رم کرد. پیش از آن که من یا سرکرده متوجه 

اى به جوشش در آمدند و اسب، انگار که در برکهها ماجرا شویم، ماسه

 از شن افتاده باشد، همراه با سوارش در زمین فرو رفت. 

دزدریگ، ”زده از سایر سواران برخاست:اى هراسزمزمه

 .”دزدریگ. . 

هایشان را هى کردند تا بگریزند. اما جوششِ زمین همه مرکب

پس از دیگرى در کام جا گسترش یافت و آنها را یکى به سرعت به همه

خود فرو بلعید. یکى از آنها تالش کرد از مرکبش پیاده شود اما پایش 

ها کشیده شد. در یک در رکاب گیر کرد و به دنبال اسبش به قعر ماسه

ى سوارکاران در زمین مدفون شدند و اثرى از چشم به هم زدن همه

 ایشان بر جاى نماند. 



زده ایستاده بودم، بهت اممن که همچنان در حالت تدافعى

 ”چه شد؟”پرسیدم:

هاى جانورى در زیر خاك”عارف با همان آرامش پیشین گفت:

کند. او در کند که از اسب صحرانشینان تغذیه مىاین بیابان زندگى مى

مکد. اگر خزد و آنها را به درون دهان مخوفش فرو مىها مىزیر ماسه

 ”شود.ى دزدریگ مىطعمه اسب، سوارى هم داشته باشد به همراه او

 ”پس نام آن دزدریگ است.” گفتم:

شود. این یکى آرى، و به ندرت در صحرا دیده مى”گفت:

 ”تردید به دلیل حضور من به اینجا آمده بود.بى

 ”چرا؟ مگر حضور تو چه اثرى دارد؟”گفتم:

ترین موجودِ این جهان ى ناظران، و واقعىمن نظرکرده”گفت:

 ”هستم.

توانى راه رسیدن به دانا را به من پس البد مى”گفتم:شادمان 

 ”نشان دهى.



گویند ایست که مىدانا موجودى موهوم و افسانه”عارف گفت:

کند. بخت با تو همراه بوده که به جاى هاى ارغوانى زندگى مىدر کوه

اى. آنچه را که ى دانا، با من برخورد کردهسرگردان شدن در پىِ افسانه

 ”از دانا بپرسى بازگو کن تا پاسخش را بدهم.خواستى مى

دیده، اصالتِ خودمان مبناى پرسشى اى عارف جهان”گفتم:

 ”است که دارم. بگو بدانم، من چقدر واقعیت دارم؟

 ”شاید دانستن پاسخ براى تو ناخوشایند باشد.”عارف گفت:

از روزى که بر قانون منع پرسش در قبیله طغیان کردم، ”گفتم:

 ”هایى ناخوشایند را نیز پذیرفتم.د با پاسخخطر برخور

حال که چنین مشتاق دانستن هستى، بدان که تو و تمام ”گفت:

 ”موجودات دیگرِ ساکن این جهان، چیزى جز توهم نیستید.

غمى فراموش شده بر دلم سنگینى کرد و به یاد زمانى افتادم 

ن همه کوشیدم ام پى برده بودم. با ایکه به موهوم بودن کل دنیاى قبیله

من نیز در ”هایم تحمل کنم. به عارف گفتم:تا وزن حقیقت را بر شانه



ام همواره در واقعى این مورد مشکوك شده بودم. پس از خروج از قبیله

 ”پنداشتن این جهان زیبا تردید داشتم.

تردیدت به جا بوده است. اما به یاد داشته باش که ”عارف گفت:

ات که زه موهوم نیستند. دنیاهایى مانند قبیلهها به یک انداتمام جهان

شوند. هاى بسته خوانده مىى سیاهى به اینجا راه دارند، جهانبا آیینه

ساکنان این دنیاها کمتر از ما حقیقت دارند. موجوداتى مانند تو، که از 

اى باالتر از ىکنند، در واقع به درجههاى بسته به اینجا سفر مىجهان

 ”یابند.مىواقعیت دست 

ى واقعیت ما را تعیین اما کدام معیار است که درجه”گفتم:

زیستم به نظر خودم کامال ام مىکند؟ من در آن هنگام که در قبیلهمى

حقیقت داشتم و دوستان و اطرافیانم هم چنین بودند. امروز هم با 

تر بودنِ خویش باور دارند. شوم که به واقعىکسانى مانند تو روبرو مى

مان ى اصالتِ هستىکیست که بتواند در میان این ادعاهاى موازى درباره

 ”داورى کند؟



 ”اى؟در مورد دیوار سپید چیزى شنیده”عارف گفت:

آرى، با وجود حکم شمن که اندیشیدن به رنگ سپید را ”تم:گف

کردند. ى ما گهگاه به چنین دیوارى اشاره مىکرد، شاعران قبیلهمنع مى

آور اند و همچون زروانِ هراسگفتند ناظران در پشت آن منزل ساختهمى

 ” نگرند.ما را مى

به  هایى از حقیقت وجود دارد.ها رگهدر این خرافه”عارف گفت:

اند و ما راستى دیوارى سپید وجود دارد که ناظران در پشت آن نشسته

مان را ى واقعى بودننگرند. نزدیکىِ ما به این دیوار است که درجهرا مى

 ”کند. داورانِ نهایى واقعى بودنِ ما، ناظران هستند.تعیین مى

 ”دانى؟جاى این دیوار را مى”پرسیدم:

و نزدیک شدن به آن ناممکن است. این دیوار جایى ندارد ”گفت:

سپید، رنگى مستقل و جداگانه نیست، بلکه ماهیتى است که از ترکیب 

آید. دیوار سپید، کل جهان رنگارنگِ پیرامون ها پدید مىتمام رنگ

 ”ماست.



 ”فهمم.منظورت را نمى”فتم:گ

مقصودم آن است که ناظران در همه جا حضور دارند و ”گفت:

سر جهان ما کشیده شده است. از آن روست که دیوار سپید در سرا

ى ما بختى بلند براى دستیابى به واقعیت داریم. موجوداتى که در همه

هایى تیره و خاکسترى را کنند، تنها رنگهاى بسته زندگى مىجهان

کنند. به همین دلیل هم یک گام از دیوار سپید و چشم ناظران تجربه مى

 ”دورتر قرار دارند.

هایت خیلى جالب است، به این ترتیب باید راهى رفح”گفتم:

براى عبور کردن از این دیوار سپید و وارد شدن به جهان ناظران وجود 

 ”داشته باشد.

حرفى سهمگین را بر زبان آوردى. ”عارف بر خود لرزید و گفت:

اى موجودِ ناچیز و خُرد، تو کیستى که بخواهى از دیوار سپید بگذرى؟ 

سپید عالوه بر ناممکن بودن، غیرمجاز هم هست. هیچکس عبور از دیوار 

ترین وضعى حق ندارد آرزوى برابرى با ناظران را در دل بپروراند. واقعى



توانیم بدان برسیم، آن است که چشم ناظران را از آن سوى که ما مى

دیوار سپید به سوى خویش جلب کنیم. در این حالت، قهرمان داستانى 

کنند، و در جهان آنها انعکاسى از روایت مى شویم که ناظرانمى

 ”آید.وجودمان پدید مى

من تصمیم ندارم در جهانى غیرواقعى اسیر گردم و به ”گفتم:

خواهم دیوار سپید را منزلتِ پژواکى بسنده نمایم. مجاز یا غیرمجاز، مى

 ”ى ناظران واقعى شوم.بیابم و از آن بگذرم و تا پایه

خواهى به دنیاى این جاست که مى خطاى تو در”عارف گفت:

ى ساکنان آن سوى دیوار بر این قرار گرفته ناظران منتقل شوى. اراده

تر از ایشان داشته باشیم. خردمند آن کسى که ما واقعیتى فرودست

ى ناظران را دریابد و خود را با آن هماهنگ سازد. تنها در است که اراده

 ”اهیم شد.این هنگام در واقعیت ایشان شریک خو

 ”ناظران هماهنگ شد؟ یتوان با ارادهاما چگونه مى” گفتم:



با عشق ورزیدن به آنها و رضایت دادن به هر آنچه ”عارف گفت:

 ”ى ایشان بدان قرار گیرد.که اراده

اما عشق ورزیدن به که و راضى گشتن از چه؟ ما فقط ”گفتم:

سپیدى ناشناخته، کنیم که موجوداتى نامعلوم در آن سوى دیوار فکر مى

توانیم بدون اینکه چیزى بیشتر در موردشان وجود دارند. چگونه مى

 ”شان راضى باشیم؟بدانیم به آنها عشق بورزیم؟ و چرا باید از اراده

زیرا تنها در این صورت است که ناظران به ما ”عارف گفت:

 ”یابیم.نگرند و ما واقعیت مىمى

مان ق ما را دریابند و رضایتاز کجا معلوم که ناظران عش”گفتم:

 ”شان را جلب کند؟نگاه

ى سوسمار چگونه در کام مگر ندیدى مردان طایفه”گفت:

دزدریگ بلعیده شدند؟ این دلیل براى اثبات واقعیت من کافى نیست؟ 

ترین شخصیتِ این داستان نبودم و وزن نگاه ناظران را بر اگر من واقعى



توانستم چنین آسان از چنگ نه مىکردم، چگوى خود تحمل نمىگُرده

 ”شمشیرزنان طایفه خالص شوم؟

ى من براى واقعیت شاید آنچه که رخ داد از نتایج اراده”گفتم:

  ”یافتن باشد، نه از کرامات عشق تو به ناظران.

توان با عقل و استدالل ى این شایدها را نمىگره”عارف گفت:

ناظران وجود دارد، آن است گشود. تنها راهى که براى فهمیدن طبیعت 

ى کوچکى که از من پیروى کنى. همراه من به صحرا بیا و در خیمه

ى عشق ورزیدن به ناظران را دارم زندگى کن. شاید به این ترتیب شیوه

 ”بیاموزى.

کنند. فرصتى سواران سیاهپوش زروان مرا دنبال مى”گفتم:

شان ام طعمهنبلىخواهم به خاطر تبراى ماندن در جایى ندارم و نمى

 ”گردم.

ى من راه ندارند. من در مرکز سواران زروان به خیمه”گفت:

توانند آسیبى به من نگاه ناظران قرار دارم و به همین دلیل هم نمى



برسانند. با من بیا و عمر خود را در راه عشق ورزیدن به ناظران سپرى 

 ”ى عظیمش را دریابى.کن تا نتیجه

اى اى به چه نتیجهعمرى چنین کردهتو که ”پرسیدم:    

 ”اى؟رسیده

هاى درونى خویش غلبه کنم. ام بر وسوسهتوانسته”عارف گفت:

هاى ى کوهبینیم که در قلهاى سپید را مىهاست که رویاى آیینهسال

ارغوانى قرار گرفته و تنها بخشِ دیدنى از دیوار سپید است. این رویا را 

ى کوهستان ارغوانى مرا ا که یقین دارم وسوسهام، اما از آنجبارها دیده

ام و به سوداى یافتن سازد، هرگز فریب نخوردهاز عشق ناظران دور مى

 ”ام.آیینه، این کویر باشکوه را رها نکرده

 ”شاید این رویا راست و ماندنت در این صحرا خطا باشد.”گفتم:

پس از عمرى عشق ورزیدن به ناظران اینقدر ”عارف گفت:

اند. من قهرمان دانم که ناظران ماندنم در این صحرا را تقدیر کردهمى



کنند، و اقامت در این صحرا نقشى داستانى هستم که ناظران روایت مى

 ”است که بر عهده دارم.

خواهى، ى ایشان بر خالف آنچه که خودت مىشاید اراده”گفتم:

. شاید براى این اى را ایفا کنىبر این قرار گرفته باشد که نقشى حاشیه

اند در این صحرا بمانی که روزى مسافرى مانند من از اینجا خواسته

 ”بگذرد و همین مکالمه را با او داشته باشى.

ام را دید، سکوت کرد و سری به انکار تکان عارف که سرسختى

از کمکى که به من کردى ”داد. پس روى در راه نهادم و گفتم:

اى را که گفتى در کوهستان گذشت و آیینهسپاسگزارم. از صحرا خواهم 

خواهم یافت. شاید در آن هنگام، در مورد اهمیت نقش خویش در 

کنند، اطمینان یابم. آنگاه که واقعیتى داستانى که ناظران روایت مى

دانند، ى ناظران بیابم، موجوداتى همچون تو که خود را واقعى مىهمپایه

 ”م تبدیل خواهند شد.ابه سطرى کوتاه از داستان زندگى

  

 



پس از پشت سر گذاشتن کویر، زمین دوباره سرسبز شد و 

کردند. سکون و پراکنده هر از چندگاهى خاك را مهمان  ییرگبارها

گرماى کویر جاى خود را به بادى مالیم و خنک سپرد و راه درازى که 

ى پهناور گذشت و به جنگل یرسید، از میان دشتبه کوهستان ارغوانى مى

فام داشت. در آنجا و برگهایی سرخزدهانبوه ختم شد، که درختان خزان

یافت و نخستین درختان جنگل اسرارآمیز قد بر که دشت پایان مى

افراشتند، به کاروانى از بازرگانان بر خوردم که در حال دور زدن مى

جنگل بودند، و از وارد شدن بدان پرهیز داشتند. آنها از شنیدن این که 

ى راه زده شدند و مرا از ادامهام، شگفتوهستان ارغوانى را آماج کردهک

گفتند جنگلى میان ما و کوه قرار دارد که همگان بر حذر داشتند. مى

شناختند که جنگل را اند. راهِ طوالنى و امنى را مىاز ورود بدان گریزان

اما شود، زد و شایع بود که به کوهستان ارغوانى منتهى مىدور مى

ى دقیق آن را نداشت. مسیری که در پیش گرفته بودند، هیچکس نقشه

مخالف جهت کوه بود. گفتم که قصد ندارم کوهستان را در پشت سرِ 



خود پنهان کنم و با هر گام قدمی از آن دور شوم. وقتى دیدند بر تصمیم 

آورى هاى هراسکنم، داستانخود براى عبور از میان جنگل پافشارى مى

هایشان برایم تعریف کردند. اما با دیوهاى ساکن آنجا و وحشیگرىاز 

هاى تیره و سنگینى که بر بدن فربه بازرگانان آویخته بود، دیدن سایه

 عزم خویش را جزم کردم و به درون جنگل گام نهادم. 

گذشت، با هرگام بیشتر و راهى که از میان درختان مىکوره

آور درختان رفت. کم کم تراکم خفقانمى ها فروها و بوتهبیشتر در علف

ها در برابر نسیم مالیم هاى شاخ و برگبر پیکرم فشار آورد و تپش

ام شد. هنوز دیر زمانى از ورودم به جنگل ى سرگیجهظهرگاهى مایه

ام بر راه در این هیاهو گم شد، و مرا با سرگشتگىنگذشته بود که کوره

 جاى نهاد. 

هاى الى سرم چنان بود که دیدن صخرهانبوهىِ درختانِ با

ساخت. پس دل به دریا زدم و در ارغوانىِ کوهستان را ناممکن مى

پنداشتم به حرکت خویش ادامه دادم. با هر راستایى که خود درست مى



داشتم بیشتر و بیشتر در دل شاخ و برگ سرخ درختان قدمى که بر مى

گار در جنگلى از آتشِ روینده رفتم. مناظر اطرافم چنان بود که انفرو مى

آور بود. با این وجود محصور شده باشم، و این به خودىِ خود ترس

 ى دیوار سپید نیرومندتر از هر هراسى بود. اندیشه

غروبِ همان روز بود که با نخستین ساکن جنگل روبرو شدم. 

اى هاى دراز درختان سرگردان بودم که حرکتى در گوشهدر میان سایه

اى کمین را به خود جلب کرد. ابتدا از فکر این که دیوى در گوشهنظرم 

کرده، بر خود لرزیدم. اما اندیشیدن به بختِ جنگجو بودن، هراس را از 

هاى درختان پنهان خاطرم زدود. به سوى موجودى که در میان سایه

اى، خود را با مردى هاى پهنِ درختچهشده بود، رفتم و با کنار زدن برگ

 رویارو دیدم. جوان 

مرد جنگلى، با لباسى فرسوده از برگ گیاهان بدنِ نحیف و 

اش مانده بود، اش را پوشانده بود. جاى زخمى عمیق بر پیشانىقوارهبى

ها را کنار زدم و شد. وقتى برگاش به چشمى کور منتهى مىکه ادامه



گاهش محروم کردم، کوشید بگریزد، اما شاخ و برگ او را از مخفى

 باسش را در چنگ گرفتم و وادارش کردم بر جاى خود بایستد. ل

مرد جنگلى که سراپایش از هراس به لرزه افتاده بود، با صدایى 

آور از من ضعیف و مرتعش شروع کرد به عجز و البه و با لحنى رقت

اش صرف نظر نمایم. من که یکه خواست تا رهایش کنم و از خوردن

اى جوان هراسان، من قصد ”لباسش گفتم: خورده بودم، بدون رها کردن

 ”خواهم راه را از تو بپرسم. بیهوده نگران نباش.ندارم تو را بخورم. تنها مى

خواهى بگویى تو از نسل یعنى مى”تر شد و پرسید:کمى آرام

 ”دیوها نیستى؟

نه، من یک مسافرِ عادى هستم که در جنگل ”خندیدم و گفتم:

 ”ام.گم شده

پس چرا لباس بر تن ”با لحنى لرزان گفت:جنگلىِ یک چشم 

 ”روى؟هایى بلند و مطمئن، مانند دیوها راه مىندارى و با گام



ام ها از دست نهادهلباس خود را به دلیل بیزارى از سایه”گفتم:

 ”هایم مدیونِ قصدى است که دارم.و بلندى گام

روند دلِ دیوِ بزرگ از کسانى که بدین گونه راه مى”گفت:

ندارد. هر لحظه ممکن است سر برسد و به خاطر این جسارت،  خوشى

کند و نابودت کند. دیو بزرگ هرگز به سادگى قربانیانش را رها نمى

آورد که از زاده پیش از آن که آنها را بخورد، بالهایى بر سرشان مى

 ”شدن پشیمان شوند.

ا گردم تمن با دیوها کارى ندارم، تنها به دنبال راهى مى”گفتم:

 ”هاى ارغوانى برسم.به کوه

رسیدن به آنجا ناممکن است. چون دیوِ بزرگ ما ”جنگلى گفت:

را از رفتن بدان سو منع کرده است و هرکس که بر خالف فرمان او 

شود. هیچ راهى براى رسیدن بدانجا وجود اش مىکارى انجام دهد طعمه

 ”ندارد.



ام. ها پیمودهمن راهى دراز را براى رسیدن به این کوه”گفتم:

ى مسیرم باز دارد. راه رسیدن تواند مرا از ادامههیچ فرمان و منعى نمى

دهم اگر سالم به آنجا ها را به من نشان بده. در مقابل قول مىبه کوه

برسم و به قدر ناظران واقعى گردم، تو و مردمت را از چنگ کابوسِ دیو 

 ”بزرگ رهایى بخشم.

حرفى را بر زبان نیاور. اگر دیو  چنین”با صدایى ترسیده گفت:

ام، شام امشبش خواهم اى را شنیدهبزرگ بفهمد که من چنین جمله

ها حرکت کنى و در ضمن از قلمرو خواهى به سوى کوهشد. اگر مى

ترینِ درختان فرمانروایى دیو بزرگ دور شوى، باید همواره به سوى سرخ

 ”پیش بروى.

زد. با جستى به میان شاخ لباسش را رها کردم و گذاشتم بگری

و برگ درختان فرو رفت و در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. از 

مسیرى که گفته بود راه خود را پى گرفتم. بر خالف آنچه که گمان 

ترین درخت کار دشوارى نبود. با هر چند کردم، دنبال کردن سرخمى



تر است و دیدم که از بقیه پررنگداشتم درختى را مىقدمى که بر مى

رفتم. این چنین بود که تا هنگام غروب راه رفتم به همان سو پیش مى

و پس از فرو رفتن سرخىِ درختان در تاریکى شبانه، تصمیم گرفتم بر 

 اى استراحت کنم. جاى خود بمانم و تا هنگام دمیدن صبح در گوشه

کرد و در یک جا ماندنم را اما سرماى شبانگاهى در بدنم نفوذ 

هاى مخوفى را ضربهها صداى سمساخت. وقتى از دوردستر دشوا

ى گریز از پیچید، انگیزهى درختان مىى تیرهشنیدم که در میان زمینه

سواران زروان هم به میل به حرکت کردن و گرم شدن افزوده شد. پس 

پنداشتم به راه افتادم. از جا جستم و به سرعت در راستایى که درست مى

د که سواران زروان نزدیک باشند. مسافت زیادى را طى نموچنان مى

رمق از میان درختان توجهم را به نکرده بودم که درخشش نورى کم

خود جلب کرد. با کنجکاوى بدان سو رفتم و چند قدم جلوتر، در 

ى آتشین بزرگى را دیدم. در اثر سرماى اى خالى از درخت، هیمهمحوطه

هاى ى شعلهدم که شادمان از منظرهحس شده بوشب چنان کرخت و بى



رقصان آتش به آن طرف دویدم. وقتى به کنار هیمه رسیدم، دریافتم در 

ام. اند، محاصره شدهالى درختان کمین کردههایى که در البهمیان سایه

اى هراسیده از گوشه و کنار برخاست. ى میدان، زمزمهبا ورودم به میانه

 به ابهام انبوه درختان پناه بردند.  پرشمار بیمناکانه ییهاسایه

نشینانى مفلوك و هاى فرو رفته در میان درختان، جنگلسایه    

قواره از برگ درختان هایى بىنزار بودند که مثل جوان یک چشم لباس

ى پوك درختانى که در ها روى بدنهى در و پنجرهبر تن داشتند. سایه

نمود که در کرد. چنین مىر مىاطرافم قد بر افراشته بودند، جلب نظ

ها سر در آورده باشم. ساکنان جنگل، با میدان مرکزى شهر جنگلى

زده در اطراف میدان ایستاده بودند، اما انگار که از چیزى حالتى هراس

ترسیدند. نور آتش چنان چشمم را زده بود که دقایقى طول جز من مى

 شان را دریابم. کشید تا دلیل وحشت

ى دیگرِ میدان، تختگاهى بزرگ لم، درست در کرانهدر مقاب

آسا و مهیب بر آن لمیده بود. یک نگاه به وى نهاده بودند و پیکرى غول



هاى بلند و کافى بود تا هویتش را دریابم. چشمان زرد درخشانش، شاخ

هاى دراز مهیبش، و بدن ى جانورسانش، دنداناش، چهرهپیچ خورده

هاى تابدار و سیاهش، شکى در مورد هویتش تنومند پوشیده از پشم

گذاشت. نرینه دیوى مهیب در برابرم بر تختگاه نشسته بود و باقى نمى

هایى شدند که بدندر اطراف تختش چندین دیو دیگر دیده مى

اى، هایى پهن و عظیم مسلح بودند. در گوشهتر داشتند و به قمهکوچک

م را تشخیص دادم که با هاى لرزان، جنگلىِ یک چشدر میان سایه

 نگریست. نگاهى شرمسار مرا مى

ام و با خطرى مهیب رویارو اى گام نهادهدانستم که در تله

ام. با توجه به آنچه که شنیده بودم، این اربابان بدهیبت و رعایاى شده

شدند. همین ترین موجودات جنگل محسوب مىشان خطرناكلرزان

آمیزشان بودند که رهگذران را با نیرنگ به ترحممردم هراسان، با ظاهر 

ى این موجودات درنده کشاندند و آنان را طعمهدسترس دیوها مى

آور و گوسفندآسای خودشان شبی کردند. بدان امید که مرگ شرممى



ام و راهى براى دیرتر فرا برسد. با نیم نگاهى دریافتم که محاصره شده

جنگل ندارم. پس قصد خویش را به یاد ى زدهپناه بردن به امنیت یخ

آوردم و تصمیم گرفتم دست و پنجه نرم کردن با این جماعت ناخوشایند 

 را نیز فصلى دیگر از داستان نبردم بدانم. 

هاى اطراف میدان گام برداشتم و خطاب به پس به سوى سایه

اى فرومایه، من تو را در جنگل با بهترین آرزوها ”چشم گفتم:جوان یک

بینم که اندرزت براى رك کردم و سخنانت را راست پنداشتم. حاال مىت

 ”دورى گزیدن از قلمرو دیوها جز نیرنگى شوم نبوده است.

زده به سوى تختگاه دیو بزرگ انداخت یک چشم نگاهى وحشت

کنم. فرمان من هر آنچه را که دیو بزرگ اراده فرماید اجرا مى”و گفت:

واردى را با حیله یا زور به قلمروشان راهنمایى ایشان این بود که هر تازه

 ”نماییم.

هایى نگاهى سخت به او انداختم و دیگر هیچ نگفتم. با گام

شمرده و سرى افراشته به سوى دیو بزرگ رفتم و در حالى که 



ى مهیب تختگاهش ام غلبه کنم، در برابر منظرهکوشیدم بر دلشورهمى

 ایستادم. 

زرد رنگ از جنس استخوان را در مشت دیو بزرگ، که عصایى 

آسایش هاى گرگفشرد، بر تختش نیم خیز شد و از وراى مردمکمى

نگاهى وحشیانه به من افکند. در برابر نگاهش تاب آوردم و در حالى که 

گویا تو دیو بزرگ ”نگریستم، گفتم:ى دهشتناکش مىخیره به چهره

 ”باشى.

هاى انگیزِ دندانراسى هدیو بزرگ دهانش را گشود و منظره

تیزش را با موجى از نفس گندناکش در برابرم به نمایش گذاشت. 

ى نفرین شده، من دیو بزرگ آرى، اى غریبه”اى کشید و گفت:خرناسه

باك و هستم. فرمانرواى جنگل، و ارباب این مردم. گویا موجودى بى

گویى، جسور باشى، وگرنه به جاى آن که این چنین گستاخ با من سخن ب

کردى تا زودتر با مرگ افتادى و التماس مىدر برابرم بر خاك مى

 ”پاداشت دهم و از رنجى که خواهى کشید رهایت نمایم.



کوشید در بدنم رخنه کند، با نیروى توفانى از هراس را که مى

من مسافرى هستم ”اراده پس زدم و با همان صداى محکم پیشین گفتم:

ام. تصمیم ات واقعى بودنِ خویش طى کردهکه راهى دراز را براى اثب

 ” ندارم در این جنگل کشته شوم و بنابراین به عجز و البه نیازى ندارم.

اى مکث کرد و ناباورانه مرا نگریست، بعد با دیو بزرگ لحظه

اى مهیب خندید. دیوهاى دیگرِ اطراف تختش به همراهش به قهقهه

الى درختان هم با صدایى بهنشینانِ ترسانِ الخنده افتادند و جنگل

مصنوعى و ناخوشایند کوشیدند نشان دهند که حرف من برایشان 

اى ابله، ”دار بوده است. دیو بزرگ پس از فارغ شدن از خنده گفت:خنده

اى تا دریابى که چقدر واقعى هستى؟ بدیهى تو این همه راه را طى کرده

کنى چه چیزى ى ما واقعى و راستین هستیم. فکر مىاست که همه

تر از گوشت بدن تو وجود دارد، وقتى زنده زنده بر آتش این واقعى

 ”ها کباب گردد و در ضیافت ما خورده شود؟هیمه



آیم که در آن همگان همچون من از جهانى دوردست مى”گفتم:

خواستند مرا در مراسمى قربانى کنند اندیشیدند. ایشان نیز مىشما مى

پنداشتند. افسوس که در هر یزهاى جهان مىترین چو خود را واقعى

 ”یابم.هایى بسته را باز مىى جهانمنزل از این سرزمین زیبا، نطفه

مان از ارباب، شام امشب”دیوى بلند قامت و تنومند نعره زد:

جهانى بسته گریخته است. باید چنین تنوعى را در فهرست غذایمان 

 ”جشن بگیریم.

اى ”وحشى داشت گفت:دیو دیگرى که صدایى خشن و 

ات گریختى، نزد اهالى دانم چرا وقتى از جهان بستهبخت، نمىنگون

دهکده و ساکنانِ کویر آرام نگرفتى، شاید در آن هنگام دیرتر به چنگ 

هایمان تو را کشید تا در شبیخونها طول مىافتادى و سالما مى

 ”ى خویش سازیم.طعمه

، شام امشب ما شکارى آنچه که آشکار است”دیو بزرگ غرید:

 ”کند.غیرعادى است که از امور بدیهى پرسش مى



آمیز شده، شان خشمگین و رفتارشان خشونتچون دیدم لحن

احساس خطر کردم. به دنبال راهى براى بیرون شدن از این مخمصه 

ى ام را دیدم که بر سینهگشتم که نگاهم به زمین افتاد و پاهاى برهنهمى

یه نشسته است. به یاد برخوردم با سربازان شاه افتادم خاكِ خالى از سا

تان خورده اى دیوهاى مهیب، تا به حال نام جنگجو به گوش”و پرسیدم:

 ”است؟

هاى نحیفِ پناه اى که از میان هیکلاى لگام گسیختههمهمه

هاى پیاپىِ دیوها خاموش شد. گرفته در میان درختان برخاست، با نعره

اش پهلوى فریبکارِ یک چشم ایستاده بود و چهرهنوجوان لرزانى که 

آه، او هم داستان جنگجو ”شباهتى به او داشت، با صدایى لرزان گفت:

 ”داند.را مى

 ”دانى؟در مورد جنگجو چه مى”به سویش برگشتم و گفتم:

اند روزى مردم ما را آزاد اى است که گفتهدهندهاو نجات”گفت:

 .”خواهد کرد. . 



نوجوان بیچاره تمام نشده بود که یکى از دیوها ى هنوز جمله

اش کرد. به زودى ى قمه از کمر به دو نیمبه سویش پرید و با یک ضربه

صداى زارىِ یک چشم که همراه بقیه گریخته بود، از میان تاریکى 

 درختان به گوش رسید. 

پس، ماجرا چنین ”من که از خشونت دیو جا خورده بودم، گفتم:

اى انى قهرمانى دارد و گویا جنگجو شخصیت اصلى قصهاست. هر داست

کنند. تا به باشد که ناظرانِ آن سوى دیوار سپید براى هم تعریف مى

 ” ام.اى از آشنایى با جنگجو را دیدهام رگهحال به هرجا که گام نهاده

ى جنگجو ناخوشنود بود، دیو بزرگ که انگار از مرور اسطوره

باطى به تو دارد؟ بهتر است هرچه زودتر در ها چه ارتاین حرف”گفت:

برابر تخت من زانو بزنى و مرگ را آرزو کنى، وگرنه به دلیل بر زبان 

 ” ها خواهى شد.راندن نام این موجودِ موهوم دچار شدیدترین عذاب

وقتى شروع به سخن گفتن کردم صدایم قدرتى داشت که 

حقیقت دارد. ارتباط داستان جنگجو ”زده کرد. گفتم:خودم را هم شگفت



نامند. چنان که به راهنماى من با او در آن است که مرا جنگجو مى

فریبکارم وعده کردم، روزى بساط ستم شما را برخواهم چید، و خواهید 

 ” هاى کهنسال مردم ستمدیده، غالبا درست است.دید که اسطوره

خواهى از گویى و مىدروغ مى”یکى از دیوها با دودلى گفت:

ن افسانه براى رهایى بهره بجویى. جنگجویى وجود ندارد و تو هم ای

خواهى زودتر از رنج کسى جز یک مسافرِ تنها و درمانده نیستى. اگر مى

آسوده شوى در برابر دیو بزرگ کرنش کن و درخواست کن تا با عذاب 

 ”کمترى نابودت کند.

داستان جنگجو، شاید همان داستانى باشد که ناظران ”گفتم:

هستم،  اش هستند. من هم شخصیت اصلىِ این داستاندر حال خواندن

پس قصد ندارم مرگ خویش را آرزو کنم. اگر در هویت من شک دارى، 

نگاهى به پاهایم بینداز. خواهى دید که بر خالف شما وحشیان، اثرى از 

 ”قید و بندِ سایه بر پیکرم نیست.



یم هجوم آورد. دیو بزرگ با شنیدن این حرف برخاست و به سو

در برابر میل براى گریختن مقاومت کردم و بر جاى خویش ایستادم. 

اش را باال برد کرد، عصاى استخوانىدیو بزرگ که نگریختنم را باور نمى

و آن را به سوى سرم فرود آورد. با آرامشى که براى خودم هم عجیب 

وفش بود بر جاى ماندم و دیدم که چطور دست دیو بزرگ و عصاى مخ

همچون سرابى مبهم از میان بدنم عبور کرد. دریافتم که حدسم درست 

 ى قبیله موهوم است. بوده است و این جهان نیز به اندازه

اش در آسیب رساندن به من یکه خورده دیو بزرگ که از ناکامى

بود بار دیگر حمله کرد، و بارى دیگر. وقتى از هجوم آوردن به من و 

اى خزید، به سویش پیش و درمانده بر گوشه زمین خوردن خسته شد

رفتم و دستم را به سویش بلند کردم. دیو خود را بر زمین جمع کرد و 

 دم مار مانندش را دور بدنش پیچید و با هراس به من نگریست.  

ات برایم آشکار و تختگاه قدرتت اى دیو درنده، حیله”گفتم:

شان یشین را با ترساندندانم که تمام مسافران پویران شده است. مى



اى. بارها از من خواستى تا در برابرت کرنش کنم و مرگ کردهنابود مى

توانى به کنم تنها در این شرایط است که مىخویش را بطلبم. گمان مى

بینى که در ى قوت توست. مىدیگران آسیب بزنى. ترسِ حریف، نقطه

نابود کردنت ندارم.  من ترسى از تو وجود ندارد. حتى تمایلى هم براى

جنگم، نه چرا که جنگجو هستم و تنها براى واقعى بودن خویشتن مى

  ”از بین بردن توهمى همچون تو.

ها، به سوى تاریکى جنگل گام برداشتم و با گفتن این حرف

نشینان را شکافتم. شکى نداشتم که این ى مبهوت دیوها و جنگلحلقه

رمانِ داستانِ رسیدن به دیوار سپید بار گم نخواهم شد. من، جنگجو، قه

توانست در راستایى جز مسیر من قرار بودم و کوهستان ارغوانى نمى

 داشته باشد. 

ها به گوش صداى شتابانِ تاخت سیاهپوشانِ زروان از دوردست

 رسید. مى

  

 



  

ى درخشانِ سحرگاه بود که از جنگل خارج شدم و به دامنه

سرخ درختان کم کم جای خود را به  کوهستان ارغوانى رسیدم. چتر

سایبانی پراکنده داد و در نهایت با تردید و مقاومت بسیار، در برابر 

کوه بود، تسلیم شد و از همراهی با من  یسنگالخی که آغازگاهِ دامنه

تابید و هاى عظیم بنفش کوهپایه مىباز ماند. نور خورشید بر صخره

ى آورد. ابرهاى زرینی در گوشهىى غریب و پرشکوه را پدید مامنظره

ها هاى درخشانِ نشسته بر صخرهآسمان آویخته بود و بادى مالیم خاك

 کرد. را نوازش مى

مسیرى که براى باال رفتن از کوه در پیشِ رو داشتم، گذرگاهى 

هایى هاى آبى رنگش علفالى شکاف سنگفرشباریک بود که از البه

ى هاى سنگىِ کوه، گهگاه با تنهى دیوارهکشید. یکنواختکوتاه سر بر مى

ها ریشه کرده بود، بر هم الى صخرهدرختى درهم پیچیده که در البه

هاى گذرگاه کوهستانى آن قدر باریک بود که خورد. برخى از بخشمى

شد که کردم، و بعضى جاها چنان عریض مىبه سختى از آن عبور مى



ى هم از آن بگذرند. پس از شانهتوانستند شانه به پنج مرد تنومند مى

ام. هاى خطرناكِ مسیرم رسیدهساعتى راه رفتن، دریافتم که به بخش

شد و هر هاى تیز ناپدید مىکوره راه هر از چند گاهى در میان صخره

کردم تا بار سپردم و مسافتی را طى مىبار خود را به دست بخت می

راهی که پیموده بودم، به ها بازیابم. دیگر رد جاده را در میان سنگ

شد و به شکل پرتگاهى دهشتناك در لبهتدریج بر روی هم تلنبار می

اش گشود. یک گامِ سست کافى بود تا کام گرسنهکوره راه دهان مى ی

 ام مهمان گردد. سایهبه تن بی

ى مبهمى به در همین پیوندگاهِ فراز و نشیب کوه بود که صداى گریه

 گوشم خورد. 

را تیز کردم و دریافتم که صداى مویه از ارتفاعی باالتر  گوشم

ى تر کردم، تا آن که با سرچشمههایم را سریعآید. پس آهنگ گاممى

 صدا روبرو شدم. 



اى تیز و بلند، که بر پرتگاهى ژرف مشرف بود، زیر سایهدر باالى صخره

ى بار و برگ، پیکرى خمیده نشسته بود. ردادرختی خشکیده و بی ی

نمود و در زیر نور نارنجى رنگى که بر تن داشت، از دور بسیار زیبا مى

تر رفتم، دیدم که جز ردایى گشاد درخشید. اما وقتى نزدیکآفتاب مى

اى گسترده را بر صخره و مردناالنِ نشسته در و مندرس نیست که سایه

 آن انداخته است. 

کند و ه مىبه او نزدیک شدم و دیدم زیر لب چیزهایى را زمزم

ریزد. شک کردم که شاید دخالت کردن گاه در میان جمالتش اشک مى

در خلوتش درست نباشد. اما در آخر کنجکاوى چیره گشت و تصمیم 

اش را بپرسم. به آرامى نزدیکش شدم و به نرمى گرفتم دلیل ناراحتى

 ”اى موجودِ سوگوار، چه بر سرت آمده که چنین غمگینى؟”گفتم:

اى تکیده و ى کالهش، چهرهشت و در زیر سایهبه سویم برگ

غبارگرفته را دیدم، و چشمان سرخش را که انگار از نخستین روز عمرش 



درود بر تو، اى مسافرِ ”تا آن لحظه گریسته بود. با لحنى آهنگین گفت:

 ”خواهى؟بیگانه، چه مى

گردم. ی این کوه مىجستجوگری هستم که به دنبال قله”گفتم:

 ”کنجکاو شدم. کیستى و چرا چنین اندوهگین و گریانى؟با دیدنت 

ام آن است که نامند. علت سوگوارىمرا عاشق مى”گفت:

 ”ام.معشوق خود را از دست داده

ى هاى عاشقانهمان داستانپیش از این از زبان پیرزنان قبیله

زیادى شنیده بودم و همواره شمن ما را به بزرگداشت مقام عاشقان 

هاى زیادى داستان” ى ذهنى بود که گفتم:رد. با این زمینهکسفارش مى

ى من باور داشتند که تو محبوب ام. مردم قبیلهى تو شنیدهدرباره

اى. اگر چنین است ى تعالى رسیدهترین درجهناظران هستى و به عالى

هاست به دنبال آن از جایى به به من راز واقعى بودن را بگو که مدت

 ”وم.رجاى دیگر مى



ناظران و نظرشان در مورد من برایم هیچ اهمیتى ”عاشق گفت:

ام و زار ندارند و به خاطر تعالى یافتن نیست که در اینجا نشسته

 ”گریم.مى

اگر به خاطر جلب نظر ناظران نیست که در اینجا ”پرسیدم:

 ”اى؟اى، پس چگونه چنین شهرتى یافتهنشسته

شوقم است. براى اوست تنها چیز مهم براى من مع”عاشق گفت:

کنم و براى اوست که خواهم مُرد. خندیدن من دلیلى جز که زندگى مى

دیدنش ندارد و چون از برابر دیدگانم محو شود، مانند حاال، گریان و 

 ” نشینم.کنان در انتظار بازگشتش بر اینجا مىزارى

معشوق تو کدام موجود شگفتى است که چنین شورى ”گفتم:

 ”گونه تو را پایبند خویش ساخته؟ه و بدیندر دلت آفرید

دستش را به سوى ابرهاى سرخی که در افق باخترى موج 

به آنجا نگاه کن. شاید هنوز بتوانى بخشى ”خوردند، بلند کرد و گفت:مى



ى زیباى معشوق مرا ببینى. هرچند باد پلید کوهستانى در کارِ از چهره

 ”ویران ساختن فریبایىِ اوست.

گمى به افق نگریستم و ابرهایى زیبا را دیدم که در با سر در 

دادند. هیچ چیزى که به کسى زیبا شبیه باشد برابر باد تغییر شکل مى

شد. به عاشق نگاه کردم تا از او توضیح بخواهم، اما در آنجا یافت نمى

نگرد. پس مسیر نگاهش را دنبال کردم دیدم با نگاهى شیفته به ابرها مى

شد. اما اى شبیه مىابر را دیدم که با کمى تخیل به چهره اى ازو پاره

اى که در برابرم بود بینى دراز و مضحکى داشت و بیشتر به چهره

آمیز از یک دلقک شبیه بود تا دلبرى فتان. به عاشق تصویرى اغراق

اگر اشتباه نکنم، معشوق تو همین تصویرى است که در ابرها ”گفتم:

 ”بینم.مى

ام خوشنود شده بود، با لحنى حسودانه زیرکىعاشق که از 

اش چشمانت را خیره نکرده آرى، درست فهمیدى. آیا زیبایى”گفت:

 ”است؟



کوشیدم باعث رنجش او نشوم، با لحنى مالیم، در حالى که مى

اى عاشق، شاید چشمان من تصاویر آسمانى را خوب تشخیص ”گفتم:

ن قدرها زیبا نیست. اگر نگرى در نظرم آندهد، اما آنچه که بدان مى

خواهى زیباترین نقش و نگار را در میان ابرها پیدا کنى، باید مرتبا مى

به اینسو و آن سو بنگرى. هر دم زدنِ باد در کارِ دگرگون ساختن 

ابرهاست و به این ترتیب خواهى توانست در هر لحظه زیباترین نقشِ 

ى ابرها، آن گوشه ابر را تشخیص دهى. به نظر من االن زیباترین بخش

ى ابرها پاشیده دست راست است، آنجا که نور زرین خورشید بر کالله

هاى اى قشنگ را در میان چین و شکنتوان چهرهو با کمى تخیل مى

کنم آن تصویر زیباتر از چیزى باشد که بدان ابر تجسم کرد. فکر مى

 ”اى.چشم دوخته

هرگز به معشوق  هرگز،”عاشق خشمگین شد و به تندى گفت:    

بینى، بدان دلیل اش را زشت مىکنم. اگر تصویر کنونىخود خیانت نمى

اش را تاب نیاورده و به است که بادِ حسود و پلید کوهستانى زیبایى



اش دست گشوده است. من محبوب خویش را رها نخواهم تاراج جلوه

 ”هاى اغواگرِ آسمانی نخواهم رفت.کرد و در پى وسوسه

لى وقتى زیبایى مقصود نظر است، چه فرقى میان و”گفتم:

هاى مختلف ابر وجود دارد؟ زیباترین نقش، هرجا که باشد، بخش

بینیم، ى نگاه نوازشگر ماست. در نهایت، تمامِ آنچه که مىشایسته

ى ابرى مان آن را از صخرهتندیسى موهوم است که قدرت تخیل

 ”دوردست تراشیده است.

گر، معشوق من آن زیباى فتنه”ى گفت:عاشق با لحنى رویای

 ”است.

احتماال منظورت آن است که تصویر درون ابرها تو را به ”گفتم:

اندازد که عاشقش هستى. وگرنه نقش و نگار ابر که حقیقتى یاد کسى مى

 ”ندارد.

هایم آن بود که برایت گفتم. راز اشک”عاشق با تحکم گفت:

ها است. براى نخستین بار، سالتصویرى که در ابرها دیدى، معشوق من 



رفتم تا موجودى موهوم به نام دانا پیش هنگامى که از این کوه باال مى

ام و گهگاه از را بیابم، با او برخورد کردم و از آن پس در اینجا نشسته

 ” شوم.بازگشتش دلشاد مى

زنى بسیار عجیب و غیرمعقول اى عاشق، حرفى که مى”گفتم:

اى تا تصویرى را در ابرى تصور کنى؟ ها در اینجا نشستهاست. تو سال

اى که معشوق تو اصال در جهان خارج هیچ به این موضوع فکر نکرده

ى ذهن خودت است؟ تو در اینجا به سوداى وجود ندارد و آفریده

نى و آن بیرون ابرهایى بازیگوش فارغ از تو کتصویرى تصادفى زارى مى

توان هزاران دهند. با کمى خالقیت مىو عشق تو به بازى با باد ادامه مى

فهمم چرا به ى این ابر تجسم کرد. هیچ نمىتصویر گوناگون را در پیکره

دانم چگونه است اى، و نمىآن تصویرِ نه چندان زیباى خاص بند کرده

دار را بر زیبارویانى که در شهرهاى پایینِ کوهستان که این تصویر ناپای

 ” دهى؟کنند، ترجیح مىزندگى مى



فهمى. تو مسافرى سرکش هستى که براى تو نمى”عاشق گفت:

اى. ات از کوهستان ارغوانى صعود کردههاى خودخواهانهیافتن پاسخ

دانى حل شدن در وجود اى و نمىهرگز طعم عشق به دیگرى را نچشیده

 ” بارویى مانند آن که من در پیش رو دارم چه لذتى دارد.زی

من نیز مانند تو و تمام موجودات هوشمندِ دیگر، ”گفتم:

خودخواه هستم. تنها تفاوتم با تو در آن است که جسارتِ اعتراف به این 

خودخواهى را دارم. حل شدن در وجود دیگرى، نه ممکن است و نه 

ا تنها و یگانه است و این تلقى که مطلوب. هر اندیشمندى در جهان م

توان در وجود دلدارى حل شد و با او یکى گشت، خطایى غریب مى

دانى. از آن روست که کنم خودت هم این را خوب مىاست. گمان مى

اى، و به دلدارى واقعى و ساخته شده از گوشت و استخوان را برنگزیده

اى. اگر به دنبال دهراز و نیاز با تخیلى پنهان در ابرها دلخوش کر

هاى او با خودت پى گشتى، دیر یا زود به تفاوتمعشوقى واقعى مى

 ” گشتى.بردى، و از توهمِ یگانه شدن با وى رها مىمى



ام. معشوق من من با معشوق خویش یگانه شده”عاشق گفت:    

شکایتى از من ندارد، و همیشه پس از ترك کردنم بار دیگر به نزدم باز 

گذرانم برایم سعادتى اى که در انتظارش به زارى مىد. هر لحظهگردمى

تر از لعنِ باد کوهستانى و چه بختى بزرگ است. کدام کنش سلحشورانه

 ”شناسى؟ى معشوق را مىى چهرهبلندتر از پدیدار شدنِ دگرباره

دارى که بر از آن رو معشوق خویش را چنین دوست مى”گفتم:

کنى که و از آن رو چنین در غیابش مویه مىاو ادعاى مالکیت دارى، 

میل دارى در تملک کسى باشى. با این ترتیب عجیب نیست که به 

همراه عشق بزرگى که براى این لکه ابر دارى، نفرتى سترگ نسبت به 

 ” اى.باد بازیگوش را هم در دل پرورانده

البته، معشوق به من تعلق دارد. مگر نه آن که من او را ”گفت:

تردید او  مالک من است، چرا که جز ام؟ و بىاى ابرِ آشفته آفریدهپارهاز 

پرورى هراس داشته باشم؟ در ارتباط با او وجود ندارم. چرا از کین

تر خواهد تر باشد، نفرت از رقیب هم کالنهرچقدر عشقِ معشوق بزرگ



ى این شمشیر دودمِ عشق و کین است که وصال بود. تنها در سایه

فهمى اى نمىنصیب ماندهشود. اما تو که از عشق بىممکن مىمعشوق 

 ” وصال معشوق چه معنایى دارد.

حق با توست، وصال با معشوق برایم معناى چندانى ”گفتم:

توان به وصال تصویرى در ابرى دور دست دانم چگونه مىندارد. نمى

 ”رسید.

 دانم. شبِولى من مفهوم وصال معشوق را به خوبى مى”گفت:

همان روزى که چشمم براى نخستین بار به جمال او افتاد، رویایى دیدم 

ى کردند و سایهکه در آن ابرهاى الجوردین به سوى من حرکت مى

ى من دانم که وصال، همان حل شدن سایهافتاد. مىمعشوق بر من مى

 ” ى معشوق است.در سایه

سایه عالمت اطاعت و سکون است. چرا رسیدن به ”گفتم:

 ”ها برایت ارزشمند است؟صالى چنین آغشته به سایهو



من نیز مانند تو و سایر مسافران به سوداى ” عاشق گفت:

دستیابى به واقعیت و اثبات وجود خویش این راه را در پیش گرفته 

بودم، و دریافتم که واقعى ترینِ موجودات، آنهایى هستند که سایه 

 ”ندارند.

م که رها شدگان از بندِ باورهاى داناى عاشق، من نیز مى”گفتم:

فهمم چرا براى دهند. اما نمىى خود را از دست مىمسخ کننده، سایه

 ”اى؟ات چنین راهى را برگزیدهچیره شدن بر سایه

ى واقعى بودنِ ما به نگاه مگر نه آن که درجه”عاشق گفت:

 ”ناظران وابسته است؟

راهى براى رستن ام، ولى به دنبال من نیز چنین شنیده”گفتم:

 ”گردم.از بند نگاه ناظران مى

ام. راز تنها یک راه وجود دارد و من آن را یافته”عاشق گفت:

واقعى بودن، آن است که موجودى شکوهمند و برتر که ناظر نامیده می

شود، چشمانش را بر تو خیره نگاه دارد. معشوق من چنین است. 



در نظر دارد. من نیز تنها او موجودى آسمانى و زیباست که همواره مرا 

هاى اصالت دیگرى را در نظر دارم و به این ترتیب هریک از ما کاستى

ى تکه ابرى کنیم. من با خیره شدن به معشوقم، از مرتبهرا جبران مى

کشم. سازم و او را به پایگاه یکى از ناظران بر مىدر آسمان جدایش مى

بیند. به این ترتیب من نیز و مرا مىنگرد او نیز در مقابل تنها به من مى

تر از توازى دو یابم. راست بگو، چه چیز با شکوهواقعیتى تردیدناپذیر مى

 ”اى؟آیینه دیده

تر است. او تنها اما معشوق تو از خودت هم غیرواقعى”گفتم:

ى ى ذهن توست، و جز در وهم تو وجود ندارد. کسى که از روزنهآفریده

نگرد، خودِ تو هستى. من شکوه راستگویىِ نهفته در ىچشمان او، تو را م

 ”دهم.هاى بیشمار ترجیح مىى بازتابیک آیینه را به سرگیجه

ى نگاه اند؟ شاید آنها نیز آفریدهمگر ناظران چگونه”گفت:

 ”ى ما باشند.خیره



این پایه از واقعیت داشتن براى من کافى نیست. خواه ”گفتم:

اى ناظران. هر بادى که ابرها را پریشان کند براى ما باشد و خواه بر

ات راهى جز معشوق تو را از بین خواهد برد، و براى رهایى از شر سایه

ى معشوق ندارى. این مقدار از وجود داشتن مرا قانع غنودن در سایه

 ”کند.نمى

گذرند و به سوداى بیش از ى عشق مىآنان که از مرتبه”گفت:

شوند، بختِ تفاعات مرگبارِ کوهستان ناپدید مىاین واقعیت داشتن در ار

 ”دهند.عاشق بودن را از دست مى

اى عاشق، این بخت را به ”بار دیگر صعود از کوه را آغاز کردم و گفتم: 

گذرم. رها ها و تصویرها مىکنم و از بند دلبستگى به سایهتو واگذار مى

 ”ن است.تر بودکردن عشق و نفرت گامى ضرورى در مسیرِ واقعى

  

پس از ترك عاشق، یک روز تمام در گذرگاه کوهستانى پیش     

رفتم. راه، به زودى شیبى زیاد پیدا کرد و در مسیرى پیچاپیچ از 

شدم براى گذر کردن از هاى تیز و بلند باال رفت. گاه ناچار مىصخره



ها چنگ بیندازم و بارها راه را براى عبور اى خطرناك به خرسنگباریکه

خطرتر، ترك کردم. مسیرى طوالنى را طى تر و کمز مسیری سادها

هاى کردم، تا آن که در ارتفاعى بسیار، در آنجا که مه مالیمى به صخره

هاى ریز باران را بر جاده زد و باد کوهستانى قطرهتیز، چنگ مى

پاشید، به جایی مسطح و تخت رسیدم. تختگاهى که بر آن بودم، با مى

زد و با و سرکش آراسته شده بود. آرامش در فضا موج مىدو درختِ زی

آور تبدیل اى خوابهاى درختان به زمزمهالى شاخههیاهوى باد در البه

ى انداز خیره کنندهشد. هنگامى که به زیر پایم نگریستم، چشممى

اش ى نگینى احاطهجنگل سرخ را دیدم، و کویرِ زرد را که چون حلقه

ریگِ عمرى اقامت در قبیله بود، به که مرده سختى کرده بود. با کمى

هاى ى شکوهمند قلهباالى سر نیز نگاهى انداختم و در آنجا نیز منظره

 سربلند کوهستان ارغوانى چشمانم را نوازش کرد. 

شور و سرمستیِ شناور شدن در زیبایى جهانِ پیرامونم مرا در خود 

اه، وقتی برای ادامه دادن گرفت و برای مدتی در آنجا درنگ کردم. آنگ



ها شدم، و اى تیره در سنگراهم به حرکت در آمدم، متوجه حفره

 ام. ى غارى عمیق ایستادهدریافتم که در آستانه

غارى که در خم سنگى در کنار تختگاه پنهان بود و در نگاه 

ى غار هیکلى را دیدم که بر شد. پیش رفتم و در دهانهاول دیده نمى

است. بدنش در شنلى سیاهرنگ و کهنه پیچیده شده  سنگى نشسته

بود و بخشى از آن را بر سر کشیده بود. هیچ بخشى از تنش معلوم نبود، 

پوش و با این وجود معلوم بود که بدنى استخوانی دارد. موجود شنل

ى غار داشت. ى زیباى تختگاه کرده و رو به دهانهپشتش را به منظره

نخست فکر کردم چیزى جز یک تندیس حرکت بود که آن قدر بى

زغالین نیست. وقتى چشمم به تاریکى غار عادت کرد، گروهى پرشمارتر 

هاى ساکن را در گوشه و کنار غار دیدم که همگى مانند هیکل از سایه

هایى تیره پیچیده شده بودند و همچون پوش در ابهام لباسخرقه

 بودند. غار خیره شده  اشباحى سنگى به دیوارهاى سیاه



اى ”پوش گفتم:ى غار نزدیک شدم و به شنلزده به دهانهشگفت    

هاى مرا بداند. گردم که پاسخ پرسشغارنشین، من به دنبال کسى مى

 ”توانى به من کمک کنى؟آیا تو مى

موجود سیاهپوش هیچ نگفت. بار دیگر حرف خود را تکرار کردم، اما  

پرسیدم و این بار دستم را بر باز هم پاسخى نشنیدم. براى بار سوم 

پوش که انگار تازه از ى الغرش نهادم و تکانى به او دادم. خرقهشانه

خواب بیدار شده باشد، به خود آمد و بدون این که به سویم برگردد، 

ى مزاحم، کیستى و براى چه مرا از تمرکز و نیایش باز اى بیگانه”گفت:

 ”اى؟داشته

هایم دنبال پاسخى براى پرسشمسافرى هستم که به ”گفتم:

 ”گردم.مى

ى کسانى است که ى همهپرسش برانگیزاننده”پوش گفت:خرقه

ات کنند. نامت را پرسیدم، نه پیشهتا این بلندای کوهستان صعود مى

 ”را.



 ”نامند.مرا جنگجو مى”گفتم:

هایى از عالقه در پیکر سیاه کمى به سویم خم شد و رگه

نامند؟ مگر با کسى یا چیزى تو را جنگجو مىچرا ”صدایش آشکار شد:

 ” اى؟جنگى که چنین شهرتى پیدا کردهمى

من دشمنى ندارم. هرچند بسیارى از کسانى که بر سر ”گفتم:

اند. شاید چون به واقعیتى اند قصد نابود کردنم را داشتهراهم قرار گرفته

وار چنین جنگم، سزاشوم و با سرنوشت مىى دیگران قانع نمىپایههم

 ” ام.لقبى شده

ات چیست که اینگونه از آن مگر سرنوشت”پوش گفت:خرقه

 ”گریزانى؟

گذارم او نیز از گریزم، و نمىاز سرنوشت خویش نمى”گفتم:

گردم تا سرنوشت خود را تعیین کنم چنگم بگریزد. به دنبال راهى مى

وست جنگم که به دست سرنوشتم لگام نخورم. از این رو براى آن مى

 ” گردم تا روش واقعیت یافتن را از او بیاموزم.که به دنبال دانا مى



دانا موجودى اساطیرى و دروغین است. اما هریک از ”گفت:

 ” تواند به تو کمک کند.شاگردان من که در این غار نشسته، مى

  ”مگر تو کیستى که اینهمه شاگردِ دانشمند دارى؟”پرسیدم:

دانم، پیش از آن که چیز را مىمن راهب هستم و همه ”گفت:

آرامش مرا بیش از این بر هم بزنى، پرسش خویش را بازگوى و پس از 

 ” اى بنشین و به تاریکى غار خیره شو.گرفتن پاسخ در گوشه

دهم پس از دریافت پاسخ، خود در مورد ترجیح مى”گفتم:

تر نشستن در غار تصمیم بگیرم. پرسشى بزرگ دارم و پرسشى کوچک

ى همین حاال به ذهنم رسید. پرسش کوچک آن که چرا به منظرهکه 

 ”اى؟غار خیره شده ینگرى و به دیوار تیرهزیباى زیر پایت نمى

ى زیبایىِ اگر به زیر پاى خویش بنگرم، شیفته”راهب گفت:

بینم خواهم شد، و یا از افتادن خواهم هراسید. در هر دو حال آنچه مى

د که در روند جاویدانِ تمرکزم اختالل ایجاد شواحساسى بر من چیره مى



نگرم، تا بتوانم یکنواختى را در کند. پس به چیزى جز تاریکى نمىمى

 ” ى خویش بیافرینم.اندیشه

 ”خواهى چنین کنى؟اما چرا مى”گفتم:

براى آن که تردیدى در واقعى بودنِ من باقى ”راهب گفت:

 ”نماند.

ا به سوداى واقعیت یافتن ى شمیعنى همه”کنجکاوانه پرسیدم:

 ”اید؟در این غار جمع شده

 ”اى؟آرى، هیچ به دلیل موهوم بودنِ ما اندیشیده”گفت:

ى آرى، آنها که در دو سوى مرزهاى جدا کننده”گفتم:

ى مقابل را موهوم هاى باز و بسته اقامت دارند، ساکنان سویهجهان

گردد. مردم دانند، و به این ترتیب هستىِ همگان مشکوك مىمى

ام، و من از این سوى کنند من نابود شدهى ما حاال گمان مىقبیله

ى شک در اصالت، امکانِ دانم. سرچشمهى سیاه آنها را موهوم مىآیینه

 ”جور دیگر نگریستن است.



ى دید است که حقایق بدیهى آری، تغییر در زاویه”راهب گفت:

توان راهى براى واقعى بودن اندازد. بر همین مبنا مىرا از اعتبار مى

  ”یافت.

 ”و آن کدام است؟”پرسیدم:

ى دید خود را ثابت نگه دارى و به اینسو باید زاویه”راهب گفت:

بینى، و آن سو حرکت نکنى. در این صورت حقیقتى که امروز و اینجا مى

هاى نوظهور مجال داد تا حقیقتِ اصیلى را یابد. نباید به تجربهتداوم مى

 ”ایم، مخدوش کنند.یافتهکه 

ى اما این واقعى نمودن به بهاى محروم شدن از تجربه”گفتم:

شود که شاید به همین اندازه واقعى هایى تمام میبرخورد با جهان

 ”باشند.

ها قرار و آرام هرکس باالخره باید در یکى از جهان”راهب گفت:

گاهی مناسب نماید که آرامگیرد و این جهان به قدر کافى واقعى مى



باشد. عالوه بر این، ما برهانى قاطع براى واقعى بودنِ خویش و درست 

 ”بودنِ مسیرمان داریم.

 ”آن برهان کدام است؟”پرسیدم:

ترینِ موجودات، از قید و بندِ دانند که واقعىهمگان مى”گفت:

اى بر بینى که سایهشوند. اگر به ما بنگرى مىداشتن سایه رها مى

 ”یاویخته است.پیکرهامان ن

ها نیست، که غوطه تان از سایهدلیلِ این امر رهایى”گفتم:

ى کوه است. چه خوردنتان در غارى تاریک و سرشار شدنتان از سایه

معیارى براى روشنایى وجود خواهد داشت، اگر بخواهید همیشه با 

 ” تر را از بین ببرید.هاى کوچکتر سایهاى بزرگسایه

دانى ى هم بر حقانیت ما وجود دارد، مىى دیگرنشانه”گفت:

کنند که سواران سیاهپوش زروان تمام جویندگان حقیقت را تعقیب مى

کوشند تا پیش از رسیدن به واقعیتى اصیل، نابودشان کنند. در و مى

ها آمده که چابکسواران زروان به کسانى که اصالت خویش را افسانه



ت یافته باشند، آسیبى ناپذیر دسدریافته و به واقعیتى خدشه

ایم و هنوز سواران هاست که در این غار آرام گرفتهرسانند. ما سالنمى

 ”اند.زروان به ما حمله نکرده

گویند سواران زروان تنها ردپاى جویندگان و رهروان مى”گفتم:

ها آمده که زروان از ریختنِ خون کنند. در افسانهرا دنبال مى

ى تیغ سوارانش ابا دارد و ایشان را شایسته دارانیکجانشینان و سایه

 ”داند.نمى

هنوز جوان هستى و اهمیت آرامش و سکون و از ”راهب گفت:

اى. روزى در جهانى آرام خواهى گرفت و دست دادن سایه را درنیافته

ات را از دست خواهى داد. آنگاه به راهنمایى مرشدى همچون من سایه

دانایىِ گرانبهایى که با هزار زحمت گرد خواهى دید که تنها راه حفظ 

ى مزاحم، محافظتش اى، آن است که در برابر گزند تجربیاتِ تازهآورده

 ”کنى.



پس ”حرکت راهب نگریستم و گفتم:با ناخرسندى به پیکر بى

 ”کنى؟ى باشکوه کوهستان نگاه نمىاز این روست که به منظره

و سکون مرا  آرى. هرچه که یکنواختى و آرامش”راهب گفت:

بر هم زند، در واقعى بودن جهانى که برایم آشناست، اختالل ایجاد 

کنم تا واقعیت را در سکون کند. پس خود را از آن محروم مىمى

 ”ام حفظ کنم.اندیشه

اما این آرامشى دروغین است. هر روز که مسافرى از راه ”گفتم:

خواهى شد.  رسد و تکان کوچکى به پیکرت دهد، از این رویا محروم

آرامشى چنین ناپایدار و آغشته با محرومیت از درك زیبایى، مورد 

 ”ى من نیست.عالقه

خواهى دید که راهى جز آرام گرفتن و کوشیدن ”راهب گفت:

 ”براى حفظ این آرامش وجود ندارد.



چرا، راهى هست و آن هم جنگیدن با بخت است. من ”گفتم:

د که دانا را بیابم و پاسخ خویش به جستجوى خود ادامه خواهم داد، شای

 ”را از او بخواهم.

اى دروغین است. چنان که گفتم، دانا، افسانه”راهب گفت:

ام در باالى این کوه زندگى ترین دلیل حرفم آن است که شنیدهمهم

ى این کوه اقامت دارم، هنوز نشانى کند، و من که در بلندترین نقطهمى

  ”ریم که او موجودى موهوم است.ام. پس باید بپذیاز او ندیده

کش راهى که مرا تا اینجا آورد، پا به پاى سینهاما کوره”گفتم:

ى ى کوه واقع است، نه بر قلهها ادامه دارد. غار تو در دامنهکوه تا آسمان

 ”آن.

بینم بینم. آنچه که من مىمن چنین چیزى نمى”راهب گفت:

کند. من رغبتى تضمین مىى غارى است که یکنواختى ذهن مرا دهانه

به کند و کاو در اطراف ندارم. حقیقت براى من، آن است که در اوج کوه 

 ”خانه دارم.



اما این در بدترین حالت دروغ و در بهترین حالت اشتباه ”گفتم:

 ”است.

حرکت ماند و گویا ولى راهب دیگر چیزى نگفت. بدنش بى

ن خویش بازگردد. وقتى کوشید تا بار دیگر به یکنواختى پیشینِ ذهمى

راه کوهستانى گام نهادم و این حالت او را دیدم، بار دیگر در کوره

ى آخر را هم ات را بر هم زدم، اما این جملهمرا ببخش که آرامش”گفتم:

ام که مردمش هرگز به باالى سر خود بشنو. من از سرزمینى آمده

در این دنیا هم  بینمنگریستند. از دیدنت ناخوشنود شدم، چون مىنمى

کنند، که زیر پاى کسانى هستند که نه تنها به باالى سر خود نگاه نمى

 ”بینند.خویش را هم نمى

  

 

شبانگاهان، به نخستین منزلگاه کوهستانى رسیدم. آنچه که در     

ى کوه پیدا بود، شبح ساختمانى بود بلند، که گرگ و میشِ رویاگونه

اى مانندش به گنبدى با روکش نقره دیوارهاى خمیده و محیط دایره



اىِ آسمانِ شب مانند ایش در سرمهشد. گنبد درخشان نقرهمنتهى مى

شمارِ روى هاى کوچک و انگشتدرخشید، و از پنجرهاى مىماهى جیوه

ریخت و در دل تاریکىِ شبِ نورسیده دیوارها پرتو زردِ مالیمى بیرون مى

 کرد. نفوذ مى

ها ن، درى چوبى و سنگین بود که انگار سالراه ورود به ساختما

توانم بازش کنم، بسته مانده است. وقتى دیدم با فشار دادن نمى

هاى مسینش فرو کوفتم و منتظر ام را بر گلمیخهاى گره کردهمشت

ماندم تا اثرى از اندرونیان پدیدار شود. سر و صدایى که به راه انداخته 

دایى قاطع و محکم را از پشت در بودم سودمند افتاد و به زودى ص

 ”بیگانه، کیستى؟”گفت:شنیدم که مى

مسافرى هستم که در جستجوى دانا سرگردانم. دلواپسِ ”گفتم:

اى پیدا شود. تقاضا ى سواران زروان از گوشهآنم که هر لحظه سر و کله

 ”دارم در را بگشایید و راه را به من نشان دهید.

 ”ى؟با دانا چه کار دار”صدا گفت:



 ”جویم.پرسشى دارم و پاسخ خویش را از او مى”گفتم:

اش چرخید و راه ورود به ناگهان در به آرامى و نرمى بر پاشنه

ى ورود ساختمان باز شد. من که انتظار نداشتم به این سادگى اجازه

 بیابم، کمى درنگ کردم. 

ها پشت در، پیکرى بلند قامت در زیر آبشارى از نور زرد مشعل

اى زرد و بلند بر تن داشت که تمام بدنش را در خود اده بود. خرقهایست

ى سالخورده و چشمان زنده و درخشانش از میان پوشاند. تنها چهرهمى

هاى باشلقش پیدا بود. با دیدنش کرنش کردم و چین و شکن

درود بر شما، از این که مرا به داخل راه دادید سپاسگزارم. سواران ”گفتم:

توانم در جایى بیتوته کنم. پس به نبال من هستند و نمىزروان به د

ام کنید، سفر خود را براى یافتن دانا ادامه خواهم محض آن که راهنمایى

 ”داد.



کسى که ”زردپوش به دقت مرا نگریست و با لحنى قاطع گفت:

گردى، دانا نام ندارد. دانا نامى موهوم و اساطیرى است به دنبالش مى

 ”اند.ى کوه به مرشدِ ما دادهدامنهکه مردمِ ساکن 

خواهى بگویى اینجا مسکن همان یعنى مى”با خوشحالى گفتم:

داند؟ به این ترتیب مسافرت ها را مىى سوالکسى است که جواب همه

 ”طوالنىِ من به سرانجام رسیده است.

اى. اینجا آرى، تو به سرمنزل مقصود رسیده”زردپوش گفت:

رغوانى است و استاد ما کسى است که همه چیز ى کوهستان اکتابخانه

 ”داند.را مى

اى خردمند، گفتى که دانا نامى موهوم است، ”شادمانه گفتم:

 ”پس استادتان را باید به چه نامى بشناسم؟

نامند. همراه من بیا، باید خسته و گرسنه او را عالِم مى”گفت:

یت هاباشى و آشکار است که براى دستیابى به پاسخِ پرسش



اى. در کتابخانه وقت و فضاى کافى براى رسیدگى به تمام این زدهشتاب

 ”کارها وجود دارد.

خوشنود و آسوده خاطر به همراهش حرکت کردم و پس از 

عبور از راهرویى باریک و طوالنى، خود را در تاالرى عظیم با دیوارهاى 

هاى چوبى بیشمارى را در خود جاى پنجره یافتم که قفسهسنگىِ بى

هایى قدیمى و خاك گرفته بودند، و ها لبریز از کتابداد. تمام قفسهمى

خورد. در فضاى هاى پرنور به چشم مىیفى از مشعلبر فراز هریک رد

هاى بسیارى چیده بودند و گروهى از ها میز و نیمکتبین قفسه

 زردپوشان بر آنها نشسته و به مطالعه سرگرم بودند. 

سنگى برد، و اشاره کرد تا بر  یراهنمایم مرا به سوى میز

گرم آورد.  اى شورباىصندلى زمخت و بزرگى بنشینم. بعد برایم کاسه

ها ى ظرفوقتى گرم و سیر شدم و از خوردن دست برداشتم، باقیمانده

را از روى میز جمع کرد، و با همان وقار و متانت به انتهاى تاالر رفت. 

آنگاه پیکر خرقه پوش دیگرى را دیدم که از انتهاى سالن به سویم پیش 



کرده بود. تنها  آمد. از هر نظر مانند کسى بود که در را بر رویم بازمى

تفاوتش در این بود که اندامى تنومندتر و قامتى بلندتر داشت و با 

رفت. تنومندِ زردپوش روبرویم نشست و هایى استوارتر راه مىگام

ات را از مان گرسنگىمن عالم هستم. امیدوارم پذیرایى فقیرانه”گفت:

 ”توانیم صحبت کنیم.بین برده باشد. اگر آماده باشى، مى

ى پیر و در عین حال شادابش ر حالى که چشمانم را به چهرهد

ام، من راهى دراز را از جهانى بسته تا به اینجا پیموده”دوخته بودم، گفتم:

 ”تا در مورد سه چیز از تو سوال کنم.

اند هاى بسته بودهمعموال کسانى که ساکنان جهان”عالم گفت:

اد بیشترى براى طرح پرسش اند، استعدو به شکلى از آنجا رهایى یافته

 ”ات را بگو.دارند. نخستین پرسش

 ”توان از هستىِ خویشتن مطمئن شد؟چگونه مى”گفتم:

هاى عالم با دستان  فرتوت، ولى زورمندش، به ردیفى از قفسه

اند که در ها را کسانى نوشتهتمام این کتاب”کتابخانه اشاره کرد و گفت:



اند. اهالى سرزمین میانى، به جهانى بودهپى پاسخگویى به سوال تو 

واقعى معتقد هستند که ازلى و ابدى است و ما عناصرى فناناپذیر در 

ترین چیزهاى جهان هستیم. ى ما واقعىآن هستیم. به نظر ایشان، همه

از طرفى، کسانى در مملکت شرق سکونت دارند که جهان ما و تمام 

دانند. به گمان ایشان، جهانى نمىساکنان آن را چیزى جز رویاى ناظران 

وجود ندارد و تمام ما اوهامى هستیم که ناظران در ذهن خویش بر 

ى دریا روایت مشابه دیگرى سازند. از سوى دیگر، در میان مردم کرانهمى

ى ما اوهامى گوید ناظرانى در کار نیستند و همهوجود دارد که مى

چ چیز در واقع وجود ندارد. پنداریم و هیهستیم که خود را واقعى مى

گویند سطوح گوناگونى از واقعیت وجود دارد. یعنى نشینان هم مىکوه

هاى گوناگونِ واقعى بودن هست که ما و ناظران پلکانى از درجه

کنیم. به این ترتیب که هاى متفاوتى را بر آن اشغال مىجایگاه

جهان ناظران در ترین و ى تو در پاییناى مانند قبیلههاى بستهجهان

 ”ى واقعیت قرار دارند.برترین پله



اى عالمِ عزیز، برخى از این ”حرفش را قطع کردم و گفتم:    

جویم، آن ام، آنچه که مىها را خود نیز در جریان مسافرتم شنیدهروایت

 ”ایست که حقیقت دارد.برداشتى یگانه

 ها نوشته شده.حقیقت، همان چیزى است که در کتاب”گفت:

گویم دقیق و ى آنچه من مىتردید به اندازهاى بىآنچه که تو شنیده

هایى است درست نیست. چرا که مرجع من براى حرف مردمان کتاب

ى دانش تو در که در موردشان نوشته شده، در حالى که تنها سرچشمه

 ” هاى خودِ ایشان است.این مورد حرف

کردم آنچه که مى اما من تا به حال فکر”با کمى شگفتى گفتم:

 ”ها دارد.ها و خواندهشود اصالت بیشترى از شنیدهتجربه مى

هایى خیر، چنین نیست. وقایع، آنگاه که به صورت نوشته”گفت:

گردند. یابند و در جهانِ دانش رسمى مىمستند تدوین شوند، اصالت مى

 هایى جسته و گریختههایى پراکنده و حرفتا پیش از آن، تنها روایت



نشین و تردید حکمِ دانشمندانى که در مورد عقاید مردم کوههستند. بى

 ”تر است.هاى خودِ ایشان درستاند، از خرافهساکنان جنگل نظر داده

ها باشد، تردید دارم آنگاه که موضوع، خودِ همین خرافه”گفتم:

که نظر دانشمندان و نوشتارِ ایشان بسنده باشد. به هر صورت، من براى 

ام. شاید در مورد اعتبار سندها و اصالت نوشتارها به اینجا نیامده بحث

تو بتوانى دومین پرسش مرا پاسخ دهى و به من بگویى دیوار سپید 

 ” کجاست؟

 ”دیوار سپید؟”عالم نگاهى سنگین به من انداخت و پرسید:

گویند جهان ما را از آرى، همان حد و مرزى که مى”گفتم:

 ”توانم به دیوار سپید برسم؟کند. چگونه مىدنیاى ناظران جدا مى

در ”کرد، گفت:اى در انتهاى تاالر اشاره مىدر حالى که به قفسه

ها را هاى اندکى وجود دارد. تمام این کتابمورد دیوار سپید متن

گشتند و اند که مانند تو به دنبال دیوار سپید مىاندیشمندانى نوشته

براى مدتى در اینجا ساکن شدند تا روزى گذرشان به اینجا افتاد و 



عقایدشان را در مورد این دیوار بنگارند. برخى اعتقاد دارند که دیوار 

سپید، مفهومى انتزاعى و استعارى است و واقعیت خارجى ندارد. 

شان هم این است که در جهان ما چیزى به رنگ سپید وجود ندارد. دلیل

که به رنگى ملموس و دیدنى  نماید که سپید، بیش از آناصوال چنین مى

اشاره داشته باشد، مفهومى ریاضى و فیزیکى باشد که بر ترکیب شدن 

تمام نورها داللت دارد. به این ترتیب، گروهى وجود دیوار سپید را انکار 

 ”کنند.مى

هایى که در مورد دیوار سپید وجود دارد اما داستان”گفتم:

گفتند ن در موردش داستان مىى ما شاعرابسیار فراگیر است. در قبیله

پوش و عارف هم نامش را شنیده بودند. مگر ممکن است تمام و ژنده

 ”ها نادرست باشد؟این داستان

آرى، به لحاظ منطقى چنین امکانى وجود دارد. به هر ”گفت:

کنند به راستى چیزى به نام صورت، گروهى هم هستند که ادعا مى

ر این باورند که جایگاه آن در مرزهاى اى بدیوار سپید وجود دارد. عده



پایانِ اوهام سوى دریاهاى بىجهان ما، در دورترین نقاط گیتى، و در آن

گویند دیوار سپید مکان مشخصى ندارد و هر از قرار دارد. برخى مى

شود. کسانى اى پدیدار و سپس ناپدید مىچندگاهى در نقاط دور افتاده

ى جهان د به شکلى نادیدنى در کل پهنههم اعتقاد دارند که دیوار سپی

ما وجود دارد، ولى ما به دلیل سپید بودنش از درك آن عاجز هستیم. 

ى سپید وجود دارد که تنها بخشِ برخى معتقدند که چیزى به نام آیینه

هاى مشاهده از دیوار سپید است. به نظر اینان، همانطور که آیینهقابل

کنند، از بسته را براى ما فراهم مى هاىى جهانسیاه امکان مشاهده

توان نگاهى به دنیاى ناظران انداخت. آنچه ى سپید هم مىمجراى آیینه

که همه در مورد آن توافق دارند، آن است که دیوار سپید دنیاى ناظران 

 ”کند.را از جهان ما جدا مى

ها یک از این روایتباز هم نفهمیدم که باالخره کدام”گفتم:

بینیم ى آخر هم اکتفا کنیم، مىاست. اما اگر به همین نکتهتر درست



تر شدن، نفوذ کردن به جهان مان براى واقعىکه تنها راهِ پیش روى

 ” ناظران است.

 ”فهمم.منظورت را نمى”گفت:

خواهم تا از بیشترین ى اصلىِ من آن است که مىمسئله”گفتم:

ام دنیاى آشنا و آرام قبیله واقعیتِ ممکن برخوردار باشم. آنچه که مرا از

خواستم زندگى جدا کرد و به این سفر طوالنى کشاند، این بود که نمى

خود را در جهانى موهوم به صورت چیزى غیرواقعى بگذرانم. من تصمیم 

ى ممکن واقعى باشم، و به همین دلیل هم به دارم تا بیشترین پایه

ى که در آن سوى آن منزل گردم. اگر دنیاى ناظراندنبال دیوار سپید مى

تر از جهان ما باشد، از آن دیوار عبور خواهم کرد و به دارند، واقعى

 ”شان گام خواهم نهاد.جهان

اى جوان، چنین چیزى ناممکن است. ”عالم خندید و گفت:

گویند هم وجود داشته باشد، دیوار سپید، حتى اگر به شکلى که مى

اى که خود را با گرد دیوانهدورهها پیش عبورناپذیر است. هرچند سال



کرد، روایتى را برایم تعریف کرد که بر اى معرفى مىنام داناى افسانه

طبق آن موجودى اساطیرى به نام جنگجو روزى از این دیوار عبور 

 ” خواهد کرد.

پس موجودى ”ى آخر از جا پریدم و گفتم:با شنیدن این جمله

 ”توانم از دیوار عبور کنم؟من مى به نام دانا وجود دارد که مدعى است

دانند، دانا نامى چنان که همه مى”عالم با ناخرسندى گفت:

گرد بیهوده خود را اند. این دورهى کوه به من دادهاست که مردم دامنه

کرد تا شاید کمى از جالل و جبروت مرا اى معرفى مىبا این نامِ افسانه

ین کتابخانه شود. او حتى مدعى به دست آورد و بتواند جانشین من در ا

 ”ى سپید را هم دیده است.بود که آیینه

به هر صورت، چنین کسى روزى به اینجا آمده و مدعى ”گفتم:

 ”بوده که من خواهم توانست از دیوار سپید بگذرم؟



ى آرى، چنین کسى روزى به اینجا آمد، اما او درباره”عالم گفت:

اى است و وجود خارجى فسانهگفت که خود موجودى اجنگجو سخن مى

 ”کنى.دانم چرا روایت او را به خود مربوط مىندارد. نمى

 ”اند؟ها چه نوشتهدر مورد جنگجو در کتاب”گفتم:

گویند با عبور از دیوار جنگجو موجودى است که مى”گفت:

سپید، حد و مرز میان جهان ما و دنیاى ناظران را ویران خواهد کرد. 

ى ناظران واقعى خواهیم به این شکل ما نیز به اندازه پندارندگروهى مى

کنند به دنبال این ماجرا ناظران شد، و بدبینانى هم هستند که گمان مى

شوند. به هر صورت، در مورد جنگجو یک چیز هم مانند ما غیرواقعى مى

کند. مورد توافق همه است و آن هم این که هرگز در یک جا توقف نمى

”. . 

ها ى کمرنگ عالِم افتاد که در زیر نور مشعلسایهچشمم به  

و البد ”ى سخن را به دست گرفتم و گفتم:رقصید، پس رشتهمى

 ”اند که جنگجو سایه ندارد.نوشته



اند، اما تو از کجا آرى، این را هم نوشته”عالم یکه خورد و گفت:

 ”اند.دانى؟ این را تنها در متنى بسیار کهنسال و فراموش شده آوردهمى

من براى دانستن در مورد ”خاستم، گفتم:در حالى که بر مى

 ”ها دارم.جنگجو مراجعى بهتر از کتاب

وقتى بر پا ایستادم، متوجه شدم که عالم با چشمانى خیره و 

اى که نیست، نگرد و به دنبال سایهزده زمینِ زیر پایم را مىشگفت

ى عالم، بسیار بابت ا”اش لبخندى زدم و گفتم:گردد. به سردرگمىمى

تردید بدون دانستن آنچه که در آنچه که به من آموختى سپاسگزارم. بى

اند، هرگز راه واقعیت یافتن را پیدا ها در مورد دیوار سپید گفتهکتاب

کردم. امیدوارم روزى بتوانم به اینجا بازگردم و دیوارهاى نمى

اید در آن هنگام هایى بزرگ تزیین کنم. شتان را با پنجرهکتابخانه

 ”هایتان، به جهان خارج نیز نگاه کنید.بتوانید همزمان با خواندن کتاب

  

وقتى از تاالر آکنده از نورِ مشعلِ کتابخانه خارج شدم، خود را 

غرقه در بامداد روشن کوهستان یافتم. پس شاداب و سرحال، گام در 



نى پیش ى کوهستان ارغواکوره راه زیبایى نهادم که به سوى قله

 رفت.  مى

راه کوهستانى همچنان با شیبى زیاد ادامه یافت، و در نهایت به دشتى 

هاى رنگارنگ پر شده تخت و هموار رسید که سطح سرسبزش از گل

ترین بخش کوهستان را در بر اى رنگارنگ مرتفعبود. دشت، مانند هاله

مچون هدیهم خسته بود و راه هموار و بی فراز و نشیب هیگرفت. پاهامى

هاى رنگارنگ ای نامنتظره بود. به راه خود ادامه دادم و زیبایى گل

 چشمانم را مهمان کرد. 

هاى دشت باال آمد و بر سطح انگیز از کنارهبه تدریج مِهى وهم

هاى سربلند به تدریج در افق عقب نشستند، و در آن شناور شد. کوه

 و مبهم فرو کاسته شدند.اى محو مه به هالهی پنهانکارِآنسوی پرده

 در  آن آسودگیِ آمیخته با سردرگمی بود که به دلقک برخوردم. 

اى سرخوشانه نخستین چیزى که از او به یاد دارم، صداى خنده

اى که از میان مه برخاست. چون خنده ناگهان قطع و شاد بود، و همهمه



ن هنگام شد، گوشم را تیز کردم و کمى در راستاى صدا پیش رفتم. در آ

بود که ناگهان از میان مه به جلویم پرید، و با جست و خیزهاى عجیب 

هاى و غریبش، توجهم را به خود جلب کرد. گروهى از نوجوانان که لباس

رنگارنگى بر تن داشتند اطرافش را گرفته بودند و به اداهاى متنوعش 

 خندیدند.  مى

بود. لباسى  داراش، با هر معیارى مضحک و خندهشکل و قیافه

هاى رنگارنگ در هم دوخته شده تشکیل عجیب بر تن داشت که از وصله

تر بود و از هاى شلوار گشادش از دیگرى کوتاهشده بود، یکى از پاچه

میان آن پایى چنان الغر و پشمالو بیرون زده بود که در همسایگیِ 

ها نمود. راه رفتنش با آن کفشدار مىهای پهن و بزرگش خندهکفش

هایش با هر مانست. کالهى بر سر گذاشته بود که زنگولهبه اردك می

آمد. صورتى خندان داشت که حالتى خوشایند حرکتش به صدا در می

زد، هرچند چیزی در لبخند فراخش پنهان و دوستانه در آن موج می

 گذاشت هیچ یک از حاالتش را جدی بگیرم. بود که نمی



دیدنش در آن شرایط و بر باالی کوهستان ارغوانی چندان 

ام ناراحت نامنتظره بود که با صداى بلند خندیدم، و چون دیدم از خنده

نشد، بیشتر از او خوشم آمد. بدون این که خود را معرفى کند، سر 

دانم در اثر مه و آب و هواى صحبت را با نقل یک لطیفه باز کرد. نمى

نى بود، یا چیز دیگر، که داستانش به نظرم بسیار خوش دشتِ کوهستا

اش را تمام کرد، به همراه دیگران بامزه و جالب آمد. وقتى لطیفه

اى زدم و آن قدر خندیدم که اشک به چشمانم آمد. هنوز به خود قهقهه

نیامده بودم که شروع کرد با حرکاتى مضحک در اطرافم رقصیدن، و در 

 ود را به من معرفى کرد. آن حال براى نخستین بار خ

 اسمش دلقک بود. 

ام وقتى به حضورش بیشتر عادت کردم و توانستم جلوى خنده

ى ارغوانىِ کوه گشتم. اما مه چندان را بگیرم، در میان مه به دنبال قله

ساخت، و حتى برخى از غلیظ شده بود که دیدن قله را ناممکن مى

 کرد. ب خویش پنهان مىى مرطوهمراهان دلقک را هم در پشت پرده



دلقک که انگار منظورم را از نگاه کردن به اطراف دریافته بود، 

اى خواهد لحظهخوب، خوب، مسافرِ سرگردانِ ما نمى”به کنایه گفت:

هایش استفاده دریغِ لطیفهپیش این دلقک بیچاره بماند و از خوانِ بى

 ”کند؟

دار، که سخنش دوباره شروع کرده بود به تعریف داستانى خنده

اى دلقک مهربان، ممنونم که مرا به ”را بریدم و با لحنى جدى گفتم:

 ” هایت مهمان کردى. اما من هدفى دارم و باید به راه خود بروم.داستان

هایى که به دلقک سرش را با ضرباهنگی تکان داد و زنگوله

کالهش آویخته بود، یکى از سرودهاى رسمىِ مربوط به مراسم زادروز 

شاه در قبیله را به شکلى مضحک نواخت. بعد به همراه دوستانش به 

اى تفریح این کدام هدف بزرگى است که از دقیقه”خنده افتاد و گفت:

 ”کند؟جلوگیرى مى

گردم. پرسشى دارم من به دنبال موجودى به نام دانا مى” گفتم:

 ”داند.که گویا تنها او پاسخش را مى



که مضمونش امکان یافته شدنِ  دار خوانددلقک شعرى خنده

ى شعرش بود ارزش بود. در میانههاى بىگوهرهاى قیمتى در میان زباله

کنى بتوانى به من یعنى گمان مى”که منظورش را دریافتم و پرسیدم:

 ”کمک کنى؟

تر از پیش دلقک با دهانى خندان و لحنى که فقط اندکى جدى

گیرد. مگر نه این که تو مىآزمودن این موضوع وقت زیادى ن”بود، گفت:

زمانى چنین طوالنى را براى سر و کله زدن با راهب و عالم صرف 

 ”اى؟کرده

دانى پرسش من و هدفم از جالب است، تو که هنوز نمى”گفتم:

 ”ام؟مسافرت چیست، از کجا فهمیدى که با راهب و عالم مالقات کرده

ناق شدن ى باجاى که دربارهمگر آن لطیفه را نشنیده”گفت:

یک عالم و یک راهب است؟ این دو دانشمند گرانقدر هرکس را که از 

ى اند کسانى که در تلهکنند و اندكاین کوهستان بگذرد ارشاد مى

 ”کتابخانه یا غارشان به دام نیفتند.



طبعى، اما خردمندانه سخن هرچند بسیار شوخ”گفتم:

 ”اى؟یدهگویى. بگو بدانم، در مورد دیوار سپید چیزى شنمى

دانم که دار مىآرى، دست کم ده داستان خنده”خندید و گفت:

هاى جدى زیادى هم در مورد شود. قصهبه نوعى به این دیوار مربوط مى

هاى جدى به دردت کنم روایتاین دیوار گفته شده است. اما فکر نمى

 ”بخورند.

چرا؟ از قضا پرسشى که من دارم بسیار جدى است و ”گفتم:

 ”هاى جدى به دنبال پاسخش گشت.باید در میان نقل قول قاعدتا

ى اندکى که از جالب است که با این مایه”رقص کنان گفت:

اى. جدى گرفتن زیرکى دارى، تا این بلنداى کوه ارغوانى پیش آمده

اى باید ى خرد نیست. تو که تا این ارتفاع صعود کردههمه چیز نشانه

ها و ى نغز و درست که در میان شوخىهااین را بدانى. چه بسا پاسخ

 ”شوند.ها استتار مىلطیفه



” سنجى دلقک جا خورده بودم، گفتم:در حالى که از نکته

 ”گردم.دانى براى چه به دنبال دانا مىزنى گویا مىطورى حرف مى

جوید، با پرسش از واقعیتِ کسى که دیوار سپید را مى”گفت:

جویی. است که دانا را براى این میخویش دست به گریبان است. آشکار 

گویم که تو هنوز براى دیدن دانا آمادگى شوى برایت مىاگر ناراحت نمى

 ”ندارى.

کند؟ تو دانى دانا در کجا زندگى مىپس تو مى”شادمانه گفتم:

اى و موهوم نخستین کسى در این کوهستان هستى که دانا را افسانه

 ”داند.نمى

اى در مورد ارتباط دانا با عاشق تعریف هادبانى بىدلقک لطیفه

نشین براى این دانا مردم کوه”هامان تمام شد، گفت:کرد و وقتى خنده

کند. پس هرگاه او شان مىدانند که روبرو شدن با او آشفتهرا موهوم مى

خواهد به کمک کنند مسافرى پرمدعاست که مىبینند، فرض مىرا مى

کند. به دلیل همین برخوردشان هم  اى قدیمى کالهبردارىافسانه



رود، و معموال هست که دانا تنها براى بیشتر آموختن به نزدشان مى

 ”شود.براى اصالح خطاهایشان پیشقدم نمى

 ”دانى دانا در کجا منزل دارد؟تو مى”گفتم:

ى کوه ارغوانى قرار ى او در بلندترین نقطهآرى، خانه”گقت:

مان سرد و ها و پیروانن براى ما دلقکدارد. هواى آن بخش از کوهستا

رویم. اما او گهگاه به نزد زیانبار است. از این رو ما هرگز به آن سو نمى

گوید. ما همه وامدار خرد و تیزبینى او آید و براى ما چیزهایى مىما مى

 ”هستیم.

گردم که گویا دانا نگهبان آن اى مىمن به دنبال آیینه”گفتم:

ه کمک آن از دیوار سپید گذر کنم و به جهان ناظران خواهم باست. مى

 ”وارد شوم.

اى رهگذرِ اخمو، براى چه ”ى بلندى کرد و پرسید:دلقک خنده

شان بسیار اى که جهانخواهى به دنیاى ناظران بروى؟ مگر نشنیدهمى

 ”تر از دنیاى ماست؟بغرنج



نها ى آخواهم به اندازهزنم. اما مىچرا، چنین حدس مى”گفتم:

 ”کند.ام نمىواقعیت داشته باشم. وجود داشتن در حدِ یک وهم، راضى

ى هاى پیچیدهتوانى روایتکند؟ مىات نمىچرا راضى”گفت:

ات را به خوبى و خوشى لوح را نادیده بگیرى و زندگىمردم ساده

بینى هم زمانى مانند تو به بگذرانى. من و تمام کسانى که در اینجا مى

ى ناظران به این تر بودن و دست یافتن به وجودى در پایهىسوداى واقع

هایش را شنیدیم، کوهستان آمدیم، اما وقتى دانا را دیدیم و حرف

دریافتیم که گاهى ماندن در بخشى زیبا از جهان و لذت بردن از آنچه 

 ”ترین کار است.که در دسترس داریم، خردمندانه

لقک هستى و خندیدن و من با تو تفاوت دارم. تو یک د”گفتم:

اى خاص از وجود توانم به مرتبهخنداندن برایت کافى است. اما من نمى

داشتن قناعت کنم. سواران زروان به دنبال من هستند و بنابراین باید 

نشینِ همواره در حرکت باشم. اگر بخواهم در یک جا باقى بمانم، با قبیله

 ”تى خواهم داشت؟ام بودم، چه تفاومطیعى که روزى در قبیله



مردمان مطیع و آنان که به عادى بودن خو ”دلقک گفت:

کنند. از این اى سنگین را در زیر پیکر خود حمل مىاند، سایهگرفته

اند. من نیز زمانى اسیر ى خویش گریزانروست که خردمندان از سایه

ام، از ى خویش بودم، اما از وقتى که در این دشت مسکن گزیدهسایه

ام. به زیر پاى من نگاهى بینداز، اثرى از زنجیرهاى ام رها شدهایهشر س

 ”بینى؟سایه بر آن مى

هایت به دلیل رهایى از بند نبودن سایه در زیر گام”گفتم:

موهوم بودن نیست، که عالمتِ غیاب آفتاب است. اگر مه از بین برود و 

ید را بر ابهام پیرامونت را از دست بدهى، و اگر تابش مستقیم خورش

اى را در زیر پیکر خویش خواهى پیکر خود حس کنى، بار دیگر سایه

 ”یافت.

این دشت همواره انباشته از مه است و آفتاب را در آن ”گفت:

راهى نیست. راستش را بخواهى، براى همین هم در این دشتِ زیبا 

هامان، عادى ام. خورشیدى که با بند کردن سایه به گامساکن شده



آید؟ همان بهتر که در این دشت ن را گوشزد کند، به چه کار مىمابودن

 ”ها فراموش کنیم.زیبا بمانیم و آفتاب را به همراه رنج سایه

ى ترین و در همین حال ناکارآمدترین شیوهاین ساده”گفتم:

رها شدن از شر سایه است. کار تو با راهبى که همراه شاگردانش در غار 

چندانى ندارد. او جایى را پیدا کرده بود که مملو پنهان شده بود، تفاوت 

اى. راه حل هردوى از سایه باشد، و تو مکانى فارغ از خورشید را یافته

آمیز و دلخوشىِ ناشى از هردو به یک سان شما به یک اندازه فریب

ها را براى گردم که رهایى از سایهدروغین است. من به دنبال راهى مى

این روست که حتى در زیر آفتاب هم سایه ندارم، همه ممکن سازم. از 

ام داشتم اى که زمانى در قبیلهو حاضر نیستم با یکجا ایستادن به مرتبه

ام پاداشى مانند زیستنِ شادکامانه در بازگردم. حتى اگر این بار مرتبه

 ”نزدیکى تو را داشته باشد.



 دار دیگرى خندهدلقک پس از شنیدن سخنانم دو سه لطیفه

هاى برایم تعریف کرد و پس از آن که به همراه پیروانش مرا تا پاى صخره

 ى کوه راهنمایى کرد، با آرزوى موفقیتى معماگونه، به راه خود رفت. قله

تر و ى راه به تدریج خطرناكهمانطور که دلقک هشدار داده بود، ادامه

ى مه شد. کوره راه کوهستانى پس از عبور از دشت زیبادشوارتر مى

هاى هاى تیز و خرسنگی دلقک بود، در میان صخرهاى که خانهگرفته

رفت. پس از مدت کوتاهى راهپیمایى، مه غلیظى عظیمِ ارغوانى باال مى

که در دشت دیده بودم به تدریج از بین رفت و وقتى که به پایین 

آمیز دشت زیر پایم را نگریستم، آن را دیدم که همچون روپوشى وهم

 گرفته است.  در بر

به تدریج همراه با افزایش ارتفاع، هوا هم سردتر شد. کوه در     

انداز کوهستان را با این منطقه کامال خطرناك شده بود و عظمت چشم

آمیخت. در همین هاى ژرف در مىهراسِ پرتاب شدن به ژرفاى دره



رین تآور و تندبادِ کوهستانى بود که با شگفتى بلنداى سرگیجههنگامه

 ى عمرم روبرو شدم. منظره

در ابتداى کار، آنچه که توجهم را به خود جلب کرد، رنگى 

غریب و سخت آشنا بود که تا آن هنگام ندیده بودمش. نخست 

هایى از سرماى زند، دانهپنداشتم باد سردى که بر بدنم تازیانه مىمى

ششى آسمانى ها، درخرویاگونه را با خود به همراه آورده است. این دانه

ام داشتند. هنگامى که سعى کردم چندتایشان را در دستان یخ بسته

نگه دارم، در یک چشم به هم زدن ناپدید شدند و به قطراتى شفاف و 

ها ادامه تر رفتنم بارش این دانهزالل تبدیل شدند. هنگامى که با پیش

 یافت و سطح زمین را مفروش ساخت، دریافتم که دارم به برف نگاه

 کنم. مى

نام برف را هم مانند دیوار سپید و آیینه، از زبان شاعران قبیله 

شد، به روزگارى در هایى که به برف مربوط مىشنیده بودم. تمام قصه

شد. زمانى که هنوز آسمان آبى بود و به جز هاى دور مربوط مىگذشته



هاى دیگرى هم وجود هاى اطراف قبیله رنگرنگ خاکسترىِ باتالق

ى سوسمار و شهرك ى ما نیز مثل طایفهاشت. زمانى که قبیلهد

رفت که در زوال و فساد خویش زده بود و مىجنگلیان، بخشى نفرین

اى سیاه منحصر سازد. اسیر گردد و ارتباط خود را با این جهان به آیینه

داد، معتقد شمن که در قربانى کردن شاعران جدیت بسیار به خرج مى

یى آسمانى بوده که به دلیل رنگ سپیدش عقل را کم بود که برف بال

ساخته است. کرده و آنها را به سرکشانى اصالح ناشدنى تبدیل مىمى

ها را ها با برف روبرو نشدم، این داستانى کوهاى که بر قلهمن تا لحظه

 جدى نگرفته بودم. 

هاى ارغوانى را بارش برف به زودى چنان شدید شد که صخره

هایى پیاپى هاى سپید پوشاند. آذرخشقشرى بلورین از دانهدر زیر 

شان در هم آسمان را شیاردار کردند، و غرش کر کننده و نور مهیب

مان را از آذرخش از یاد نبرده ى مردم قبیلهآمیخت. من که ترس دیرینه

بودم، در جهانى غرقه در نور سپید از خود بیخود شدم، و نگران از دست 



نمود که در این یش بودم. براى لحظاتى چنین مىدادن عقل خو

ام کرده بود، کوهستان خطرناك نابود خواهم شد. رنگ برفى که احاطه

زد و دیدم را مختل کرده بود. پوشش بلورین ام را مىتجربهچشمان بى

خورد، و ها لیز و سست بود و گهگاه پاهایم بر رویشان سر مىصخره

 کرد. ام را کرخت مىبرهنهسرماى هوا به تدریج عضالت 

باالخره زمانى که سرماى برف تا مغز استخوانم رسوخ کرد و     

اى را در چند قدمى خویش دیدم. افتادم، شبح خانهدیگر داشتم از پا مى

بوران و کوالك چنان کورکننده بود که تا وقتی به چند قدمى خانه 

 رسیدم، متوجهش نشدم. 

ارهاى سپید و بلورینش را دور زدم تا درِ به سوى آن پیش رفتم و دیو 

کلبه حیرت کردم. به  یورودى خانه را پیدا کنم. از دیدن ظاهر فقیرانه

نشینى افتاده باشد. کمی ى بومىِ کوهرسید که گذارم به خانهنظر مى

نگران بودم که نکند در اینجا هم با موجودی بدخواه مانند دیوهای 



از آن بودم که راه خود را ادامه دهم. تر دهجنگلی روبرو شوم. اما درمان

 ى خانه کوبیدم. پس پیش رفتم و با مشت به درِ چوبى و ترك خورده

در چنان به سرعت باز شد که گویى صاحبخانه انتظارم را می

ى گرماى آتشى سرخ که از درون خانه به بیرون کشید. بر زمینه

که ردایى آراسته بر تن  تراوید، پیکرى تنومند و بلندقامت را دیدممى

ى جوان و مهربانش از البه الى چین و داشت. بازوان ستبر و چهره

نشینِ جوان، اى کوه”هاى لباس سپیدش بیرون زده بود. گفتم:شکن

 ”ات اندکى گرم شوم؟دهى وارد شوم و در کنار آتش کلبهاجازه مى

ترین کمکى است این کوچک”جوان با صدایى خوشایند گفت:

 ”آید.ز دستم بر مىکه ا

به داخل کلبه رفتم و خود را در اتاقى کوچک ولى بسیار گرم 

های سرخ رفتم و راحت یافتم. به سرعت به کنار اجاقِ انباشته از هیزم

ور ساختم. وقتى بدنم گرم شد و بار دیگر و خود را در گرماى آن غوطه



ه دادنم از او به حالت عادى بازگشتم، رو به صاحبخانه کردم تا بابت پنا

 سپاسگزاری کنم. 

تردید اى جوان، ممنونم که مرا به داخل راه دادى، بى”گفتم:

 ”زدم.خ مییاگر کمک تو نبود در این سرما و توفان 

نیازى به تشکر نیست، من کارى را انجام دادم که درست ”گفت:

 ”دانستم.مى

مسافرى جسور و ”بعد با دقت بیشترى مرا نگریست و گفت:

کند. ك هستى. به ندرت کسى از این بلندای دورافتاده گذر مىبابى

سازد و بسیارند کسانى سرماى این بخش از کوهستان به همه کس نمى

هاى کوهستان ترین بخشهاى سهمگینِ مرتفعکه هرساله در یخچال

نهد، باید شوند. کسى که به این بخش از کوهستان گام مىدفن مى

 ”شد.هدفى بلندمرتبه داشته با

پرسشى بزرگ دارم و براى یافتن پاسخِ آن ماجراهاى ”گفتم:

ام در این بخش از کوهستان ام. شنیدهبسیارى را به جان خریده



اى به نام دانا منزل دارد و براى یافتن اوست که این موجودى افسانه

ام. شاید تو بتوانى راه رسیدن به او را به من نشان چنین خطر کرده

 ” دهى.

بسیارى از ”ان درخشانش مرا خیره نگریست و گفت:با چشم

هاى زیرین کوهستان اعتقاد دارند که دانا چیزى مردمِ ساکن در بخش

جز یک شخصیت داستانى نیست. به یاد دارم که یک بار از نگهبان 

ى کوه قرار داشت، دالیلى منطقى در مورد باطل اى که در دامنهکتابخانه

 ”دانا شنیدم. هاى مربوط بهبودنِ داستان

آرى، بسیارى چنین نظرى دارند. اما من از آن جمله ”گفتم:

اى، حتى اگر در ابتدا واقعیت نداشته باشند، نیستم. موجودات اسطوره

شان را جذب کنند، کنند تا هویتدیر یا زود قدرتمندان را وسوسه مى

یابند. خودِ من نیز در چشم بسیارى موهوم و به این شکل واقعیت مى

پندارند، اما خودم نمایم. مرا موجودى اساطیرى و داستانى مىمى



ى این جهانِ دانم که از تمام موجودات عادى و پیش پا افتادهمى

 ” تر هستم.رنگارنگ واقعى

 ”تر هستى؟کنى از دیگران حقیقىچرا گمان مى”گفت:

جنگم و آنچه که دیگران چون براى واقعى بودن مى”گفتم:

 ”کند.د، قانعم نمىنامنتقدیر مى

شناسم که تو باید جنگجو باشى. موجود دیگرى را نمى”گفت:

 ”اش آزاد باشد.چنین به خواست خود وفادار، و از بار سایه

ى خودش ام شده، متوجهِ سایهچون دیدم متوجهِ غیاب سایه

آرى، من جنگجو هستم، و ” شدم. آنگاه لبخندزنان کرنشى کردم گفتم:

اى هستى که ترین سایه، تو دانا هستى. تو صاحب سبکاگر اشتباه نکنم

 ”ام.تا به حال دیده

 ”آرى، من دانا هستم.”به سادگى گفت:

چنان از یافتن دانا خوشحال شده بودم که حس کردم بار 

ریزد. ناگهان هزاران پرسشِ ام از دوشم فرو مىخستگى سفر طوالنى



شان را تریندا برجستهگوناگون بر ذهنم فشار آورد، و به ناگزیر ابت

اى هدف اى دانا، از دیدنت چنان خرسند شدم که براى لحظه”پرسیدم:

راستین خویش را از یاد بردم. انتظار نداشتم چنین جوان و چاالك 

اى چنین سرد و خطرناك را براى باشى، و در حیرتم که چرا منطقه

 ”اى.زیستن برگزیده

ردگى و تجربه را با هم مردم معموال انتظار دارند سالخو”گفت:

ى آسودگى و راحتى ستایش هاى خرد را در زمینهببینند، و زیبایى

کنند. اما واقعیت اندکى با این انتظارها تفاوت دارد. قدرتِ خرد از سویى 

برد چنان حمایت کننده و دلپذیر است که پیرى و ناتوانى را از میان مى

ترین تنها در دوردست و از سوى دیگر چنان سهمگین و سترگ است که

اش کرد. خردى که لگام گسیخته در توان نگهدارىهاى جهان مىبخش

میان مردمان دست به دست شود، دیر یا زود آسودگى ایشان را بر هم 

دهند وجود دانش را سازد. مطیعان ترجیح مىشان مىزند و آشفتهمى



عماهاى ابولهولِ خرد انکار کنند و دانا را موهوم بدانند، تا از درگیرى با م

 ”رهایى یابند.

شاید مردم تو را طرد کنند، اما دلیلى ندارد خود نیز به ”گفتم:

این سرنوشت گردن گذارى. برایم عجیب است که در چنین ارتفاع و 

هاى زیباترِ این جهان اى و از سکونت در بخشآب و هوایى خانه ساخته

 ”اى.چشم پوشیده

نکته راز این معما را بر تو بگشاید. شاید دانستن دو ”دانا گفت:

نخست آن که سرماى این قلل پر برف، تا حدودى ناشى از حضور من 

است، و دوم آن که من مشتاق دیدن هستم و هرچه بلنداى منزلگاهم 

بیشتر باشد، بخت بیشترى براى بهتر دیدن خواهم داشت. به همین 

تر جستجو رتفعهایى مهاست که کوه را به دنبال بخشدلیل هم سال

 ”کنم.مى

کنى؟ چرا در اما چرا سرماى این بلندا را تحمل مى”گفتم:    

 ”کنى؟هاى خوش آب و هواى زیر پایت کاخى بنا نمىدشت



اند، عالمتِ ى مرا محاصره کردههایى که کلبهبرف”گفت:

ى جهانِ ما که چیزى دانستى که تنها نقطهخردمندىِ من هستند. مى

 ”ى پر برف است؟ر آن وجود دارد، همین قلهبه رنگ سپید د

گردم و در هاست که به دنبال دیوار سپید مىآرى، مدت”گفتم:

 ”این منطقه بود که براى نخستین بار به این رنگ برخوردم.

اى که چرا رنگ سپید چنین کمیاب هیچ فکر کرده”پرسید:

 ”است؟

لیلش آن کنم دام. گمان مىبسیار در این مورد اندیشیده”گفتم:

 ”ترین رنگ است.باشد که سپید، کامل

آرى، سپید رنگى است که از ترکیب تمام نورهاى رنگى ”گفت:

هاى دیگر را هم در خود دارد. به شود. چیزِ سپید، تمام رنگایجاد مى

اند، هاى خاصى خو گرفتههمین دلیل هم مردمِ عادى که به دیدن رنگ

وال عقل و آشفتگى خویش ى زترسند و دیدنش را مایهاز آن مى

هاى خاصى خو پندارند. واقعیت آن است که مطیعان به ستودن رنگمى



هاى متضاد آن را نکوهش کنند. درك اند رنگاند و عادت کردهگرفته

توانند با هم جمع شوند و کلیتى گون مىهاى گونهاین که تمام این رنگ

 ”یکپارچه را پدید آورند، براى ایشان دشوار است.

خواهى بگویى به دلیل حضور تو در اینجاست یعنى مى”گفتم:

 ”بارد، نه برعکس؟که برف مى

آرى، چنین است. خرد و دانایى همه چیز را همپایه و ”گفت:

برد. به ها را از بین مىسازد و اعتبار مرزهاى تفکیک رنگیکسان مى

آمیزند و مىها در هم ى رنگاین ترتیب هرجا که من خانه بسازم، همه

 ”بارند.هایى سپید بر زمین مىبه صورت برف

آیند، چرا خودِ ها به شکل برف در مىچرا این رنگ”پرسیدم:

شوند و چیزى نو به نام برف پدید ها و گیاهان سپید رنگ نمىسنگ

 ”آید؟مى

هایى تشکیل یافته که نماد خرد هستند. هر برف از دانه”گفت:

یار زیبا، و در نگاه نخست نادیدنى تشکیل شان از بلورهایى بسدانه



هاى زیباى برف، تنها در چشمان افراد محرم پدیدار اند. دانهیافته

شان را شان در مشت، زیبایىکوشند با فشردنشوند. نادانان مىمى

شوند و جز سرما شان مىتصاحب کنند. در این حالت باعث ذوب شدن

ها متفاوت لى دارد که با سایر دانهى برف شکبرند. هر دانهاى نمىبهره

اى از خِرَد است. همان ظرافت و زیبایى و است، و از این رو همچون ذره

همان یگانگى و یکتایى را دارد، و تنها در دستان اهل است که این 

سازد. براى مردم عادى، برفِ خِرَد پدیدارى هاى خود را آشکار مىصفت

  ”یکنواخت و زننده دارد.آور است، که رنگى گزنده و سوزش

ام و با ها چنین برخوردى داشتهدریافتم که خود نیز با برف

 ” توان شد.اما منکر سرماى برف که نمى”کمى شرمسارى گفتم:

هاى خوانى، اثرى است که خرد بر ذهنآنچه که سرما مى”گفت:

گذارد. اگر رمز زیبایى برف و چگونگى رفتار با آن را دریابى، مطیع مى

اى بنیاد کنى که تو را گرم سازد. دیوارها و خواهى توانست با آن خانه

اند. سرماى ى گرم و راحت از برف فشرده ساخته شدهسقف همین کلبه



شود. خرد نسبت به اش نسبت به اشیا ناشى مىتفاوتى، از بىبرفِ خرد

گیرد و از عشق و کینى که در همه چیز رفتارى یکسان در پیش مى

مردمى مانند عاشق دیدى، وارسته است. از آن روست که اثرى از گرماى 

 ”پندارى.یابى، و سردش مىدرگیرى با دیگران در آن نمى

اى دانا، بسیار خردمندانه سخن ”در اندیشه فرو رفتم و گفتم:

گویى. تا به حال به تاثیر خرد بر دیگران نیندیشیده بودم و گمان مى

 ”کردم همه از همسایگى با آن شادمان خواهند شد.مى

ى آن نیز مطلوب آید، و معموال همهخرد به کار همه نمى”گفت:

ى راه ها بگذریم. تو براى پرسیدن چیزکسى نیست. اما بیا از این بحث

خواهى پرسش خویش را بازگو اى. نمىدرازِ این کوهستان را طى کرده

 ”کنى؟

ى این کلبه میلى شدید براى این کار داشتم، تا آستانه”گفتم:

ام. شاید مجاورت با سرماى خرد است که اما حاال کمى دچار تردید شده

 ”چنین اثرى بر من گذارده.



استى جنگجو باشى، آسوده باش. اگر به ر”لبخندى زد و گفت:

تاب پاسخ را خواهى داشت، و اگر نباشى، بهتر است که زودتر از شر این 

 ”توهم خالص شوى.

این حرف آخرش بار دیگر به آتش اشتیاقم براى دستیابى به 

واقعیتىِ راستین دامن زد. پس بار دیگر هدف خویش را به یاد آوردم و 

ین جهان دچار تردید اى دانا، من در مورد واقعیت خودم و ا”گفتم:

گردم که از دیوار سپید گذر کنم و به این ام. به دنبال راهى مىشده

 ”ترتیب به جهان ناظران وارد شوم.

پیداست که به راستى جنگجو هستى. چرا که ”دانا گفت:

آید. ولى بگو چرا ى کسى جز او بر نمىخواستن چنین چیزى از عهده

 ”خواهى از دیوار سپید بگذرى؟مى

ترینِ چیزها، یعنى جهان ناظران در ام واقعىزیرا شنیده”فتم:گ

  ”آن سوى آن قرار دارد.



دانى، سطوح گوناگونى از اى. چنان که مىدرست شنیده”گفت:

ها، آنهایى هستند که واقعیت وجود دارد. واقعى ترینِ جهان

ها را هم ببینند. چنان که توانند ساکنان سایر جهانشان مىموجودات

ى سیاه دیدنى ى سیاه دیدى، زادگاه خاکسترى تو از وراى آیینهآیینه در

ات نبود که بتواند نگاهى به آنسوى آن بیندازد. بود، اما هیچکس در قبیله

 ”تر است.ها از دنیاهاى بسته واقعىبه این ترتیب جهان منش

خواهى بگویى جهان ناظران هم نسبت به ما یعنى مى”گفتم:

رد؟ یعنى آنها قادر به دیدن ما هستند، اما ما چنین وضعیتى دا

 ”کنیم؟وجودشان را درك نمى

ى سیاهِ دقیقا چنین است. دیوار سپیدِ ما، همتاى آیینه”گفت:

نگرند، و ما را در ذهن آنهاست. آنها از مجراى دیوار سپید، ما را مى

یل یابیم. جهان ما، به دلآفرینند. به این ترتیب ما واقعیت مىخویش مى

ى مجاورت با دیوار سپید است که وجود دارد، همچنان که دنیاى قبیله

ى یافت. آنهایى که دنیاى بستهى سیاه واقعیت مىتو از مجراى آیینه



نگریستند، به نوعى در حال آفریدن رخدادهاى آنجا زادگاهت را مى

 مان را تضمینبودند، و ناظران نیز هم اکنون با نگریستن به ما، واقعیت

 ”کنند.مى

خواهى بگویى ما فقط رویاهایى یعنى مى”با ناخوشنودى گفتم:

 ”بینند؟هستیم که ناظران از وراى دیوار سپید مى

تقریبا چنین است. ما تنها در خیال آنها وجود داریم، و ”گفت:

 ”شویم.آنگاه که به ما نیندیشند، به عدم تبدیل مى

 ”رواقعى هستیم؟خواهى بگویى که ما ذاتا غییعنى مى”گفتم:

هیچ چیز ذاتا واقعى یا غیرواقعى نیست. هرچیز بسته به ”گفت:

یابد. من و کند، در سطوح متفاوتى واقعیت مىچشمى که نگاهش مى

هامان حس تو امروز و اینجا واقعى هستیم و گرماى این آتش را بر بدن

مان نگرد، واقعیتکنیم. اما آن کسى که از پشت دیوار سپید ما را مىمى

شناسد تا این نقش و کاهد. او راهى نمىاى تخیلى فرو مىرا تا حد قصه



اىِ لباسم را ببیند، و به ناچار واقعیت ما را تا حد سطرى نگارهاى نقره

 ”کاهد.از متنى فرو مى

ناظرانى که مقیمِ آن سوى دیوار سپید هستند چگونه ”پرسیدم:

چار تردید و خشم و شادى توانند مانند ما دموجوداتى هستند؟ آیا مى

ى شوند و بپرسند و جواب بجویند؟ یا آنکه به قول شمن کامال از خمیره

 ”دیگرى هستند و براى ما شناختنى نیستند؟

آنان آدمیزاد نام دارند و چون ما رنج و شادى را درك ”گفت:

نگرند و خویش را بر آن مبنا تفسیر کنند و به تفاوت میان آن دو مىمى

هاى ممکن، موجوداتى که تفاوت رنج و لذت را در تمام جهان کنند.مى

پندارند. آنها هم مانند ما، مطیع و سرکش دریابند، خویشتن را واقعى مى

پندارند. گاه مانند تو دارند و خود را تنها موجودات واقعىِ هستى مى

شوند و گهگاه براى یافتن پاسخ سفرهاى دور و دچار شک و پرسش مى

 ” کنند.آغاز مىدرازى را 



پندارند، چه تصورى آنها که خود را چنین واقعى مى”پرسیدم:

هاى فهمند که ما نیز همچون ایشان خواستدر مورد ما دارند؟ آیا نمى

 ”خاص خود را داریم؟

ى ى پیروزى دربارهبه یاد دارى که ساکنان دهکده”گفت:

ها، ساکنان اندیشیدند؟ به نظر آنهاى بسته چگونه مىموجودات جهان

هایى بى سر و ته را بازى هایى بودند که نمایشنامههاى بسته سایهجهان

هایى هستیم که کردند. به نظر ناظران ما نیز چنین هستیم. ما روایتمى

کنند. ما برایشان اصالتى بیش از آنها از وراى دیوار سپید مشاهده مى

هایى زورگویانه و تانات نداریم. برخى از ما داسهاى پیرزنان قبیلهقصه

هایى دردآور و بى معنا که تنها توسط فرومایگان ناخوشایندیم. قصه

هایى هستند. برخى ى ما، چنین روایتهاى بستهشود. جهانروایت مى

آمیز، شعرهایى عاشقانه، هایى خشونتاز ما باورهایى عرفانى، دشنام

م. تمام موجوداتى دار هستیهایى خندهگفتارهایى دانشمندانه یا لطیفه

 ”اند.هایى از این دستکه در جریان مسافرتت به آنها برخوردى، روایت



اگر چنین باشد، پس من و تو نیز اصالتى نداریم. یعنى ”گفتم:

 ”خوانند؟هایى هستیم که ناظران بر دیوارى سپید مىما هم داستان

 ”آرى، ما نیز چنین هستیم.”گفت:

راستى واقعیت نداشته باشى،  اگر چنین باشد و تو به”گفتم:

 ”پس کیستى؟

ى من دانا هستم، روایتى که بر هویت ناظران و درجه”گفت:

 ”کند.اصالت ما آگاه است، و این ادراك رابه شکلى خردمندانه بازگو مى

 ”و من کیستم؟”پرسیدم:

کنى و تو جنگجو هستى. این که چه چیز را روایت مى”گفت:

کنند. اما شک ندارم که تو چه معنایى دارى را ناظران برایت تعیین مى

 ” هم مانند من بخشى از داستانى هستى.

این سرنوشتى نیست که مورد پسند من ”عصیانگرانه گفتم:

ورت انگلى ى خویشتن قانع شوم و به صتوانم به مرتبهباشد. چطور مى

ى ام که به مرتبهبر ذهن ناظران باقى بمانم؟ من اینهمه راه را نیامده



ى پیرزنان فرو کاسته شوم. حتى اگر روایتى در کتابى باشم، معناى قصه

خویش را خود تعیین خواهم کرد، و به ناظران نشان خواهم داد که 

دیوار سپید ى ایشان واقعیت دارم. آهاى، تو که دارى از آن سوى همپایه

ى تو وجود دارم. از این شنوى؟ من به اندازهنگرى، صدایم را مىمرا مى

ى تو هستم. ترسم، چون همپایهکه نگاهت را از من بردارى هیچ نمى

خواهم به دانا نشان خواهى کتاب را ببند و پىِ کار خود برو. مىاگر مى

 ”دهم که واقعیتم وابسته به تو نیست.

بینى؟ ما مى”بعد رو به دانا کردم و گفتم:کمى مکث کردم و 

هنوز در اینجا وجود داریم. اگر آدمیانِ آن سوى دیوار سپید صدایم را 

شان را از دیوار سپید شدند و نگاهشنیدند، از جسارتم خشمگین مىمى

 ”گرفتند. تداوم ما نشانگر آن است که در حد آنها واقعیت داریم.بر مى

ش نباش. تداوم ما بدان دلیل است که بیهوده دلخو”دانا گفت:

دهند. برخالف آنچه که ناظران همچنان به نگاه کردن به ما ادامه مى

گفت، آدمیان از موجودات طغیانگر و سلحشور بدشان ات مىشمن قبیله



دهند. به همین آید. برعکس، به آنها بیشترین توجه را نشان مىنمى

از نگریستن به دیوار سپید منصرف  هایت آنها رادلیل هم تو با این تالش

شان هم کرده کنى. شاید که برعکس بیشتر به نگریستنِ ما تشویقنمى

 ”باشى.

خواست ناظران براى من اهمیتى ندارد. من به دنبال ”گفتم:

گردم که از دیوار سپید بگذرم و به جهان ایشان گام بگذارم. راهى مى

دارم. بگذار حضورم را لمس  ى ایشان وجودبگذار ببینند که به اندازه

  ”کنند.

خواهى از دیوار سپید بگذرى؟ تا به آخر براى چه مى”گفت:

جویى حال هیچکس چنین کارى نکرده است. در همین جهان چه مى

کنى در جهان آنها چه هست که اینجا وجود یابى؟ فکر مىکه نمى

 ”ندارد؟

به دنبال  ام وواقعیت. به دنبال واقعیت تا اینجا آمده”گفتم:

واقعیت از اینجا خواهم رفت. برایم کافى نیست که به صورت روایتى در 



هایى با زوایاى ذهنى وجود داشته باشم. این جهان و دنیاهاى بسته مکان

اى خواهم آنها را دگرگون سازم. اما با این درجهاند و مىزشت و تاریک

ار سپید گذر خواهم از واقعیت که دارم، از انجام این کار عاجزم. از دیو

 ”خواهم وادار خواهم نمود.کرد و آدمیان را به انجام آنچه که مى

دانى. چگونه گویى هیچ نمىى آنچه مىتو درباره”گفت:

 ”خواهى از دیوار سپید بگذرى؟مى

ام که تو ام گذر کردم. شنیدههمانطور که از دنیاى قبیله”گفتم:

از آن مرا به جهان آدمیان  اى سپید هستى. شاید عبورنگهبان آیینه

 ”پرتاب نماید.

ى سپید به راستى وجود دارد، اما در دسترس من آیینه”گفت:

نیست. این آیینه، سطحى درخشان و نورانى است که گهگاه در میان 

آید. جاى مشخصى ندارد و براى یافتنش پیچ و تاب کوران برف پدید مى

هاى تیز و خطرناك ر صخرهها در میان برف و بوران بباید روزها و شب

ماند، و اى پایدار نمىشود، بیش از لحظهپرسه زد. هربار که پدیدار مى



ى حقیقىِ خویش را در آن گویند هرکس که به آن نگاه کند، چهرهمى

باز خواهد یافت. از میان هزاران جویاى حقیقتى که تا به حال به این 

اند از دهشت آنچه که در شان نتوانستهاند، هیچ کدامکوهستان آمده

ام کسى از آن گذر کرده بینند رهایى یابند. نشنیدهى سپید مىآیینه

هاى مخوف اند و به درهباشد، اما بسیارى با نگریستن به آن دیوانه شده

 ”اند.فرو غلتیده

 ”اى؟تو خود به آن نگاه کرده”گفتم:

ه که ها پیش یکبار به آن نگریستم و تمام آنچآرى، سال”گفت:

دانم، ناشى از همان یک نگاه است. در مورد خودمان و آدمیان مى

ى من خارج بود و به همین دلیل جسارت پریدن به میان آیینه از عهده

  ”هم ماندن در این دنیا و راهنمایى مسافران را برگزیدم.

ات سپاسگزارم. به میان برف و بوران خواهم از راهنمایى”گفتم:

کنم ى سپید را ببینم. گمان نمىواهم ماند تا آیینهرفت و در انتظار خ

دانم کند، با آنچه که هم اکنون از خویش مىآنچه که از من تصویر مى



زیاد تفاوت داشته باشد. خواهم کوشید تا از میان آن گذر کنم. شاید از 

پرسند، ى سپید از تو مىاین پس، وقتى که رهگذران در مورد آیینه

 ”شان را بدهى.سختر پاامیدوارانه

خواهى به چنین قمار بزرگى دست اما براى چه مى”دانا گفت:

بزنى؟ تو هم اکنون یکى از داناترین ساکنان این دنیا هستى. چرا در این 

 ”کنى؟مانى و زندگى خوش و خرمى براى خویش فراهم نمىجهان نمى

خواهم حتى اگر شخصیتى در داستانى باشم، نمى”گفتم:

پاافتاده را تا آخر عمر با خود یدك بکشم. همواره و پیش معنایى عادى

گشتم و به همین خاطر هم تا براى وجود داشتنم به دنبال دلیلى مى

ام. از این پس، اثبات واقعیت خویش و هایم آمدهاینجا به دنبال پرسش

 ”آفرینش معنا را آماج خواهم کرد.

درخشان و  این را گفتم و در کلبه را گشودم و به میان برف

ى در به همراهم آمد. سنگینى زیباى شامگاهى گام نهادم. دانا تا آستانه



چگونه واقعیت ”هایش حس کردم، وقتى که پرسید:اش را بر گامسایه

 ”خود را اثبات خواهى کرد؟

 ”با تغییر دادن جهان.”پاسخ دادم:

 و به میان توفان گام نهادم.  

  

 

ها، پس از سخنان روشنگرى که دانا گفته بود، همچون برف

نمود و تازش خشمگین توفان به نوازشى هایى درخشان و نرم مىمخمل

شادکامانه شبیه بود. توفان، که به وجودى طغیانگرتر از خویش برخورده 

هاى سرکش بود، حضورم را پذیرا شد و در حالى که مسیرم را با نعره

 هایم خوشامد گفت. به گام رُفت،رعدهایش مى

با پیش رفتن در میان برف و بوران، دریافتم که هشدارهاى دانا 

هاى عظیمِ آبى بینانه بوده. هر از چند گاهى، در میان یخپارهکامال واقع

هایى غرق یافتم که با چهرهرنگ. سلحشورانى زورمند و زرهپوش را مى

ده و براى همیشه در آنجا در دهشت، در غالفى از برفِ فشرده گیر افتا



ى هاى متالشى شده و تکه پارهگرفتار مانده بودند. بقایاى بدن

هاى بلند جویندگان حقیقتى که پس از دیدن خویشتن در آیینه از دره

جاىِ کوهستان پراکنده بود، و هر از چند سرنگون شده بودند، در جاى

خوردم که ر مىگاهى به شمشیرى فرو رفته در برف یا سپرى یخ بسته ب

یادگار دالورانى بود که در روزگاران گذشته این مسیر را طى کرده و در 

 هایى یخین آرمیده بودند. ها در مقبرهطول هزاره

آن قدر به دیدن این پیکرهاى منجمد و بقایاى جسد 

حرکت در انتهاى سلحشوران خو گرفته بودم، که وقتى به پیکرى بى

دم او نیز جسدى منجمد است. صخره اى نگریستم، گمان کرصخره

ى کوه بود. تصمیم گرفتم به انتهاى صخره بروم و در بلندترین نقطه

دانستم با نشستنم در آنجا منتظر بنشینم، تا شاید آیینه ظاهر شود. مى

خرم، اما یک جا خطرِ غافلگیر شدن توسط سواران زروان را به جان مى

اى از من دور نگه دارد. پس بر باریکهامیدوار بودم باریکى صخره ایشان را 

حرکتى رسیدم که بر سنگى سنگى گام نهادم و خیلى زود به پیکر بى



نمود. هنگامى که داشتم از کنارش نوك تیز نشسته بود و بیجان مى

کردم، ناگهان حرکتى کرد و رویش را به سویم گرداند. از دیدن عبور مى

بود پایم بلغزد و از صخره زنده بودنش چنان یکه خوردم که نزدیک 

 سرنگون شوم. 

اش در زیر انبوه مو و پیکرِ نشسته که لباس ژنده و خاکسترى

ى جسور، در اى غریبه”ریش بلندش گم شده بود، خطاب به من گفت:

 ” کنى؟ى خطرناك از کوهستان چه مىاین منطقه

گردم. تو کیستى و در اینجا ى سپید مىبه دنبال آیینه”گفتم:

 ”کنى؟مىچه 

من نیز زمانى به همین سودا به این ”زهرخندى زد و گفت:

کوهستان آمدم. آن زمان نامى دیگر داشتم، اما امروز رهگذران معدودى 

 ”شناسندم.شتابند، با لقب شکاك مىکه از اینجا به سوى عدم مى

نماید که تو اى شکاك، از دیدنت خوشحالم. چنین مى”گفتم:

خویش به اینجا آمده باشى. اگر چنین باشد، از نیز براى اثبات وجود 



دوام آوردنت در میان برف معلوم است که راز ارتباط برف و خرد را 

آید که سواران زروان به این بخش از ات بر مىاى، و از نشستندریافته

 ”کوه راه ندارند. امیدوارم که به زودى آیینه را دریابى.

اش زدوده شود، چهره بدون این که زهرخند ناخوشایندش از

سواران زروان قادرند به هرجا لگام بکشند، و همگان را در نهایت ”گفت:

ام، که دالورانِ سازند. آنها را چند بار از دور دیدههاى خویش مىآماج تیغ

ى سپید کنند. آیینههاى مهیب دنبال مىجویاى حقیقت را بر فراز دره

 ”ام.نظر بخت بلندى داشتهام، و از این را نیز چندین بار دیده

خواهى بگویى بیش یعنى مى”با حیرت به او نگریستم و گفتم:

 ”اى از آن گذر کنى؟اى و هنوز موفق نشدهاز یکبار آیینه را دیده

ام به آن نزدیک شوم، ولى دلیلى براى توانستههمواره مى”گفت:

تا ناپدید  این کار نداشتم، و بنابراین هربار آن قدر از دور نگاهش کردم

 ”شد.



خواهى بگویى حتى نگاهى هم به یعنى مى”با سردرگمى گفتم:

اى اى؟ پس براى چه رنج سفر تا اینجا را به خود هموار کردهآن نینداخته

 ”گذرانى؟و روزگار خود را بر این صخره مى

من هم مانند تو راهى دراز و دشوار را براى فهمیدن ”گفت:

ام. آنچه که من به دنبالش بودم، هاى خود طى کردهپاسخ پرسش

فهمیدنِ ماهیت واقعى خودم بود. هنگامى که با دانا برخورد کردم و راز 

ى سپید را دریافتم، تصمیم گرفتم در دل آن خویش را بنگرم و آیینه

 ”بر آنچه که واقعا هستم آگاه گردم.

  ”نظر کردى؟پس چگونه از نگریستن در آیینه صرف”گفتم:

گوید ما تردید دچار شدم. چنان که دانا مىچون به ”گفت:

هایى در ذهن ناظران هستیم. پس چه دلیلى دارد که بیهوده همگان وهم

 ”تکاپو کنیم و  بیش از این به خود زحمت بدهیم؟

فهم. تو اکنون در اینجا حضور دارى. منظورت را نمى”گفتم:

است. تو کامال نشیند و باد موهایت را به بازى گرفته ات مىبرف بر چهره



خواهى دست به کار واقعى هستى. چرا براى تحقق آنچه که مى

 ”شوى؟نمى

خواهم شک دارم. به راستى چه کسى زیرا به آنچه که مى”گفت:

خواهد؟ آیا من به طور مستقل در مورد خواهم، مىآنچه را که من مى

روایتى ى ام، یا یکى از ناظران که خواننده و نویسندههدفم تصمیم گرفته

از من است این خواست را به من تحمیل نموده است؟ جایگاه من در 

بازى طوالنى، یا شباین جهانِ پهناور چیست؟ عروسکى در یک خیمه

 ”گردانى خودمختار و هنرمند؟عروسک

جایگاه تو، همان است که خود توسط رفتارت تعیین ”گفتم:

رم و در مورد این کنى. من نیز مانند تو در واقعیت خویشتن شک دامى

کنم. ها و احساساتم راستین هستند، تردید مىکه چه میزانى از خواست

اما راهى که براى غلبه بر این تردید دارم، در یک گوشه نشستن و دست 

هاى خود را یکى پس از دیگرى از کنش کشیدن نیست. من خواست



 کنم و هست بودنِ خویش را با دگرگون کردن خویشتن ودنبال مى

 ”کنم.جهان اطرافم اثبات مى

فهمى که هاى دانا را درست دریافته باشى، مىاگر حرف”گفت:

تقارنى محض بر جهان حاکم است. هر رخدادى با هر رخداد دیگرى 

برابر، و هر چیزى همتاى هر چیز دیگر است. من و تو سطرهایى از یک 

از  نهایت سال روایت نشده و پسى بى سر و ته هستیم که بىقصه

زمانى کوتاه از یادها خواهد رفت و دیگر بازگو نخواهد شد. بنابراین هیچ 

 ”کند که چه کنیم و چه بخواهیم.تفاوتى نمى

این تقارنِ میان همه چیز، بر جهانِ موهوم ما حاکم است ”گفتم:

و من که ادعاى واقعیتى فراتر از آن را دارم، باید فراسوى این تقارن را 

ى، در واقع هرچیزى با هرچیز دیگرى برابر است، و نیز تجربه کنم. آر

سازد. اما من در این میان چشم ناظران است که تمایزها را برقرار مى

مدعىِ حقیقتى همتاى آنها هستم. پس همچون ایشان تقارن را 

ارزى که جهان در برابرم پدید هاى همشکنم و از میان گزینهدرمى



گزینم. تنها به این شکل است که از آورد، یکى را با قاطعیت بر مىمى

 ”گیرم.پوچىِ باقىِ جهان فاصله مى

پرسش دقیقا همینجاست. وقتى به برابرىِ تمام رفتارها ”گفت:

گزینى؟ زمانى که باور دارى، چگونه یکى از امکانات پیشارویت را برمى

دانى همه چیز هیچ و پوچ است، با کدام دلخوشى دست به عمل مى

مى که ابهامِ فراگیرِ حاکم بر درستى و نادرستى را درك زنى؟ هنگامى

ى اى مشکوك را بر گزینهکنى گزینهکنى، چطور خود را راضى مىمى

 ”مشکوك دیگرى ترجیح دهى؟

هاى ماست. راستى و نادرستى محصول مستقیمِ انتخاب”گفتم:

هاى پیشارویمان را از بخشد و پوچىِ گزینهآنچه که به جهان معنا مى

برد، خودِ روندِ برگزیدن است. معنایى در آن بیرون وجود ندارد ن مىبی

که اصالت خویش را در آن بجوییم. من با انتخاب کردن و معنا دادن به 

کنم. شاید به همین دلیل باشد که دستى مىهایم بر پوچى پیشکنش

 ”نامند.مرا جنگجو مى



پس آن جنگجوى ”برقى در چشمان شکاك درخشید و گفت:

ها، گمان گفت تو هستى؟ براى سالشهورى که دانا از آن سخن مىم

ى من است، تا آن که آن را نیز مانند دلقک و کردم این لقب برازندهمى

رسى و مانند معنا یافتم. اما تو، چندان دالور به نظر نمىعالم و راهب، بى

اند، به زرهى زرین و اجسادى که در گوشه و کنار کوهستان پراکنده

کالهخودى شاخدار مسلح نیستى. به من بگو، چرا تو را جنگجو 

 ” نامند؟مى

کنم، چنین لقبى شاید از آن رو که با پوچى مبارزه مى”گفتم:

 ”اند.ام دانستهرا شایسته

کنم درحال گول گمان مى”هایش را در هم کشید و گفت:اخم

ى زدن خود باشى. اگر منطقى به جهان نگاه کنى، هیچ دلیلى برا

جنگیدن با پوچى نخواهى یافت. همه چیز همانگونه هست که هست، و 

 ”گردیم.گشتگانى هستیم که بیهوده به دنبال معنا مىما در این میان گم



دانم در بیرون آن گردم، چون مىمن به دنبال معنا نمى”گفتم:

 ”آفرینم.را نخواهم یافت. من معنا را می

 هاى صخره پیش رفتم. این را گفتم و گذشتم و به سوى انت

سپید را در آنجا  یکردم با رسیدن به انتهاى صخره، آیینهحس مى

 خواهم یافت. 

  

ى صخره رسیدم، درخشش نورى هنگامى که به بلندترین نقطه

بر سطح صخره توجهم را به خود جلب کرد. در برابر آنچه که در برابرم 

 ى سپید را دیدم.  درخشید بر زمین زانو زدم، و آیینهها مىبر برف

در نگاه نخست، هیچ شباهتى به آیینه نداشت. در واقع درخششى  

تراوید و به تدریج ها بیرون مىالى برفمحو و خفیف بود که از البه

گشت. وقتى شد و به گردابى از نور تبدیل مىتر مىتر و بزرگبزرگ

ى کافى بزرگ شد، نفسم را حبس کردم، و بر رویش قطرش به اندازه

 خم شدم. 



داشتم تصویرى دهشتناك را در آن سوى آیینه ببینم.  انتظار

کردم چیزى مرگبار و ناراحت کننده، مانند چیزى که دالورانِ فکر مى

 ى سرِ راهم را از پا در آورده بود، در انتظارم باشد. منجمد شده

 کردم، تصویرِ درونِ آیینه ناخوشایند نبود. برخالف آنچه که فکر مى

کرد، لباسى عجیب بر تن ینه مرا نگاه مىمردى که از آنسوى آی

ى ساده و داشت. چیزى شبیه به پوستین، اما از جنس نوعى پارچه

اش را پوشانده ریشى چهرهپوشاند. تهاش را مىاى رنگ، تنهچسبانِ قهوه

اى طول کشید تا کرد. لحظهزده مرا نگاه مىبود، و با چشمانى شگفت

 کنم.  ناظران نگاه مىى یکى از دریابم دارم به چهره

بشکن، اى دیوار سپید! و بشنو، اى معمار فریبکار! ”فریاد زدم:

هاى معبدت فرو ستونام. شاههایت آگاه شدهام و بر حیلهتو را دیده

ریخته، و باروى بلندت ویران شده است. تو دیگر دیوارى نخواهى ساخت 

 ”هایت ایمن نخواهى بود.و در حصار دروغ

  

  



 چنان حركتش. پريد خود جاى از هراسان نويسنده

 و كاغذها و افتاد زمين بر سرش پشت از صندلى كه بود ناگهانى

  و كند جرأت تا كشيد طول دقايقى. ريخت برهم ميز روى اشياى

 كه داستانى به و شود نزديك كارش ميز به ديگر بار بتواند

 كاغذى ىصفحه جز كرد، را كار اين وقتى. كند نگاه نوشتمى

 . نديد هيچ نوشت،مى آن بر را جنگجو داستان كه

یم هايشگوش در همچنان نيرومندى و روشن صداى آن پژواک

 كه نافذى چشمان. كردمى راست اندامش بر را موى و پيچيد

 حالتى كه آن از بيش كرد،مى نگاهش كاغذ وراى از اىلحظه براى

. نمودمى  شادمان و پيروزمند باشد، داشته كننده تهديد

 هيچ. كشيد كاغذ ىصفحه بر دستى ترديد با و ماليد را چشمانش

 ارغوانى اىدفترچه از بود عادى برگى. نبود آن در عجيبى چيز

 با. بود بسته نقش آن ىميانه در داستانش هاىجمله كه رنگ،



 به. لرزيد خود بر” بود، نخواهى ايمن”. . . كلمات آخرين خواندن

 شيبرای آخر جمالت. باشد نوشته را كلمات نيا آوردینم ادي

 ناخودآگاه حاال و بود خواندهيی جا را آنها شتريپ ديشا بود، آشنا

.بود كرده واردش داستانی انهيم در

خود را قانع كرد كه دچار توهم شده و بخشى از داستانش     

را با صداى بلند براى خودش خوانده است. چشمان عجيبى هم 

بايست نوعى خطای بينايى بوده كه از وراى كاغذ ديده بود، مى

اى به فكر فرو رفت. ارتباط باشد. پشت ميزش نشست و لحظه

خيلى آفريده برقرار كردن با شخصيتى كه خودش در داستانى ت

نمود. جنگجو فقط مشتى از كلمات بود كه بود، غيرممكن مى

خودش آن را بر صفحات كاغذ جاى داده بود. او وجود خارجى 

نداشت كه بتواند با او صحبت كند. با اين وجود اين فكر كه 

اى با مخلوق داستانىِ خودش وارد گفتگو شود به نظرش نويسنده



ى ضمير ا به عنوان مداخلهشد كل حادثه رجالب آمد. مى

ناخودآگاهش در روند نوشتن داستان توجيه كرد. احساس كرد 

ى هواداران هنر خالقه و نويسندگىِ خودكار دارد به تجربه

شود. پس سعى كرد بر هيجان خويش غلبه كند و نزديك مى

 اش را ادامه دهد. كارهداستان نيمه

  

ویسنده را به راحتى من که خود از جنس اندیشه بودم، افکار ن

تنها راهى که براى ادامه دادن داستان دارى، آن ”خواندم. پس گفتم:مى

 ”است که واقعیت مرا به رسمیت بشناسى و همکارىِ مرا جلب کنى.

نويسنده، شگفت زده از خودسرىِ موجودى كه آفريده

شود؟ فرض دست خودش بود، نوشت: و اگر چنين نكنم چه مى ی

 توانى بكنى؟ن كتاب را بسوزانم. چه كار مىكن همين االن اي



از میان خواهم رفت. اما فرض کن من هم دیگر با تو ”گفتم:

اى بنشینم. آیا از به پایان بردن حرف نزنم و مثل شکاك در گوشه

 ”داستانت عاجز نخواهى ماند؟

توانم شخصيتى ديگر را قهرمان نويسنده نوشت: مى

 ور است؟اصلى داستانم كنم. مثال دانا چط

خواستى، نخواهى در آن صورت هرگز داستانى را که مى”گفتم:

 ” نوشت. داستان تو، داستان من است. پس بیا با هم آن را پیش ببریم.

نويسنده كمى فكر كرد و با نوشت: بسيار خوب. راستش 

ام. حاال بگو خورده را بخواهى من از ديدن خودمختارى تو يكه

 خواهى؟چه مى

 ”خواهم.شان را از تو مىایى دارم که جوابهپرسش”گفتم:

 نويسنده نوشت: اگر بدانم جواب خواهم داد. 

احتماال خواهى دانست چون به تعبیرى خودت ”گفتم:

 ”خواهم بدانم چرا مرا آفریدى؟اى. مىایجادشان کرده



نويسنده نوشت: در ابتداى كار تصميم داشتم يك 

پوش برخورد كه با ژندهداستان حماسى بنويسم، اما بعد از اين 

سوى مرز عدم، كردى، و شروع كردى به گشت و گذار در آن

ى داستان از دستم خارج شد. پس به طور خودكار به رشته

ى ادبى هاى روانشناسانهنوشتن ادامه دادم، چون هوادار مكتب

 هستم و فكر كردم شايد به اين ترتيب اثرى ارزنده خلق شود. 

ن کارى کردى ممنونم. اصالت یافتن از این که چنی”گفتم:

 ”واقعیت من مدیون این تصمیم توست.

نويسنده نوشت: آن قدرها هم در مورد واقعى بودن 

 خودت الف نزن. تو همانقدر واقعيت دارى كه من بخواهم. 

طور قطعى در این دهى اینچطور به خودت اجازه مى”گفتم:

تو لزوما از واقعیت من کنى واقعیت مورد اظهار نظر کنى؟ چرا فکر مى

 ”تر است؟اصیل



نويسنده نوشت: چون من هستم كه دارم تو را 

ى من بوده كه پديد آمدن تو را نويسم. از ابتداى كار، ارادهمى

ممكن ساخته. آن ناظرى كه آن سوى ديوار سپيدِ كاغذ نشسته 

نگرد، من هستم. من هستم كه دارم با واژگان تو را و تو را مى

 م. آفرينمى

 ”دانى؟ شاید واژگان من خالق تو باشد.از کجا مى”گفتم:

خواهى نويسنده نوشت: حرفى مضحك است. چگونه مى

  اى مثل من وجود داشته باشى؟بدون خواننده

اى داشته باشى. شاید کس دیگرى شاید تو نیز خواننده”گفتم:

که  از پشت دیوار سپیدِ دیگرى در حال نگریستن به تو باشد و آنچه را

 ”گوییم بشنود.به یکدیگر مى

نويسنده نوشت: اين فرض، هر چند آشكارا نادرست 

توان تسلسلى انجامد. به اين ترتيب مىاست، به نتايج جالبى مى

پايان از ديوارهاى سپيد و خوانندگان و نويسندگان را در نظر بى



گرفت كه هريك در حال آفريدن موجودات سطوح زيرينِ 

ى خود توسط نويسندگانى در سطوح خويش هستند و به نوبه

 شوند. باالتر آفريده مى

و واقعیت هرچیز به رخدادهایى وابسته ”سخنش را پى گرفتم:

یابند. به است که در فراسوى دیوارهاى سپیدِ زیر و زبرش جریان مى

کنى. فرض کنى که دارى با واژگانت مرا ایجاد مىتوانى این ترتیب مى

توانم فرض کنم که دارم با استفاده از همین کلمات تو را و من هم مى

آفرینم کنم. با این مقدمه، شاید همانطور که من دارم تو را مىتعریف مى

تو هم در حال آفریدن کسى باشى که دارد از پشت دیوار سپید دیگرى 

ى نهایى تو هستم، اى کسى که خودت را خوانندهنگرد. با تو را مى

تر به دنیا نگاه کن. دیوارهاى سپید دور و برِ خودت دانى. کمى عمیقمى

 ”بینى؟را نمى

ها چيزى جز يك تخيل نويسنده نوشت: كل اين حرف

انگيز نيست. من كامال يقين دارم كه لگام گسيخته و شگفت



كه در جهانى عينى هايت نادرست هستند. فقط من هستم حرف

هايم كاغذى كشم، با دستكنم. من نفس مىو واقعى زندگى مى

كنم، و هر لحظه بخواهم اى، لمس مىرا كه تو رويش نقش بسته

دارم و به مناظر پيرامونم نگاه نگاهم را از روى اين صفحه بر مى

 كنى همين براى نقض واقعيت تو كافى باشد؟كنم. فكر نمىمى

ى سپید برگرفتم و . با تردید نگاهم را از آیینهکمى مکث کردم

پوش همچنان سر جایش بود. ى ارغوانىِ برفبه اطرافم نگریستم. صخره

اى نه شد و از فاصلهبارش برف به نرمى در پیچاپیچِ توفان آغاز مى

دیدم. حرکت شکاك را در میان باد و بوران مىى بىچندان دور، سایه

 کوهستان نفس عمیقى کشیدم و بار دیگر به زده و زاللِدر هواى یخ

 آیینه نگاه کردم. 

توانم هر لحظه که بخواهم تو را بینى؟ من هم مىمى” گفتم:

نادیده بگیرم و اسیر این توهمِ رایج بشوم که تنها خودم واقعیت دارم. 

نگرد هم کنم کسى که از پشت دیوار سپیدِ دیگرى تو را مىفکر مى



بکند. احتماال او هم به نفس کشیدن و اندیشیدنش بتواند چنین کارى 

انگارد. هرکس، تر از ما مىنازد و خود را به همین دلیل برتر و واقعىمى

تواند به قیمت موهوم پنداشتن در هر الیه از هستى که باشد، مى

ترین موجود دیگران، به اصالت خود ایمان بیاورد. ولى در واقع، اصیل

ندگان این کتاب تنها به خاطر ضرورتِ واقعیت ى خوانجنگجوست. همه

اند. پس تا آخرین روزِ یافتنِ جنگجو در این متن مورد اشاره واقع شده

 زنىِ جنگجوست. عمرت به یاد داشته باش که وجود تو، مدیون گمانه

نويسنده نوشت: تمام اين حرفها تنها در حد شعارهايى 

وهوم بودن تو و فلسفى ارزش دارند. من هيچ شكى در مورد م

 واقعى بودن خودم ندارم. 

سرسختى تو و سایر آدمیانى که خود را واقعى ”گفتم:

کنى با پافشارى بر اصالت خودت و انگیز است. فکر مىپندارند، غممى

آورى؟ جهان انباشته از موجوداتى است پوچ بودنِ من چه به دست مى

سطرى از داستان شان بیش از کداماندیشند و هیچکه مانند تو مى



اى و این بدان زندگى من ارزش نداشتند. تو با من وارد گفتگو شده

 ”اى.معناست که به وجود من پى برده

نويسنده نوشت: ديگر دارم در مورد اين كه چه كسى 

كنم شوم. اصال فكر مىواقعى و كى موهوم است دچار ترديد مى

ى نبوده باشد. ام چيزى جز يك هذيان طوالنتمام آنچه كه نوشته

كنم بهتر است همينجا نوشتن را متوقف كنم و اين متن فكر مى

توانم را به سطل زباله بيندازم. آن وقت خواهى ديد كه مى

گفتگويم را با تو قطع كنم و عالوه بر اثبات اصالت وجود خودم، 

 شك و ترديد در اين مورد را هم پايان دهم. 

شاه برگزیدند. امیدوارم  این همان راهى است که شمن و”گفتم:

کنم، به این تر نگاه مىاز سخنانم خشمگین نشوى، اما حاال که دقیق

 ”رسم که تو حتى از من هم کمتر اصالت دارى.نتیجه مى

كنى اهميت مرا كمتر نويسنده نوشت: چطور جرأت مى

 ام؟از خودت بدانى؟ مگر نه اين كه من تو را نوشته



داشتى، ابتداى کار وجود مىاگر تو به راستى از ”گفتم:

نماید کردى. چنین مىبایست دخالت بیشترى در جریان وقایع مىمى

ام. که از روز نخست، تنها من در این داستان نقش تعیین کننده داشته

اى. شاید تو هم این بدان معناست که تو از ابتداى کار وجود نداشته

ام، به آنها برخورده همانند سایر موجوداتى که من در جریان مسافرتم

شخصیتى در داستانى باشى. اما نه شخصیتى پرداخته و محکم، که 

 ”تمهیدى ادبى براى پیش بردن یک قصه.

نويسنده نوشت: ولى من يك انسانِ واقعى هستم. من از 

ام، بيشمار خاطره به ياد دارم. هاى درازى كه عمر كردهسال

ين سوى ديوار سپيد شناسم كه در كنار من و اصدها نفر را مى

ها اى دارم و سالكنند. براى خودم خانه و خانوادهزندگى مى

ام. چگونه ممكن پيش از اين كه با تو برخورد كنم زندگى كرده

 است بخشى از داستان تو باشم؟



تمام موجوداتى که در سفرم با آنها برخورد کردم، چنین ”گفتم:

چیده و طوالنى بودند که بر هایى پیى آنها روایتوضعیتى داشتند. همه

قدمت و اصالت خود باور داشتند. شاید تو هم روایتى از این دست باشى، 

ى شاید همهخواند چنین موجودى باشد. و شاید کسى هم که تو را مى

هایى فرعى در داستان زندگى من اهمیت نداشته شما بیش از شخصیت

 ”.باشید

اى كه فرضىگويى آن ناظران نويسنده نوشت: يعنى مى

 نگرند هم جزئى از داستان تو هستند؟به من مى

شان آرى، هرقدر هم که به عمر دراز و تجربیات رنگارنگ” گفتم:

کنند. من هستم پیش از برخورد با من بنازند، تفاوتى با تو و دیگران نمى

ى شما سفر براى واقعیت یافتن را که اصالت دارم، چون زودتر از همه

کند خطر را به جان من بیش از تو و ناظرى که نگاهت مى ام.آغاز کرده

ام. این من بودم که شما را پیدا کردم. پس من شخصیت مرکزى پذیرفته

کنند. شاید ها بدان نگاه مىداستانى هستم که تمام ناظران در تمام الیه



کردم. این همان چیزى بوده باشد که به خاطرش این همه تالش مى

ام براى واقعى بودن در کل ى مبارزههم نتیجهشاید لقب جنگجو 

 ”هاى ممکنِ هستى بوده باشد.الیه

نويسنده مدتى دراز در فكر فرو رفت و بعد نوشت: براى 

 كنى، دليلى دارى؟حدسى كه چنين گستاخانه بيانش مى

اى جز نوشتنِ من، و آرى، اگر حق با من باشد، تو چاره” گفتم:

 دنیایت گریزى از خواندن داستان من ى سپیدِناظران آن سوى صفحه

ندارند. به این ترتیب من روایتى اصیل هستم که خود را به شما تحمیل 

کنم. شما راهى براى اثر گذاشتن بر من ندارید. این من هستم که مى

دهد. گذارم. روایت من است که دارد به شما شکل مىدارم بر شما اثر مى

با نگاه کردنم به شما باعث واقعى پس به عبارتى، این من هستم که 

نگرند از پیگیرى شوم. تو از نوشتنِ من و ناظرانى که تو را مىبودنتان مى

ام دارید، چون داستان خویش را خود شکل دادهروایت من دست بر نمى

 ”و کنجکاوید که از پایان آن سر در آورید.



نويسنده نوشت: ادعايى بسيار جسورانه دارى. حاال كه 

برم تا بفهمى واقعى كدام و طور شد، واقعا تو را از بين مىاين

 موهوم كدام است. 

ترسم؟ اگر بتوانى مرا از کنى از این تهدید مىفکر مى”گفتم:

ى نام جنگجو بین ببرى و بتوانند از خواندنم دست بردارند، شایسته

 ”نیستم.

ات نويسنده نوشت: و اگر تو را از بين بردم و خواننده

 طرى بيش از اين پيش نرفت؟حتى س

 ”بگذار رخدادها داورى کنند.”گفتم:

  

ى نويسنده قلمش را بر زمين نهاد و تصميم گرفت ادامه

ى جنگجو و هاى جسورانهداستان را ننويسد. چنان از حدس

چون و چرا در مورد واقعى بودنش خشمگين شده بود كه تصميم 

اش را از بين ببرد. چيزى مبهم در اين گفت و شنود داشت نوشته



اى را كه براى چهكرد. به كتاب نگاه كرد. كتابآخرى نگرانش مى

اى جلد كرده نوشتن جنگجو خريده بود، با كاغذ ارغوانى ساده

رسيد. با اين آزار به نظر مىبود. كتاب، روى ميز كارش خيلى بى

هاى صحافى شده داشت واقعيت وجود، همين ورق پاره

برد. بار ديگر ترس مبهمى بر دلش اش را زير سوال مىوجودى

اى كه در انتهاى ديگرِ تا به سطل زباله چنگ زد. كتاب را برداشت

اتاق بود، پرتابش كند. اما ناگهان متوجه شد كه بر جلد آن 

چيزهايى نوشته شده. با حيرت ديد كه روى جلد عبارت جنگجو 

چاپ شده است، و در سويى ديگر حروف رمزآميزى را يافت: س. 

ه. م. ش. و. ط. ت. اطمينان داشت كه اين مطالب را خودش ننوشت

اى گشت تا با آن كتابچه را پاره وحشت كرد و به دنبال وسيله

كرد فقط به اين ترتيب آرامشِ از دست پاره كند. احساس مى

ى اش را باز خواهد يافت. به اطراف نگريست و برق يك تيغهرفته



بازِ ميز كارش ديد. تيغه را برى را از الى كشوى نيمهموكت

 شى از جلد كتاب را دريد. برداشت و خشمناكانه با آن بخ

تيغه را در مشت فشرد تا زخمى ديگر به كتاب وارد كند، 

اما ناگهان بر جاى خود خشكيد. عمق بريدگى كه از جلد 

يافت، مانند گذشت و تا چند برگ اول دفترچه ادامه مىمى

زخمى كهنه ترميم شد و تنها اثرى رنگين بر روى جلد از آن بر 

قشى از دريدگى را بر جلد كتاب حك كرده جاى ماند. انگار كه ن

برى ى موكتنمود. تيغهباشند. همه چيز مانند رويايى غريب مى

رمقش رها شد و با سر و صدا بر زمين افتاد. دقايقى از دستان بى

زده به اش كز كرد و با چشمانى ماتحركت بر صندلىهمچنان بى

فت و نوشت: گاه كتاب نگاه كرد. بعد بار ديگر قلم را به دست گر

شود. اى جنگجو، بينيم بسيار دشوار مىپذيرفتن آنچه كه مى

 نمايد كه سرنوشت من و تو به هم گره خورده باشد. چنين مى



ى سپید چه رخ داده، اما از دانم در آن سوى آیینهنمى”گفتم:

 ”اند.لحنت پیداست که رخدادها راستىِ ادعاهاى مرا اثبات کرده

رى، چنين است. هرچند هنوز بدان نويسنده نوشت: آ

باور ندارم، ولى شايد من واقعا فصلى از داستان زندگى تو باشم. 

درک اين كه تمام خاطرات و تجربياتم در طول اينهمه سال 

موهوم بوده و جز در قالب شخصيتى در داستانى معنا نداشته، 

 برايم دردناک است. 

هستىِ خویش  من هم وضعیتى مانند تو دارم، اما از”گفتم:

هاى جنگم و در تمام الیهام. چرا که براى واقعى بودن مىبسیار راضى

 ”تر از این نیست.بخشهستى هیچ چیز لذت

نويسنده نوشت: اگر به راستى تو شخصيت اصلىِ 

كنم. هنگامى كه اى پيدا مىداستان باشى، من وضعيتى حاشيه

شت تو را تغيير توانستم هر لحظه سرنوى تو بودم و مىآفريننده

كردم و زندگى برايم لذتبخش بود. ولى دهم، احساس قدرت مى



رسد. چه دليلى حاال همه چيز به نظرم مصنوعى و دروغين مى

 دارد در داستانى كه ديگرى قهرمان آن است وارد شوم؟

کاره دارند تنها هاى منفرد و همههایى که قهرمانداستان”گفتم:

تر از ند. زندگى هریک از ما، بسیار پیچیدهنواز هستبراى کودکان گوش

کنیم در داستانِ هاست. هریک از ما تا وقتى که سعى مىاین حرف

اى هستیم. هراس ما از دیگرى نقشى برعهده بگیریم، شخصیتى حاشیه

مان را تا حد سطرى فرعى از داستانى این که خود را ببینیم، جایگاه

از ما، از ترکیب این هراس و آن  ى هریکآورد. سایهبیگانه پایین مى

 بینى؟ات را نمىشود. نگاهى به خودت بینداز، سایهپستى ساخته مى

ام دست توانم از سايهنويسنده نوشت: اما چطور مى

 بكشم؟ باالخره هر داستانى يك شخصيت محورى دارد. 

هاى اصلىِ یک داستان، علت کمیاب بودن شخصیت”گفتم:

 ”هاست.نبلى و ترسِ سایر شخصیتتقدیرى شوم نیست، که ت



دانم نويسنده به دنبال ترديدى طوالنى نوشت: مى

دار است. اما پرسش از قهرمان داستانى خودنوشته، خنده

خواهم بدانم به نظر تو من چطور بايد وجود خود را اثبات كنم مى

 و به شخصيت محورى تبديل شوم؟

که نادرست  با تغییر دادن جهان و درست کردنِ آنچه”گفتم:

 ”دانى.مى

خواهم نويسنده نوشت: چيزهاى زيادى هست كه مى

كنم اولين چيزى كه براى تغيير تغييرشان دهم. ولى فكر مى

دادن در پيش رويم قرار داد، خودِ تو هستى. من تو را آغاز 

 دانم چگونه به پايان برسانمت. ام و حاال نمىكرده

نقشى محورى بر عهده خواهى در داستان من مگر نمى” گفتم:

اى انجام هایى که آفریدهبگیرى؟ چرا این کار را با اصالح کردن زشتى

 ”دهى؟نمى

 ها؟نويسنده نوشت: كدام زشتى



ى مرا به یاد بیاور. جهان خاکسترىِ پیرامون قبیله”گفتم:

ساکنان آن برهوتِ باتالقى همچنان در چنگ نادانى شمن و زورگویى 

 ”نجا شروع کنیم.شاه اسیرند. بیا از آ

  

  

پوشِ شاه در كاخ شاه از اهل قبيله پر بود. سربازان آهن    

هايى براق و مهيب گوشه و كنار ايستاده بودند و همچون تنديس

هاى سنگىِ كاخ همچنان زمين مه گرفته كردند. ستونجلوه مى

دادند و زواياى تاريك كاخ و آسمان ابراندود را به هم پيوند مى

 ميشه انباشته از رازهايى مهيب بود. مانند ه

شمن كه به خاطر برگزارى مراسم قربانى و جشن ساالنه 

سرخوش بود، به همراه گماشتگان و شاگردانش از سويى به سوى 

كرد. شاه همچنان بر تخت رفت و به همه امر و نهى مىديگر مى



نشسته بود و از تصور غذاى خوبى كه با گوشت قربانيان نصيبش 

 كرد. د، ذوق مىشمى

ى شمن پس از آماده شدن مقدمات كار، به اشاره

سركشانى را كه قرار بود قربانى شوند، پيش آوردند. تعدادشان 

رفت. با اين وجود، از آنجا كه چند كمتر از آن بود كه انتظار مى

نفر از سركشان گريختن به مرزهاى جهان را بر زندانى شدن 

آموز سركشان دن سرنوشت عبرتترجيح داده بودند، نمايش دا

 ضرورت يافته بود. 

ها در زندان قبيله مانده بودند و بر هايى را كه ماهسركش

شد، در زدگى و گنديدگى ديده مىشان آثار كپكمو و لباس

ميان فوجى از سربازان زرهپوش وارد تاالر كردند. پس از آنها 

وارد شد، و  جالد فربه و پشمالوى قبيله با تبر بزرگ و سنگينش

 ى جالد به صف كردند. سربازان سركشان را در برابر كنده



شمن براى صدور دستور اعدام سركشان خود را آماده 

اى از انتهاى تاالر برخاست. كرده بود، كه ناگهان صداى همهمه

دانستند كه اخالل در جريان جشن تولد نشينان مىى قبيلههمه

ه همين دليل هم سر و صدا ترين گناه است. بشاه نابخشودنى

همگان را دچار حيرت كرد. نخستين كسى كه به خود آمد، شاه 

اى كبود از خشم، با زحمت از روى تخت خويش بود كه با چهره

 ”ها يعنى چه؟بازىاين مسخره”برخاست و غريد:

ى كاخ برگشتند و جماعتى انبوه را مردم به سوى دروازه

اند. پيشاپيش ايشان، ستادهى تاالر ايديدند كه در آستانه

هيكل ايستاده بود كه برخالف ساير سربازى تنومند و قوى

سربازان، كالهخودش را برداشته بود و موهاى بلندِ يال مانندش 

بر زره سياه و درخشانش ريخته بود. مردم با نخستين نگاه او را 

به جا آوردند. او همان سرباز مغرورى بود كه مدتها پيش، در آن 



گام كه يكى از سركشان خود را جنگجو خوانده بود و هن

خواست به مرزهاى قبيله بگريزد، كوشيده بود جلويش را مى

 بگيرد. 

من ياغى هستم، يكى ”سرباز مغرور صدايى محكم گفت:

 ”ام.از سركشان، و براى نجات دادن دوستانم به اينجا آمده

ن بار بود اى مبهم از اعضاى قبيله برخاست. اين نخستيهمهمه 

خواند. عجيب اين بود كه جماعتِ كه سربازى خود را سركش مى

پشت سر او با وجود شنيدن سخنانش، براى دورى از او حركتى 

هاى گردنش از شدت غضب متورم شده كردند. شاه كه رگنمى

 ”بخت، چه گفتى؟اى سرباز نادان و نگون”بود، فرياد زد:

كننده  شمن با صدايى آرام ولى سرد و منجمد

 ”اميدوارم منظورت از دوستان، اين سركشانِ پست نباشد.”گفت:



اتفاقا ما همين گروه را در نظر داريم. ما ”ياغى گفت:

سركشان از هنگامى كه جنگجو به سوى مرزهاى قبيله حركت 

كرد، جسارتِ سخن گفتن با يكديگر را به دست آورديم و 

ر ابتدا گمان ايم كه تعدادمان بيش از آن است كه ددريافته

ى ايم رسم ظالمانهبرديم. به همين دليل هم تصميم گرفتهمى

 ”قربانى شدن سركشان را منسوخ كنيم.

منسوخ كنيد؟ شما كه هستيد كه ”شاه نفيركشان گفت:

بخواهيد مراسم تولد مرا منسوخ كنيد؟ تنها كسى كه چيزى را 

ن هم كند، من هستم. در مورد اين قربانيابرقرار يا منسوخ مى

 ”تصميم ندارم هيچ چيزى را منسوخ كنم.

ياغى در تاالر پيش آمد و جمعيتى انبوه در پشت سرش 

نمود كه تعداد سركشان به راستى وارد تاالر شدند. چنان مى

انديشيدند. چون تا وقتى كه ياغى به بيش از آن باشد كه مى



انش ى تاالر رسيد، گروهى از مردمِ حاضر در تاالر هم به يارنيمه

پيوسته بودند. سربازان زرهپوش كه در جمعيتِ فراوانِ سركشان 

هاى تاالر و اطراف تخت شاه رانده گم شده بودند، به حاشيه

 شدند. 

اى كه شاه در مورد كنم دورهگمان مى”اغى گفت:ي

كرد گذشته است. از اين گيرى مىسرنوشت ما تصميم

و گمان شود، هاى هركس به خودش وا گذاشته مىانتخاب

 ”كنم كسى از ميان ما قربانى شدن را برگزيند.نمى

ى او چند نفر پيش رفتند و جالد را به سوى تخت با اشاره

 شاه هل دادند و بند از دست و پاى سركشانِ اسير گشودند. 

شما شورشيانِ نادان هيچ جايى براى رفتن ”شمن گفت:

كه حكم شاه و يابد نداريد. دنياى قبيله، تنها تا جايى ادامه مى

 ”خواهيد بگريزيد؟خردمندىِ من در آنجا جارى باشد. به كجا مى



ما به دنبال گريزگاه نيستيم. بلكه به دنبال ”ياغى گفت:

گرديم. چنان تر از قبيله مىهاى واقعىراهى براى ورود به جهان

كه جنگجو در روياى ديشبم بر من آشكار ساخته، عبور از 

هايى كه بسته نباشند، ممكن جهان مرزهاى قبيله و ورود به

است. ما به سوى مرزهاى جهان خواهيم رفت و دسته جمعى از 

 مرز عدم عبور خواهيم كرد. 

چنين كارى بسيار خطرناک است. ”شاه با وحشت گفت:

شود و جهان اگر چنين كنيد مرز وجود و عدم از هم گسيخته مى

ى رود. همهىامن و آرام قبيله در چشم به هم زدنى از ميان م

 ”شما هم در اين ميان از بين خواهيد رفت.

اگر به اين بها راهى براى دگرگون شدن ”ياغى گفت:

 ”جهان دلگيرمان وجود داشته باشد، باكى نيست.

  

 ”پس از آن چه شد؟”كى از حاضران پرسيد:ي



ياغى و مردمى كه گرد او را گرفته بودند، ”شاعر گفت:

سياه گذشتند و در جهان ديگرى ى دسته جمعى از ميان آيينه

سر در آوردند. فشار شورشيان بر آيينه چنان گرانبار بود كه آن 

ى قبيله را در آشوبى سهمگين را در هم شكست و جهان بسته

فرو برد. هنگامى كه غوغاى گشوده شدن دنياى خاكسترى فرو 

ى سياهِ منهدم ى پيروزى در كنار آيينهنشست، ساكنان دهكده

جران بسيارى را ديدند كه به رهبرى سرباز مغرور به اين شده مها

آمد گفتند دنياى نو گام نهاده بودند. پس به اين نوآمدگان خوش

 ”شان شهر بزرگ و زيباى ما را بنيان نهادند.و به كمك

ى پس مراسم ساالنه”يكى از شنوندگان گفت:

 ”بزرگداشت نوآمدگان از آن زمان باقى مانده است؟

آرى، از آن موقع مردم شهر ما قرار ”شاعر گفت:

گذاشتند كه هرساله سالگرد قيام ياغى و همراهانش را جشن 



بگيرند، و اين مراسم يادگار آن روزهاست. تنديس بزرگ ياغى 

 ”ى شكسته برافراشتند.را هم در همان روز بر فراز آيينه

شان چه بر سر شاه و شمن و سربازان”شنونده پرسيد:

 ”آمد؟

آنان سرسختانه از ترک كردن دنياى ”:شاعر گفت

ى سياه ترک برداشت، شان خوددارى كردند و وقتى آيينهبسته

 ”شان به عدم پيوستند.همراه با جهان

هايى را كه حاال تمام اين داستان”كودكى پرسيد:

 ”مان گفتى، واقعيت داشت؟براى

آرى، فرزندم، ”اى مهربانانه كرد و گفت:شاعر خنده

 ”روايت شود، به شكلى واقعيت دارد.هرچيزى كه 

 

 نويسنده نوشت: خوب، چطور بود؟



ام را از سپاسگزارم. همیشه آرزو داشتم مردم قبیله”گفتم:

 ”سرنوشت اندوهبارشان نجات دهم.

 نويسنده نوشت: حاال چه كنيم؟

ها برخوردم چه ى کسانى که در سفرم بداندر مورد بقیه”گفتم:

وانى عارف را از اشتباهى که گریبانگیرش شده تتوانى بکنى؟ مثال مىمى

 ”رها سازى؟

توان كرد. نويسنده نوشت: افسوس كه براى او كارى نمى

اش در بيابان رفت و او بالفاصله پس از جدا شدن از تو به خيمه

به دست گروهى از سواركاران صحرانشين كشته شد، در حالى 

ت. من نيز كه همچنان به اهميتش در چشم ناظران باور داش

اش را همچون تو از نابود شدنش افسوس خوردم، چون پايمردى

 پسنديدم. در ستودن خويشتن مى

توانى کارى کنى که رخدادهاى گذشته دگرگون نمى”گفتم:

 ”شوند و عارف بار دیگر زنده شود؟



توانم چنين كنم، اما چنين نويسنده نوشت: چرا، مى

ى موجودى كارى خردمندانه نيست. اگر جبر محيط يا اراده

ستمگر، رنجى را بر كسى هموار كند، دخالت كردن شايسته 

گزيند، حق آن است. اما وقتى كسى خود راه خويش را بر مى

 -هرچند ناخوشايند،-است كه پيامدهاى انتخاب خويش را 

به كند. هرچه باشد، هيجان همين قمارهاست كه داستان تجر

 كند. زندگى ما را خواندنى مى

گفتارت هوشمندانه است. وقتى به موجودات ستمگر ”گفتم:

نشینان داده بودم. ماجرا را اشاره کردى، به یاد قولى افتادم که به جنگل

 ”آورى؟به خاطر مى

  

 

فشرد  اش را در مشتجنگلىِ يك چشم، خنجر خميده

و پيشاپيش دوستانش از درختى كه منزلگاه ديو بزرگ بود باال 



ى جنگل، پيكرش هاى درهم ريختهرفت. در زير نور ماه و سايه

هاى ستبر درخت آويخته نمود كه بر شاخههمچون مارى مى

هاى انبوه درخت صعود باشد. دوستانش به سختى از ميان شاخه

ى شان را بر قبضهعرق كردهكردند، و هر از چندگاهى دستان مى

 فشردند. شان مىاسلحه

ى درخت رسيدند، خود را با هنگامى كه به باالترين نقطه

ى ديو بزرگ، همچون ى عظيمى روبرو يافتند. خانهسراپرده

هاى درخت برپا اى بزرگ بود كه در ميان بلندترين شاخهخيمه

بود و همه  شده باشد. هنوز ساعتى تا روشن شدن هوا باقى مانده

 خوابد. دانستند كه ديو بزرگ تا نزديك ظهر مىمى

يك چشم كه همچنان در عزاى برادر جوانش بازوبند 

سياهى بسته بود، در مقابل درِ منزلگاه، ديو نگهبانى را ديد كه 

اى خفته و دم دراز و پشمالويش را دور بدنش پيچيده بر شاخه



همگى در يك چشم  اى كرد وبود. يك چشم به دوستانش اشاره

به هم زدن بر سر ديو ريختند. يك چشم نخستين ضربه را فرود 

آورد و براى آن كه ديو سر و صدا نكند، خنجرش را در گلوى او 

تر از مهاجمان بود، با وجود فرو برد. ديو نگهبان كه بسيار قوى

زخم مهيبى كه برداشته بود كوشيد تا از خود دفاع كند، اما به 

هاى بسيارى كه بر تنش وارد آمد، گرفتار الى زخمبهزودى در ال

شد و از پاى افتاد. با وجود سرعت عمل جنگليان، ديو نگهبان 

چند بار غريد. شايد به همين دليل بود كه وقتى مهاجمان به 

داخل شادروانِ ديو بزرگ ريختند، او را بيدار و در انتظار 

تاريكى شب خويشتن يافتند. ديو بزرگ كه چشمان زردش در 

نگاهى  اش نشسته بود و بادرخشيد، روى تختِ درهم ريختهمى

 نگريست. آرام آنها را مى



جنگليان با ديدن او بر خود لرزيدند، اما يك چشم پيش 

اى ديو خونريز، پس از برخورد با جنگجو، ما ”رفت و گفت:

ايم كه تنها سالح تو براى مبارزه با ما، ترس خودمان دانسته

بيهوده انتظار نداشته باش كه عاجزانه در برابرت به  است. پس

شمارى كنيم. ما براى نابود خاک بيفتيم و در انتظار مرگ دقيقه

 ”ايم.كردن تو آمده

باالخره دير يا زود ”ديو بزرگ با آرامشى سهمگين گفت:

ى من تالش برديد و براى رستن از بند سلطهبه اين راز پى مى

اى را تقديمتان كه قصد ندارم پيروزى سادهكرديد. اما بدانيد مى

هاى ايد، اما هنوز رگهكنم. هرچند بسيار جسارت به خرج داده

 ”بينم.تان مىترس را در انديشه

ى مردان جنگلى باقى ديو برخاست و در انتظار حمله

هايى لرزان به او ماند. نخستين كسى كه جرأت كرد و با گام



اش بر زمين افتاد و در گين پنجهى سهمنزديك شد، با يك ضربه

ريخت، غوطه خورد. اش بيرون مىى دريدهخونى كه از سينه

ديگران كه ناگهان ترسيده بودند، عقب نشينى كردند. ديو بزرگ 

هاى روييده بر در اش خيز برداشت و بر شاخهى خانهتا آستانه

شادُروانش يكى ديگر از شورشيان را گرفت و گردنش را چنان 

دست فشرد كه در دم جان داد. يك چشم كه دست از جان در 

شسته بود، از پشت سر بر گردن ديو پريد و خنجرش را در چشم 

او فرو كرد. ديو كه از خشم ديوانه شده بود، با هردو دست حريف 

را گرفت، ولى در همان حال تعادل خود را از دست داد و هر دو 

 از باالى درخت به زير افتادند. 

جنگل نشينان، از آن پس هرساله مراسمى به  در شهر

ى روابط شد. براى كودكان دربارهافتخار يك چشم برگزار مى

هايى كه در جريان سفرهاى طول اش با جنگجو و يارىصميمانه



خواندند. تمام فرمانروايانى ها مىو درازش به او داده بود، قصه

مرانى كردند، نشينان بر اين شهر حككه از آن پس از ميان جنگل

شان گور او را گلباران به هنگام بر عهده گرفتن مسئوليت

كردند. گورى كه در زير درخت، جايى كه يك چشم در كنار مى

 ى مهيب ديو بزرگ جان داد، ساخته بودند. الشه

  

 

  

اش از این که آن خائن در نهایت دینِ خود را به هستى”گفتم:

هایش ى یاریگرىعلىِ جنگلیان دربارهادا کرد خوشحالم، اما از روایت ج

 ”به من هیچ خوشم نیامد.

نويسنده نوشت: كسانى كه جسارتِ تغيير دادن جهان و 

هاى مردم عادى را اثبات واقعيت خود را دارند، بايد بارِ تحريف

هم بر دوش بكشند. موجودات معمولى براى اين كه بتوانند 

پيش پا افتاده را در هايى دوستت داشته باشند، ناچارند روايت



اى موردت جعل كنند. تفسيرهايى كه تا وقتى جدى شان نگرفته

كنند و در تار و پود ات مىزيانى ندارند. اما اگر جدى شوند مسخ

 سازند. هايشان گرفتارت مىتحريف

خواهد بیندیشد. من همانم که هستم. هرکس هرچه مى”گفتم:

ى وانید، تفسیرهاى پیش پا افتادهخشاید تو و ناظرانى که داستان مرا مى

خود را به سطور عمرم بیاویزید. شاید به آسودگى بر جایت بنشینى و 

احساس کنى یک داستانِ کوتاهِ جالب را در دست دارى، ولى تمام اینها 

ها، ى جعلىِ برداشتهیچ نیست جز توهمى بزرگ. من در زیر این الیه

 ”ن جنگجو هستم.نه کتابى کوچکم و نه داستانى کوتاه. م

نويسنده نوشت: خوب، گويا چيز ديگرى براى تغيير 

 دادن باقى نمانده باشد. 

 ”کنى؟در مورد عالم، راهب، دلقک، و شکاك کارى نمى”گفتم:

اند. نويسنده نوشت: هر چهار تن راه خود را انتخاب كرده

شان راهب و شكاک همچنان به نگرش بدبينانه و انزواجويانه



ند، تا آن كه مانند همگان در تاخت و تازهاى موسمىِ وفادار ماند

داران زروان كشته شدند. عالم به يارى شاگردانش نيزه

اش گشود تا جويندگان هايى بزرگ در ديوار كتابخانهپنجره

هاى باستانى، از نعمت دانش همزمان با غرقه شدن در كتاب

چنان هاى كوه نيز برخوردار شوند. دلقك همى زيبايىمشاهده

در دشت زيبا و خرم خويش باقى ماند و رهگذران را با نقل 

 دارش شادمان كرد. هاى خندهداستان

کنم به کمک یک نفر دیگر باقى مانده است که فکر مى”گفتم:

 ”نیاز داشته باشد.

  

 

  

نگريست عاشق همچنان با چشمان اشكبار به آسمان مى

كرد تا شايد بار ديگر ابرها آرايشى و در دل به ناظران التماس مى



ى دلدارش را به نمايش در آورند. ديگرگونه بيابند و تصوير چهره

چنان در راز و نياز غرق شده بود كه متوجه نشد جهت جريان 

در طى ساليان درازى كه باد عوض شده است. براى نخستين بار 

در آن كوه منزل داشت، مسير وزش باد تغيير كرد و ابرها را به 

 سوى كوه راند. 

نگريست، عاشق، در حالى كه با چشمانى مبهوت به آسمان مى 

ى ابر ديد، كه با دست نقص از دلدارش را در زمينهتنديسى بى

هنرمندِ بادِ جنوبى بر سطح خامِ ابر حكاكى شده بود. ابر عظيم، 

ى معشوقِ او را همچون پرچمى برافراشته بود، به كه نقش چهره

اش را بر عاشق م زدنى سايهسوى كوه پيش رفت و در چشم بر ه

 افكند. 

ترين سعادت ى ابر را بزرگعاشق، كه محو شدن در سايه

دانست، از شدت شادى فريادى زد و هماغوش براى خويشتن مى



ى بلندِ نشيمنگاهش به زير در غلتيد. ابرِ ى ابر از صخرهبا سايه

ى زيباى كوهستانى، تا ديرگاهان بر جاى خود باقى ماند، و سايه

ى كوه بر ى عاشق كه بر دامنهخويش را بر پيكر در هم شكسته

ى جسدى كه خاک غنوده بود، نثار كرد. بر لبان رنگ پريده

زمانى عاشق بود، لبخندى عميق نقش بسته بود. سعادت عاشق، 

 جاودانى شده بود. 

  

 

  

چه لزومى داشت عاشق بمیرد؟ آیا اگر تا ابد در زیر ”گفتم:

تر اندیشید، شادمانماند و به معشوق خویش مىى مىى ابر باقسایه

 ”بود؟نمى

نويسنده نوشت: نه، وصالِ معشوق فقط تا زمانى 

لذتبخش است كه عاشق دركى دقيق از كل ماجرا به دست 

نياورده باشد. به محض آن كه وصال دست دهد، روند شناختن 



هاى ميان خود و ديگرى هم معشوق و آگاهى يافتن بر تفاوت

شود. به اين ترتيب اگر عاشق مدت كوتاهى در زير غاز مىآ

ماند، بر موهوم بودن نقش معشوقش آگاه ى ابر باقى مىسايه

كرد. عاشق آن قدر شد و پوچ بودن كل ماجرا را نيز درک مىمى

ناتوان و ضعيف بود كه توانِ جذب كردن اين آگاهى را نداشت و 

يى وجود داشته باشد. توانست مستقل از معشوق و به تنهانمى

ماند، به ناچار به همين دليل هم اگر كمى بيشتر در زير سايه مى

اش، در باقىِ عمرش به خاطر از دست دادن آرامش زمانِ عاشقى

تواند پيدا كند، كشيد. بهترين سرنوشتى كه عاشق مىرنج مى

ى رستگارى، بدون ى وصال است. تجربهنابود شدن در لحظه

 بودنِ اين تجربه، نوعى رستگارى است. ادراکِ موهوم 

خواست رسیده باشد. شاید عاشق نیز به آنچه که مى”گفتم:

خواستم دگرگون تر شدم، چون برخى از چیزهایى که مىحاال آسوده

 ”سازم را به کمک تو تغییر دادم.



ترينِ موجودات هستى، و نويسنده نوشت: تو واقعى

اى. حاال خود اثبات كرده واقعيت خود را با تغيير دادنِ جهان

 خواهى چه كنى؟مى

آرمان من مبارزه با پوچى است، و این جنگ پایانى ”گفتم:

اندیشند، رسیدن به مقصد و آرام ندارد. بر خالف آنچه که آسودگان مى

گرفتن در آن دلپذیر نیست. این فقط توهمى است که ترس از سواران 

ام، سازد. چنان که دریافتهمى پذیرها تحملزروان را براى اسیران سایه

سازند. ى موجودات را آماج تیغ خویش مىسواران سیاهپوش زروان همه

کنند خیاالنه فرض مىگیرند و خوشدر این میان، بسیارى آرام مى

گزینند و از آنها اند. تنها گروه اندکى جنبش را بر مىنادیده گرفته شده

 ”گیرند.پیشى مى

د دارى همچنان به نبرد خود نويسنده نوشت: پس قص

 ادامه دهى؟



ام که یکجا نشستن را ننگ بدانم. ناتمام آرى، آموخته”گفتم:

ى ماجراها، چیزى است که داستان زندگى بودنِ نتیجه، و امکانِ ادامه

سازد. معنایى که پایان بیابد، از بین رفته است. ما را زیبا و ارزشمند مى

ها و ام بیرون آمدم و از جهانی که منشمن از دنیای تیره و تار قبیله

ام. امروز در دنیای تو همچون ها در آن اقامت دارند هم دل کندهاندیشه

سطرهای نوشته در دفتری حضور دارم. شاید فردا همچون کتابی 

کوچک در دنیایی دیگر که ناظرانی دیگر در آن حاضرند، دست به دست 

به شاپرك شدن قناعت نکند، ای که های پرندهبگردم. پوست انداختن

 ”تمامی ندارد...

نويسنده نوشت: اما آن كدام معناست كه بتواند تداوم 

 حركت تو را تضمين كند؟ 

هاى هایى بیشمار از جهانواقعیت داشتن، که در الیه”گفتم:

ى سپید و سخن برهم افتاده ممکن است. واقعى بودن با عبور از آیینه

ل عبور از جهان تو به دنیاى ناظرانى که گفتن با تو ممکن شد. در عم



نگرند هم انجام گرفته است. وزن نگاه مردد ناظران را حس ما را مى

شان را به کنند مخاطب من نیستند و از این که نگاهکنى؟ فکر مىنمى

مهم نیست که عزمت براى انکار اند. گردانم هراسان شدهخودشان باز مى

راى گریز از پیامِ من چقدر شدید باشد، حقیقت چقدر راسخ، یا تالشت ب

برخورد تو با من، تو را دگرگون کرده و این حقیقتى است که بر آن 

آگاهى. زیر سطح نازك انکارهایت، هر چه از این پس انجام دهى، زیر 

تأثیر حضور من شکل خواهد گرفت. تو از این پس سطرى از داستان 

  مندتر از من بنویسى.من هستى، مگر آن که داستان خویش را نیرو

نويسنده نوشت: گويا تنها من مخاطب تو نبوده باشم. با 

اين وجود، به سهم خود تصميم دارم سفرِ خاص خويشتن را براى 

آفريدن معنا و واقعى شدن آغاز كنم. اما اين داستانى ديگر 

كنم روايت من در آنچه ميان ما گذشت، خواهد بود. احساس می

 . استبه پايان رسيده



شود. ناتمام ماندن، اما داستان من تازه دارد آغاز می” گفتم:

اند. آنگاه که از سرنوشت تمام معناهایی است که کمال را آماج کرده

دیوار سپیدی که بر سطورِ زندگی تو کشیده شده، گذر کنم، با ناظران 

روبرو خواهم شد. داستان من در داستان ایشان ادامه خواهد یافت. 

شان بار خواهم شد که به شمار ناظران شاخه و به قدر تواناییدرختی 

خواهم داد. واقعی خواهم بود، بدان مقدار که واقعی شوند، آنگاه به 

  "راستی جنگجو خواهم بود، اگر که جنگجو باشند...

نويسنده نوشت: تو را با ناظرانی كه شايد همچنان 

روم. اندرزی میگذارم و سردرگمِ رويارويی با تو باشند وا می

نداری برای همچون منی كه در اين دنيای ميانی بين فشار نگاه 

ام، و همچون تو سودای ناظران و سركشی روايتها اسير شده

 "ام؟واقعيت يافتن را برگزيده

اندرز نه، اما اشارتی هست. هیچ در مورد ماهیت دیوار ” گفتم:

 ”اى؟سپید اندیشیده



ى اين كه همين صفحهنويسنده نوشت: آرى، مگر نه 

 كاغذ، ديوار سپيد است؟

بینم که پنداشتم. اما حاال مىمن نیز در ابتدا چنین مى”گفتم:

هاست. به یاد داشته باش که چشمان تر از این حرفحقیقت بغرنج

اى سپید جاى گرفته است. دیوار سپید، چه سفیدىِ آدمیان نیز در پرده

ى نگریستن است. اگر جایگاه اى کاغذ، مجراچشمان باشد و چه صفحه

ى سپید را دریابیم، امکان دگرگون ساختن خویشتن، دیگرى، و آیینه

 جهان را خواهیم داشت. 

این نکته را دریاب؛ اى کسى که چنین آسوده در آن سوى دیوار سپید  

 اى،نشسته

. 

 شاید تو جنگجو باشی 

    

    


