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« اسماعيل»آيد. کتابی که در دست داريد با هيچ معيار متعارفی يک رمان به حساب نمی

اش خاک خورد چون هيچ ناشری حاضر به چاپش نبود، سيزده سال روی ميز نويسنده

و به سی زبان  ،به فروش رفتاما پس از چاپ، بيش از يک ميليون نسخه از آن 

 برگردانده شد.

ای است که گرا اما سرخوردهی شصتیِ کمالی دههنام اين اثر، نويسنده بدونِ راویِ

.«( حضور يابيدپذيرد... شخصاً معلمی شاگرد می)»پس از ديدن يک آگهی روزنامه 

با تأسی از  ه  تالش کرده تاشود. نويسندمی با گوريلی به نام اسماعيل وارد گفتگو

فهمی،  در عين آسان ميان گوريل و راوی ترتيب دهد که لگوی سقراطی، گفتگوهايیا

 مفروضات فکری مخاطب پيرامون جايگاه او در هستی را به چالش بکشد.

سيمين کاظمی، گلنار قارونی، پويان توسلی و پريسا دلشاد در برگردان اين متن سهم 

شان به اين ده، بارها بيش از عنايتزاوهاب استادبزرگی داشتند. به آرش حسينيان و 

 کتاب، مديونم.
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 33زمستان 
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 فهرست

 

 7 يک

 45 دو

 64 سه

 66 چهار

 36 پنج

 555 شش

 537 هفت

 551 هشت

 564 نه

 227 ده

 255 يازده

 265 دوازده

 355 سيزده
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 يک

5 
بار اول که آگهی را خواندم، به سرفه افتادم، فحشش دادم، تف انداختم و روزنامه را 

ام نکرد، از روی زمين برش داشتم، جا که اين همه راضیپَرت کردم روی زمين. از آن

طور که در آشپزخانه ل آشغال! همانرفتم داخل آشپزخانه و چپاندمش دادم توی سط

ای درست کردم و به خودم کمی فرصت دادم تا آرام شوم. بودم، مختصر صبحانه

 کردم. درستش هم همين است.خوردم کالً به چيزهای ديگر فکر میصبحانه را که می

ها بازگشتم، ی آگهیبعد دوباره روزنامه را از سطل آشغال بيرون کشيدم و به صفحه

آوردم گونه که به ياد میکه مطمئن شوم آن آگهی لعنتی هنوز همانبرای اينفقط 

 همانجاست، که بود.

مند به نجات جهان باشند. شخصاً عالقه صميمانهپذيرد. داوطلبان بايد معلمی شاگرد می»

 «حضور يابيد.

حقا که پرمايه بود. حسابی خوشم آمد. مند به نجات جهان باشند!صميمانه عالقه

مغز و مند به نجات جهان. چه تأثيرگذار. ظهر نشده دويست نفر ننرِ سبکميمانه عالقهص

وضع مادرزاد در آدرس نوشته شده صف خواهند کشيد، وپاچلفتی و خلدست کودنِ

 ی امور دنيوی خود را در رکاب يک استاد ببازند، از همانکه جملهبرای اين آماده
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که دنيا گلستان شود فقط کافی است هر کس ی آندهند برااستادهايی که نويد می

 اش را صميمانه در آغوش بگيرد.همسايه

جايی است. قدر بدبين؟ سوال بهام؟ اينبرآشفتهقدر ممکن است بپرسی: چرا من اين

 پرسيدم.راستش داشتم از خودم هم همين را می

شتم بيشتر از هر چيز ی پيش، زمانی که احمقانه اعتقاد داگردد به دو دههپاسخش برمی

کردم دلم خواهد که... يک معلم پيدا کنم. دقيقاً يک معلم. خيال میدر اين دنيا دلم می

توان کاری خواهد يا نياز دارم يک معلم داشته باشم تا به من نشان دهد چطور میمی

 انجام داد که در راستای... نجات جهان باشد.

لوحانه. ناشيانه. يا تجربگی. سادهی و بیگانه. از سر خاممضحک است، نيست؟ بچه

شايد اساساً ابلهانه. اگر فردی از جهات ديگر نرمال باشد، بروز چنين حالتی در او نياز به 

 توضيح دارد.

 ماجرا از اين قرار بود.

، من تازه به سنی رسيده بودم که بفهمم های شصت و هفتاددر دهه 5هازمان شورش بچه

ی کافی جوان خواستند دنيا را زير و رو کنند و به اندازهند میها چه در سر داشتآن

                                                        
که در آمريکا و انگلستان و سپس ساير کشورهای اروپايی پا  استای به جنبش فرهنگی اشاره 5

های جديد تأکيد داشت. بروز شکاف عميق ميان ذهنيت نسل نوپا و گرفت و بر تغيير و تجربه

ق زنان، ی مسائلی چون جنگ ويتنام، نژادپرستی، مسائل جنسی، حقوآن درباره از نسل پيش

ها و اوج گرفتن موسيقی پاپ و گرايی و مفاهيم قدرت و سلطه، و همچنين ظهور هيپیمصرف

 آيند. های اين دوران به حساب میهايی چون بيتلز از مشخصهراک با حضور گروه
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بودم که باور کنم شايد موفق شوند. درست است. هر روز صبح زمانی که چشمانم را 

تر آبیِ آسمانش شفافای آغاز شده که کردم، انتظار داشتم ببينم که دوران تازهباز می

انداز شود و صدای خنده در هوا طنيناست. انتظار داشتم  نوازترسبزیِ چمنش چشمو 

ام عذرخواهی لوحیها همه! بابت سادهها رقص کنند، نه فقط بچهمردم در خيابان

های آن زمان گوش کنی تا متوجه شوی که منْ تنها کنم، فقط کافی است به ترانهنمی

 نبودم.

ازه سپس در نوجوانی يک روز از خواب بيدار شدم و متوجه شدم که آن دوران ت

به يک مُد تقليل پيدا کرده ، تنها فروکش نکرده بودهرگز سر نخواهد رسيد. شورش 

زده ؟ حيرتسرخورده شد. يعنی ممکن بود من تنها کسی در دنيا بوده باشم که بود

رسيد. انگار همه قادر بودند با يک پوزخند تلخ از کنارش گونه به نظر میشد؟ اين

بوده و هرگز هم جز  ای داشتی؟ تا بوده همينار ديگهخب، مگر انتظ»بگذرند و بگويند 

اين نخواهد بود. کسی تصميم نداره جهان رو نجات بده، چون کسی برای جهان تره 

وچل بود. يک شغل ی خلها فقط شعارهای يک مشت بچهکنه، اينهم خورد نمی

برو  وپا کن، کمی پول در بيار، تا شصت سالگی کار کن، بعد همبرای خودت دست

 «فلوريدا و خوش بگذران و بمير.

 کردم باالخرهتوانستم به اين راحتی از کنارش بگذرم و از سر سادگی فکر میمن نمی

شود که معرفتی ناشناخته داشته باشد و بتواند سردرگمی و پيدا میيک کسی 

 سرخوردگی من را درمان کند: يک معلم.

 خب، واضح است که پيدا نشد.
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خواستم جادوگر بشوم يا خواستم. نمیفو نمینی يا استاد کنگمن يک رهبر روحا

های سابقم پرده هايم را تنظيم کنم يا از زندگیچاکرااسلوب تيراندازی را ياد بگيرم يا 

اند؛ همه به شاگرد سود هايی از اين دست اساساً خودخواهانهبردارم. از نظر من فعاليت

دانستم کجا بايد چيز ديگری بودم، ولی نمی رسانند، نه به جهان. من کالً دنبالمی

 دنبالش بگردم.

نظير لئو از چه آورد معرفت بیهرمان هسه، خواننده هرگز سر در نمی« سفر به شرق»در 

چه را که خود توانست آنچيزی تشکيل شده. اين به آن خاطر است که هسه نمی

اين جهان کسی مثل لئو  دانست به ما بگويد. او مثل من بود فقط آرزو داشت درنمی

وجود داشته باشد، فردی با معرفتی ناشناخته و بينشی فراتر از خودِ او. هر چند که در 

کس دانشی ندارد که نتوان در ای وجود نداشت: هيچواقع هيچ معرفت ناشناخته

 دانستم.ی عمومی پيدا کرد. ولی من آن زمان اين را نمیهای يک کتابخانهقفسه

جو ورسد، جستقدر احمقانه که حاال به نظر میکردم. همينمی جووپس جست

آور است. دهم، زيادی خجالتکردم. شايد دنبال نخود سياه بودم. ديگر توضيح نمیمی

چيزی  -آنقدر گشتم تا سر عقل آمدم. ديگر بازی نخوردم، اما يک چيز درونم مُرد 

جايش رد يک زخم باقی ماند. کردم. و به که به نوعی دوستش داشتم و ستايشش می

 ردی زمخت و دردناک.

ها بعد از اينکه از گشتن دست برداشته بودم، يک شارالتان داشت برای و حاال، سال

 داد که پانزده سال پيش من جايشان بودم.همان جوانانی آگهی می

 طور نيست؟کند، ايناما اين هنوز برافروختگی مرا توجيه نمی
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داند که تو وجود که تقريباً اصالً نمی -ت عاشق کسی هستی فکر کن تو ده سال اس

بخور و دردای تا نشان دهی بهای، هر راهی را امتحان کردهداری. تو همه کار کرده

کنی و نگاهی اعتماد هستی و عشقت ارزش دارد. بعد يک روز روزنامه را باز میقابل

آگهی گذاشته است با اين  ات يکبينی که معشوقهاندازی، و میها میبه آگهی

گردد که لياقت عشق دادن و عشق گرفتن را داشته مضمون که... به دنبال يک نفر می

 باشد.

داشته باشم که اين معلمِ دانم اين دو عيناً يک چيز نيستند. چرا بايد انتظار خب می

 -معلم ناشناخته به جای آگهی دادن در روزنامه با من تماس بگيرد؟ از طرفی اگر اين 

که با من  خواستممیيک شارالتان بود، اصالً چرا  -طور که برداشت کرده بودم آن

 تماس بگيرد؟

 آيد، گناه که نيست.بگذريم. فراموشش کن. غيرمنطقی شده بودم. گاهی پيش می

 

2 

کردم که اين هم يک زدم بايد خودم را متقاعد میالبته بايد به آن آدرس سر می

گويم. سی ثانيه زمان هم کافی است، کافی است. متوجه هستی چه میبردار ديگر کاله

ای بيندازم و ده کلمه از دهانش بيرون بيايد. آن وقت متقاعد خواهم است نگاه ساده

 توانم به خانه برگردم و فراموشش کنم.شد. می

جا رسيدم، از اينکه يک ساختمان اداری با ظاهری کامالً عادی بود جا وقتی به آن

های مسافرتی درجه دو و وردم. اطراف آن پُر بود از وکال و دندانپزشکان و آژانسخ
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ی ماشين کرايه با يکی دو تا کارآگاه خصوصی. انتظار داشتم حال و هوای يک موسسه

کاری شده، ای رنگ، ديوارهای چوبخاصی داشته باشد، شايد نمای سنگ قهوه

شتم، و اين اتاق گمی 515ه دنبال اتاق شماردار. من های کرکرههای بلند و پنجرهسقف

قرار داشت. از  -شد اش رو به يک کوچه باز میدر قسمتِ پشتیِ ساختمان که پنجره

درِ ورودی چيزی دستگيرم نشد. بازش کردم و به داخل اتاقی بزرگ و خالی قدم 

ده بود گذاشتم. فضای به اين بزرگی در اثر تخريب ديوارهای داخلی آپارتمان ايجاد ش

پوشِ چوبی پيدا بود.و آثار اين تخريب هنوز بر سطحِ عريانِ کف

اولين چيزی که نظرم را جلب کرد همين بود: خالی بودن. بعد بوی خاصی به مشامم 

. يک بوی 5واگنِ نگهداری حيواناتداد. سيرک که نه، رسيد: اتاق بوی سيرک می

هی انداختم. اتاق خيلی هم خالی نبود. مشخص که البته ناخوشايند نبود. به دور و بر نگا

ی کوچک با سی چهل جلد کتاب قرار داشت، کنار ديوار سمت چپْ يک کتابخانه

شناسی. يک صندلی با کلی آت و آشغال بيشتر با موضوع تاريخ، پيشاتاريخ و انسان

کشی جا مانده باشد، وسط اتاق، رو به ديوار سمت راست، رويش، انگار که از اسباب

شک اين همان جايگاه استاد بود: شاگردانش هم در يک نيم خورد. بیچشم میبه 

 زدند.دايره پيش پايش زانو می

                                                        
5 menagerie 
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زدم صدها نفر باشند؟ آيا ممکن بود آمده ولی کجا بودند آن شاگردانی که حدس می

ای از خاک بر نخوردهی دستاغوا شده باشند؟ اليه 5کودکان هاملينباشند و مانند 

 کرد.اين فرضيه را باطل میکفِ اتاق 

يک چيزِ عجيب در مورد اين اتاق وجود داشت، ولی الزم بود نگاه ديگری به اطراف 

بيندازم تا متوجه شوم دقيقاً چيست. روی ديوار، روبروی درِ ورودی، دو پنجره بود که 

که با دفتر کناری  -داد: ديوارِ سمتِ چپ کمی از نور کوچه را به داخل راه می

ای وجود کامالً خالی بود. روی ديوار سمت راست يک قابِ شيشه -ک بود مشتر

ی رو به بيرون داد، مطمئناً پنجرهجا که هيچ نوری به داخل راه نمیداشت، اما از آن

تر بود. پيش از ای بود به اتاق مجاور. اتاقی که حتا از اين يکی هم تاريکنبود، پنجره

ست بزنم اين فکر به ذهنم خطور کرد که در پسِ اين اينکه از سر کنجکاوی به شيشه د

شيشه، در جايگاهی مصون از گزند معاندان، کدامين شی مقدس قرار گرفته است؟ 

ای که با موی گربه و خميرِ کاغذ ساخته شده؟ يا موميايی يک غول برفی يا پاگنده

همه »ارِ ی فضايی که پيش از رساندن پيام تاثيرگذشايد بدنِ سرنشينِ يک سفينه

 تکه شده بود؟تکهگارد ملی ی وسيلهبه زمينيان به« برادريم، با هم مهربان باشيد

مات و صيقلی.  -جا که آن سوی پنجره تاريک بود، شيشه سياه به نظر می رسيد از آن

شدم اصالً تالش نکردم آن سوی شيشه را ببينم. خودم را در حالی که به آن نزديک می

                                                        
نی زمطابق آن فلوت رخ داده و در قرون وسطا در شهر هاملين آلمانکه ای است اشاره به قصه 5

 . ه استبردبا نواختن فلوت جادويی کودکان شهر را اغوا کرده و با خود 
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ای به تصويرِ چشمانِ خودم خيره شدم، تر که شدم، برای لحظهديککردم. نزتماشا می

و متوجه شدم دارم به  -سپس کانون عدسی چشمم را به جلوتر، به آن سوی شيشه بردم 

 کنم.يک جفت چشم ديگر نگاه می

يکه خوردم و عقب عقب رفتم. بعد، وقتی متوجه شدم چه ديده بودم، باز هم عقب 

 ترسيدم. عقب رفتم، اين بار کمی

 موجودی که در آن سوی شيشه بود يک گوريل واقعی بود.

اش به خودی توضيح گويايی نيست. هيبتش هولناک بود، و بزرگی جثه واقعیالبته 

نشسته ، اتفاقاً به حالت نيمهمرعوب کردن مرا نداشت آور. با اين وجود قصدخود رعب

در دست گرفته بود و به  جادوچوب با متانت لم داده بود و تکه چوب نحيفی را مثل 

 جَويد.نرمی می

دانستم چه بگويم. شايد با اين توضيح بتوانيد متوجه شويد که تا چه حد مضطرب نمی

عذرخواهی کنم، دليل حضورم را توضيح  -بودم: به نظرم رسيد که بايد حرف بزنم 

کردم  دهم، سرزده وارد شدنم را توجيه کنم، از آن جانور طلب بخشش کنم. احساس

ام، اما فلج و ناتوان شده بودم. به هيچ حرمتی کردهاگر چشم در چشمش بدوزم به او بی

ی شباهتش به صورت توانستم نگاه کنم، صورتی که، به واسطهچيزی جز صورتش نمی

ترين صورت در ميان تمام حيوانات بود، و با اين حال نجابت و خودم، ترسناک

 زدنی بود. اصالتش مثال

ای از جانب او فرو ای، با اشارهی شيشهيقت هيچ حائلی بين ما وجود نداشت. اليهدر حق

هايم زل زده بود و در نشسته، به چشمريخت. اما ظاهراً تمايلی به اين کار نداشت. می
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پيش بود. زد، انگار منتظر بود. نه، منتظر نبود: فقط اش را گاز میحالی که انتهای شاخه

کردم اهميتِ من بود. احساس میجا میبود و پس از رفتنِ من همانجا از آمدن من آن

 ای آسوده باشد.برای او مانند يک ابر گذر برای چوپانی است که روی تپه

کرد، به خودم آمدم، متوجه شدم که معلمی در طور که ترسم داشت فروکش میهمان

ردم. اما انگار دلم کار نيست، دليلی برای ماندن وجود ندارد و بايد به خانه برگ

ام. به دور و برم جا را با اين حس ترک کنم که کاری به انجام نرساندهخواست آننمی

توانم يادداشتی بگذارم، اما نگاهی انداختم، فکر کردم اگر قلم و کاغذ پيدا کنم می

چيزی پيدا نکردم. با اين وجود، تالش برای پيدا کردن قلم و کاغذ، توجهم را به چيزی 

لب کرد که تا آن لحظه نديده بودم؛ پوستری که پشت شيشه، به ديوارِ پشت سرِ ج

 گوريل آويخته شده بود. روی آن نوشته شده بود:

 

 اگر انسان نباشد،

 آيا به گوريل 

 اميدی هست؟

 

ها در واقع متن آن مرا به فکر فرو برد. کار با واژه -اين پوستر مرا به فکر فرو برد 

ها خواستم تا های اين نوشته را کاويدم و از آندقتْ معنای واژههی من است؛ بحرفه

خودشان را برايم توضيح دهند، که ابهام را کنار بگذارند. منظورشان اين بود که 

 گوريل به انقراضِ بشر اميد بسته يا به بقای او؟ هر دو برداشت ممکن بود.
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. به همين دليل حالم را به هم اصالً قرار بود مبهم باشد -البته اين يک چيستان بود 

آسای پشت شيشه هم به عنوان زد، و به يک دليل ديگر: انگار آن موجودِ غولمی

 اين معما به اسارت گرفته شده است. ی عينینمونه

بهتر است سر . اما بالفاصله اضافه کردم: بايد فکری بکنیبا عصبانيت به خودم گفتم 

 جايت بنشينی و آرام باشی.

ای از يک موسيقی بود که کاسِ اين ندای عجيب گوش دادم، انگار تکهبه انع

توانستم دقيقاً شناسايی کنم. به صندلی نگاه کردم و فکر کردم: بهتر است سر جايم نمی

چون اگر آرام باشی، بهتر بنشينم و آرام باشم؟ اما چرا؟ پاسخ حاضر و آماده رسيد: 

 است. طورفکر کردم بله، قطعاً همينشنوی. می

نشينِ چهارپايم در اتاق کناری که بدانم چرا، چشمانم را به سمتِ همبدون آن

يک جفت چشم غريبه  زنند.حرف میها دانند، چشمطور که همه میچرخاندم. همان

زدند و من حرف می اوتواند عالقه و کشش را در يک نگاه منتقل کند. چشمان می

زور توانستم بدون اينکه غش کنم خود را به فهميدم. رمق از پاهايم رفت و به می

 صندلی برسانم.

 «.ولی چطوری؟»بدون اينکه جرئت کنم با صدای بلند حرف بزنم گفتم 

ای هم چه اهميتی داره، اينطوريه و نياز به گفتن چيز ديگه»به همان آرامی پاسخ داد 

 «نيست.

 «ولی تو...»مِن و مِن کنان گفتم 
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ی ديگری هم يان آن واژه قاصر است. با اين وجود واژهمتوجه شدم که زبانم از ب

 نداشتم که جايش قرار دهم.

ای سرش را تکان داد، انگار شرايطِ دشواری را که در آن قرار داشتم بعد از لحظه

 «معلم منم.» متوجه شده باشد. گفت 

 کند.برای مدتی، به چشمان يکديگر خيره شديم، و احساس کردم مغزم کار نمی

 «به زمان نياز داری تا خودتو جمع و جور کنی؟»پرسيد: سپس 

 «آره!»برای اولين بار با صدای بلند فرياد زدم 

تری بيندازد. سر حجيمش را به آرامی حرکت داد تا از سر کنجکاوی به من نگاه دقيق

 «کنه؟اگه داستانم رو بشنوی بهت کمکی می»

 «اول اسمتو بهم بگو؟ -ممکنه اگه  -کنه، اما لطفاً البته که می»پاسخ دادم 

بدون اينکه پاسخی بدهد، يا صورتش حالت خاصی داشته باشد به من خيره شد. سپس 

 ام.آغاز کرد، انگار که اصالً سؤالی نپرسيده

های استوايی غربِ آفريقا متولد شدم. هرگز تالش نکردم من يه جايی در جنگل»گفت 

بينم. راستی چيزی در يلی برای اين کار نمیجا دقيقاً کجاست و االن هم دلبفهمم اون

 «ها به گوشت خورده؟ها و سيرکوحشآوری حيوانات برای باغمورد جمع

آوری حيوانات من اصالً چيزی در مورد جمع»با هيجان نگاهم را به باال هدايت کردم. 

 «دونم.نمی
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استفاده ها آوری گوريلی سی، روشی که برای جمعکم در دههدر گذشته، دست»

ها خوردن به مادهشد از اين قرار بود: به محض اينکه به يک دسته گوريل بر میمی

 «بردن.ها رو با خود میی بچهکردن و همهشليک می

 «چه وحشتناک.»بالفاصله گفتم: 

گرچه از دوران پيش از اين حادثه چيزهايی به »شانه باال انداخت و در پاسخ گفت: 

 ی جانسونی مشخصی ندارم،. در هر حال، خانوادهحادثه خاطره خاطر دارم اما از خودِ

دونم چه شهری، وحشی توی يک شهر واقع در شمال شرق فروختن. نمیمن رو به باغ

جا زندگی فهميدم. برای چندين سال همونچون اون زمان هنوز اين چيزها رو نمی

 «کردم و بزرگ شدم.

ود، برای چند لحظه تکه چوبش را گاز زد، بعد مکثی کرد و چون حواسش پرت شده ب

 وجور کند.خواست افکارش را جمعانگار می

3 

حيواناتی که در چنين جاهايی زندانی هستن، تقريباً هميشه از »او باالخره ادامه داد 

کنن. اين به خاطر اينه که حتا وحش بيشتر فکر میهاشون در حياتعموزاده

کنه که يک جای اين سبک زندگی خيلی ايراد شون هم اين رو حس میترينخنگ

کنن، منظورم اين نيست که قدرت تعقل کسب گم بيشتر فکر میداره. وقتی می

کنه هم چيزهايی در سر داره، که يک قراری میکنن. ولی ببری که توی قفسش بیمی

های طور که مسير تکراری پشت ميلهذاره. او همينانسان قطعاً اسمش رو فکر می

چرا؟ پرسه: میوقفه از خودش کنه، هر ساعت و هر روز و هر سال بیسش رو طی میقف
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تونه اين پرسش رو تجزيه و تحليل يا تشريح کنه. نمی« چرا، چرا، چرا، چرا، چرا، چرا؟»

تونست پاسخی بده. با اين وجود ، نمی«؟چیچرا »اگه ممکن بود به طريقی ازش بپرسی 

کاهی مبتال بيرون نخواهد رفت و او رو به درد جانگاه از ذهنش اين پرسش هيچ

وقت التيام پيدا نخواهد کرد، تا آخرش حيوون بيچاره در رخوتی خواهد کرد که هيچ

شن که ديگه تمايلی به زنده موندن وحش متوجه میره و مسئوالن باغدائمی فرو می

اش پيش بيعیگری برای هيچ ببری در زيستگاه طنداره. بديهی است که اين پرسش

 «آد.نمی

جا که از . و از اونچراخيلی وقت پيش من هم شروع کردم به پرسيدن اين سوال که »

تر از يک ببر بودم، تونستم بفهمم منظورم از اين شناختی بسيار پيشرفتهنظر عصب

آوردم پرسش چيه، حداقل در سطحی ابتدايی. سبک زندگی متفاوتی رو به خاطر می

کردند، جالب و دلپذير بود. در مقابل، اين طور زندگی میکه اون که، برای کسانی

پرسيدنم داشتم سعی  چراکننده و نامطبوع بود. در واقع با سبک زندگی بسيار خسته

طور به دو قسمت تقسيم بشه، قسمتی جالب و کردم بفهمم چرا بايد زندگی اينمی

پنداشتم، به ذهنم اسارت نمیکننده و نامطبوع. خودم رو در دلپذير و قسمتی خسته

شه که من زندگی جالب و دلپذيری کرد که کسی داره مانع از اين میخطور نمی

کنم، شروع کردم به بررسی داشته باشم. وقتی ديدم هيچ پاسخی برای پرسشم پيدا نمی

ترين تفاوت اين بود که در آفريقا من ایهای بين اين دو سبک زندگی. ريشهتفاوت

انواده بودم، نوعی از خانواده که مردمِ فرهنگِ شما هزاران ساله که ديگه عضو يک خ

ها ی اونگفتن که خانوادهتونستن حرف بزنن به تو میها میشناسن. اگه گوريلنمی
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های اين دست. اونا خودشون رو بيشتر مونه و اونا مثل انگشتمثل يک دست می

وحش، جا، در باغمنفرد. اوندونن تا يک موجودِ عضوی از يک خانواده می

ای در کار نبود. پنج انگشت جدا از هم که اما خانواده -ای هم بودن های ديگهگوريل

 «شن.دست نمی

ی تغذيه خودمون رو در نظر گرفتم. کودکانِ شما رويای سرزمينی رو در سر مسئله»

نبات باشن. بهاش از آهاش از بستنی، درختانش از نان زنجبيلی و سنگدارن که کوه

برای يک گوريل، آفريقا چنين جائيه. سرت رو به هر طرف که بگردونی يک چيزِ 

بهتره برم »کنه که خوشمزه برای خوردن هست. هيچ گوريلی هرگز به اين فکر نمی

غذا همه جا هست، به طوری که همه تقريباً ناخودآگاه غذا « دنبال غذا بگردم.

ی تغذيه نداره، بلکه مثل قت، اصالً کسی دغدغهخورن، مثل نفس کشيدن. در حقيمی

شه. های ديگه نواخته میی فعاليتزمينهيک موسيقیِ دلپذيره که در طول روز در پس

وحش بود، جايی در واقع، تنها جايی که تغذيه برای من مفهوم تغذيه رو پيدا کرد باغ

 «شد.میمزه داخل قفس من ريخته ی بیکه روزی دو بار يک خروار علوفه

 -در تالش برای حل مسائل کوچکی از اين دست بود که حياتِ درونی من آغاز شد »

 «بدون اينکه خودم متوجه باشم.
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گرفت، اما طبيعتاً من داشت در زندگی آمريکايی همه جوره قربانی می 5رکودِ بزرگ»

ودن ب ها و مقتصدها در راستای کاهش هزينهوحشدونستم. باغچيزی در موردش نمی

های اضافی شون رو کمتر کنند و از اين طريق از شر هزينهمجبور بودن تعداد حيوانات

راحت بشن. به گمانم حتا بسياری از حيواناتی رو که در بخش خصوصی خريدار 

شون مشکل بود يا چون خيلی نداشتن از بين بردن، يا به اين خاطر که نگهداری

 «استثنا بودن. 2هاسانان بزرگ و نخستیربهورنگ و نمايشی نبودن. البته گآبخوش

سيار فروخته شدم که يک  واگنِ حيواناتِسرت رو درد نيارم، من به صاحب يک »

شک يک قفس خالی داشت. جوان بودم، باابهت و پرهيبت، و به همين خاطر بی

 «شدم.گذاری بلندمدت و منطقی محسوب میسرمايه

کنه، اما اصالً اين طور نيست. برای مثال نمی ممکنه فکر کنی که قفس با قفس فرقی»

ها متوجه حضور ی گوريلوحش، همهرو در نظر بگير. توی باغ ی تماس با انسانمسئله

طور ی کنجکاوی ما بودن، و تماشايی، همونشدن. اونا مايههای بازديدکننده میانسان

ها تماشايی هستن. واضح بود های دور و برِ خونه برای انسانها و سنجابکه مثالً پرنده

مون هم کردن، اما هرگز به ذهنکه اين جانوران عجيب و غريب داشتن ما رو نگاه می

                                                        
ابتدا ی سی و پيش از آغاز جنگ جهانی دوم اشاره به رکود اقتصادی بزرگی است که در دهه 5

 ی جهانی مبدل شد.در آمريکا آغاز شد و سپس به يک پديده
های وريل، اورانگوتان و بسياری از ميمونی بزرگی از پستانداران که شامپانزه، انسان، گشاخه 2

هايی با فرم منحصر به فرد، ديد های اين شاخه داشتن دستگيرد. از مشخصهديگر را در بر می

 مدت و زندگی اجتماعی استسه بعدی، کودکی طوالنی
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کرد که صرفاً به همين دليل به اونجا اومده باشن. هرچند، در واگن حيوانات خطور نمی

ه خيلی زود به درک درستی از اين مسئله رسيدم. در واقع من زمانی به درک اين مسئل

ها به رسيدم که برای اولين بار به نمايش گذاشته شدم. گروه کوچکی از بازديدکننده

متحير شده  .زدن با منحرفای شروع کردن به قفس من نزديک شدن و بعد از لحظه

گفتم زدند، اما نه با ما. به خودم میحرف میهم ها باوحش بازديدکنندهبودم. در باغ

طور که همين« اند.يد منو با يکی از خودشون اشتباه گرفتهاحتماالً سردرگم شدن. شا»

کردن، بر حيرت و اومدن و به همين منوال رفتار میها به ديدنم میدسته آدمدسته

 «ای بگيرم.دونستم بايد از اين رفتار چه نتيجهشد. اصالً نمیسردرگمی من افزوده می

ی حل اين مشکل هدايت کنم. فکر يک شب برای اولين بار تالش کردم افکارم رو برا»

ترين رو هم تغيير داده باشه؟ اما کوچک منکردم آيا ممکنه تغيير مکان من به نوعی می

کردم و قطعاً در ظاهرم هم هيچ تغييری رخ نداده بود. فکر کردم تغييری احساس نمی

اما وحش فرق دارن. های باغشايد مردمی که اون روز به ديدنم اومده بودن با آدم

خودم هم خريدار اين استدالل نبودم، اين دو گروه از هر لحاظ کامالً شبيه هم بودن 

زدن و گروه ديگه با من. حتا صدای صحبت جز اينکه يک گروه با همديگه حرف می

 «داشت.ای میشون هم مثل هم بود. پس بايد علت ديگهکردن

دالل که: اگر نه من تغيير همون شب دوباره به همين مسئله فکر کردم، با اين است»

بايد تغيير کرده باشه. من همونی هستم که بودم و ای چيز ديگهها، پس ام و نه اونکرده

ای تغيير کرده. با اين ديد فقط قادر بودم به يک طور، بنابراين چيز ديگهاونا هم همين

. استدالل وحش چند تا گوريل وجود داشت، اما اينجا فقط من بودمپاسخ برسم: در باغ
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های ديگه ها در حضور گوريلکنندهتونستم تصور کنم چرا بازديدای بود اما نمیقوی

 «کنن.ای رفتار میيک جور، و در حضور تنها يک گوريل جور ديگه

زودی متوجه شدم که، گرچه هربار گن. بهها چی میروز بعد دقت کردم بازديدکننده»

اومد هدف از اين شد و به نظر میکرار میها متفاوت بود، يک صوت مدام تصحبت

 «تونستم معناش رو حدس بزنم.صدا جلب توجه من باشه. صد البته نمی

تر ديده بودم اش بودند، و پيشی ماده و بچهداخل قفس سمت راستم يک شامپانزه»

زدن. حاال متوجه شدم که مردم برای ها مثل من با او هم حرف میکه بازديدکننده

گفتن کردن. دم قفس شامپانزه میه شامپانزه صوت متفاوتی رو تکرار میجلب توج

جالوت! جالوت! »زدن، در حالی که دم قفس من صدا می «زا!-زا! زا-زا! زا-زا»

 »« جالوت!

به طرز  اصواتهمين مشاهدات بود که باعث شد به زودی متوجه بشم اين »

اشاره دارن. شما، چون از روز تولد تا  به عنوان فرداسرارآميزی مستقيماً به ما دو نفر 

کنيد حتا يک سگ خانگی هم به داشتن اسم ايد و احتماالً فکر میحاال اسم داشته

تونيد تصور کنيد که صاحبِ اسم شدن چه انقالبی واقفه )که البته حقيقت نداره(، نمی

ه متولد در ادراک من به وجود آورد. مبالغه نيست اگه بگم من در واقع در اون لحظ

 «شدم. به عنوان يک فرد متولد شدم.

برای  هر چيزیکه بعد از فهميدنِ اينکه من اسمی برای خودم داشتم، فهميدنِ اين»

خودش اسمی داره کار دشواری نبود. ممکنه فکر کنی يک حيوان در قفس فرصت 

زيادی به  هایطور نيست. خانوادهها داره، اما اينکنندهکمی برای يادگيری زبان بازديد
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زنن و من خيلی زود متوجه شدم که والدين، پيوسته در حال واگن حيوانات سر می

تونی نگاه کن، جانی، يه اردک اونجاست! می»هاشون هستن: آموزش دادن زبان به بچه

کواک، گه گه؟ اردک میدونی اردک چی میک! می-دَ-دَ-ر-اُ-اُ اردک؟بگی 

 ”کواک!

شنيدم رو دنبال کنم، ولی متوجه شدم نستم مکالماتی که میتوبعد از يکی دو سال می»

شه. تا اون وقت فهميده بودم که من يک ام هم بيشتر میکه با درکِ بيشترْ سردرگمی

ها ی ساکنين قفسدونستم که همهيک شامپانزه. عالوه بر اين می زا-م و زاگوريل

های بازديدکننده يه: انسانتونستم بفهمم معيار حيوان بودن چهستن. اما نمی حيوان

تونستم بفهمم چرا. اگه گذاشتن، اما من نمیآشکارا بين خودشون و حيوانات فرق می

کردم(، کردم درک میکنه )که فکر میکردم چه چيزی ما رو حيوان میدرک می

 «کنه.جدا می تونستم درک کنم چه چيزی انسان رو از حيواننمی

نبود، چراکه وقتی برای صدها بچه توضيح  اشناختهنمون ديگه برام علتِ اسارت»

حيات ها در اصل در جايی به نام های اسير در واگنی حيواندادن شنيده بودم. همهمی

هر چی که  «جهان»که در سرتاسر جهان گسترده است )حاال معنای  - وحش

يک وحش گرفته بودن و در  حياتزندگی کرده بودن. ما رو از  -خواست باشه( می

جا جمع کرده بودن، چون به دليل نامعلومی، برای مردم جالب بوديم. به اين علت توی 

القابی که من رو گيج  -بوديم « خطرناک»و « وحشی» شديم کهقفس نگهداری می

کردن که من در اونا سرآمد بودم. هايی اشاره میکرد، چون از قرار معلوم به ويژگیمی

ها يک حيوان خيلی وحشی و خواستن به بچهادرها میمنظورم اينه که وقتی پدر و م
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های بزرگ هم اشاره کردن. البته به گربهخطرناک رو نشون بدن، به من اشاره می

ی بزرگ رو بيرون از قفس جا که من هرگز رفتار يک گربهکردن، ولی از اونمی

 «آوردم.نديده بودم، از اين اشاره چندان سر در نمی

اومد، وحش يک پيشرفت به حساب میواگنِ حيوانات نسبت به باغ زندگی در در کلْ»

جا نگه داشته کننده نبود. از کسانی که منو اونو خسته آورخفقانچون به اون اندازه 

ها هم در واگن حيوانات اسير هستن و تنها کردم اونبودند دلخور نبودم. فکر می

جا زندگی د که بيرون از اونرسيتری دارند و به فکرم نمیی حرکت وسيعحوزه

کرد که ناعادالنه از يک حقِ ای هم داشته باشند. اصالً به ذهنم خطور نمیديگه

 «ام.که طوری که دوست دارم زندگی کنم، محروم شدهمادرزادی، چيزی شبيه به اين

شايد سه يا چهار سال گذشت. تا اينکه يک روز بارونی، وقتی که واگن حيوانات »

ازديدکننده شده بود، يک مهمون ويژه به ديدنم اومد: مردی تنها، سالخورده خالی از ب

و تکيده، که البته بعدها متوجه شدم چهل و چند سال بيشتر نداشت. برخوردش از 

ها ی قفسهمون اول متمايز بود. در ورودی واگن ايستاد، به دقت نگاه منظمی به همه

کرد. کنار تکه طنابی که دو متریِ  انداخت و بعد مستقيم به سمت قفس من حرکت

هاش در گِل فرو کرد، و قفسم افتاده بود توقف کرد، نوک عصاش رو جلوتر از کفش

ام، پس وقت با نگاه يک انسان دستپاچه نشدههای من خيره شد. من هيچبا دقت به چشم

 حرکت نشسته بودم و اودر پاسخ با آرامش به او خيره شدم. دقايقی گذشت، من بی

سابقه نسبت به اين مرد ايستاده بود. به خاطر دارم که احساسی آميخته با ستايشی بی
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آورد که روی صورتش های بارونی رو تاب میطور که با متانت قطرهداشتم، آن

 «کرد.هاش رو خيس میشد و لباسسرازير می

ساب ی حباالخره تنش رو راست کرد و سری برام تکون داد، انگار که به نتيجه»

 «ای رسيده باشه.شده

 «نيستیتو جالوت »گفت »

که به اطراف و به سرعت از همون راهی که اومده بود برگشت و دور شد، بدون اين»

 «نگاه کنه.

 

4 

اصالً  نبودنجالوت  نيستم؟ تونی تصور کنی که چقدر مبهوت شده بودم. جالوتمی»

 «تونست داشته باشه؟چه معنايی می

يک انسان اين سؤال رو « ام؟کیخب اگه جالوت نيستم پس »د که به ذهنم خطور نکر»

هست! اما من يک کسی دونه اسمش هر چی که باشه، مسلماً پرسه، چون میمی

اومد که اگه جالوت نيستم، پس اصالً هيچ کسی دونستم. برعکس، به نظرم مینمی

 «نيستم.

تونم رده بود، احساس کردم میبا اينکه اين غريبه تا اون روز هرگز به من نگاه هم نک»

هايی که به حتا اون -به حرفش اعتماد کنم. هزار نفر من رو جالوت صدا کرده بودند 

اما اين اصالً اهميتی نداشت.  - واگن حيواناتشناختن، مثل کارگران خوبی من رو می

اين دو « نيستی. جالوت تو»گفته بود « تو جالوت نيست. اسم»اون غريبه به من نگفته بود 
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تونستم کردم )گرچه اون زمان نمیطور که من احساس میيک دنيا فرق داشتن. اون

 «اين احساس رو بيان کنم( گويی آگاهی من نسبت به فرديتم يک توهم بوده.

هوش. يک خدمتکار اومد و برام غذا فرو رفتم، نه هوشيار بودم و نه بی تعليقدر حال »

برد. بدون اينکه متوجه بشم سر رسيد اما خوابم نمی آورد، اما به او توجه نکردم. شب

ها بارون قطع شد و خورشيد بيرون اومد. دوباره همون سيل هميشگی بازديدکننده

ولی من هيچ توجهی « جالوت! جالوت! جالوت!»زدن سرازير شدن که صدا می

 «کردم.نمی

که واگن از اين چندين روز به همين منوال گذشت. تا اينکه يک روز بعدازظهر بعد»

 -سرعت به خواب فرو رفتم حيوانات تعطيل شد، آبِ زيادی از ظرف آبم نوشيدم و به

آور قوی به آبم اضافه شده بود. دم صبح توی يک قفس ناآشنا بيدار شدم. يک خواب

که خيلی بزرگ بود و شکلی عجيب و غريب داشت، اصالً متوجه اول به خاطر اين

ای شکل بود و از همه طرف هوای آزاد توش جريان اقع دايرهنشدم که يک قفسه. در و

داشت، بعدها متوجه شدم که اين يک آالچيق بوده که به قفس تبديل شده. به استثنای 

نواز قرار گرفته ی بزرگ و سفيد، قفس من به تنهايی وسط يک پارک چشميک خونه

 «کنه گسترده باشه.اومد تا چشم کار میبود که به نظر می

طولی نکشيد تا به توضيحی برای اين جابجايی غيرمنتظره رسيدم: مردمی که به واگن »

کم يکی از انتظاراتشون اين بود که گوريلی به نام جالوت رو اومدن، دستحيوانات می

تونستم حدس بزنم چطور اين انتظار براشون پيش اومده بود، اما به نظر ببينن. نمی

که صاحب واگن حيوانات فهميد من واقعاً رند. و وقتیرسيد که چنين انتظاری دامی
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ای نداشت تونست من رو با اين نام نمايش بده، بنابراين چاره، ديگه نمینيستمجالوت 

ی جديدم از دونستم بايد از اين بابت متأسف باشم يا نه، خونهجز اينکه منو رد کنه. نمی

 یتشويق روزانهرتر بود. اما بدون چه که پس از ترک آفريقا ديده بودم دلپذيهر اون

شد، فرساتر میتر و طاقتکنندهوحش هم خستهبازديدکنندگان، خيلی زود حتا از باغ

که های ديگه همنشين بودم. حوالی ظهر، در حالیجا دست کم با گوريلچراکه اون

ها هنوز مشغول سروکله زدن با اين افکار بودم، سرم رو باال گرفتم و متوجه شدم تن

زمينه ضدِ نور شده بود، درست پشت نيستم. مردی، که قامتش نسبت به ساختمان پس

 «زده شدم.ها ايستاده بود. با احتياط به او نزديک شدم. وقتی شناختمش حيرتميله

کرديم که در همون ديدار اول داشتيم. برای چند هايی رو بازی میانگار دوباره نقش»

م، من توی قفس روی زمين نشسته بودم و او روی دقيقه به چشمان هم خيره شدي

ای که عصايش تکيه داده بود. با ديدنش در لباس رسمی و مرتب دريافتم که به اندازه

اول به نظر آمده بود مسن نيست. صورتش کشيده و تيره و استخوانی بود، چشمانش 

ه باشد. در برق عجيبی داشت و دهانش حالتی داشت انگار که چيز تلخ و شيرينی خورد

کردم. تو آره، درست فکر می»ی پيش سری تکان داد و گفت نهايت درست مثل دفعه

و دوباره انگار که پرده از رازی برداشته باشه، به من پشت « ی.اسماعيلجالوت نيستی. تو 

 «کرد و دور شد.

ولی اين بار با احساسِ آرامش عميقی همراه بود، چون  -يک بار ديگه مبهوت شدم »

ها ناخواسته گه سردرگم نبودم. حتا از اين هم بهتر. اشتباهی که باعث شده بود سالدي
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نه  -تظاهر به زندگی کنم باالخره تصحيح شده بود. به يک فردِ کامل تبديل شدم 

«دوباره، که برای اولين بار.

استدالل به شدت در مورد ناجی خودم کنجکاو بودم. اما چون هنوز حتا توانايی »

کردم انتقالم از واگنِ حيوانات به اون يابی رو نداشتم، فکر نمیدر حد علت ورزيدن

او برای من يک موجود آسمانی بود. برای ذهنی  .سکوی زيبا به او ارتباطی داشته باشه

 خداگونهی ای باشه، او تجسمی ابتدايی از واژههای اسطورهی تفکر در قالبکه آماده

اهی در زندگی من حضور پيدا کرده و دو بار، با نطقی بود. او دو بار برای مدت کوت

کوتاه، منو به کلی متحول کرده بود. تالش کردم متوجه بشم چرا حضور پيدا کرده، اما 

های بيشتر مواجه شدم. آيا اين مرد به واگن حيوانات اومده بود که فقط با پرسش

ترديد ن جالوت باشم يا م اميدوار بودجالوت رو پيدا کنه يا من رو؟ اومده بود چون 

که من جالوت باشم؟ چطور تونسته بود به اين سرعت منو تو جای جديدم پيدا  داشت

شه کردم: اگه اينکه میگيری میی اطالعات عمومی انسان رو اندازهکنه؟ بايد گستره

طور به اومد )ايندر واگن حيوانات منو پيدا کرد جزو اطالعات عمومی به حساب می

سيد(، آيا اين که االن اينجا هستم هم جزء اطالعات عمومی بود؟ با وجود رنظر می

انگيز همچنان باقی بود: اين موجود پاسخ، اين اصل شگفتهای بیی اين پرسشهمه

سابقه به من فرديت بخشيده بود. طبيعی دو بار دنبال من گشته بود و به شکلی بیغير

نداشتم که او برای هميشه از زندگی من ی هويتم حل شده بود، شک حاال که مسئله

 «ناپديد خواهد شد: ديگه چه کاری مونده بود که برای من انجام بده؟
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اساس بودن. همه پوچ و بی زدههای شتابزنیای که اين گمانهشک حدس زدهبی»

 «هايم نداشت.العادگی کمی از گمانگرچه حقيقتی )که بعدها دريافتم( در خارق

ک تاجر ثروتمند يهودی آن شهر بود، مردی به نام والتر سوکولو. روزی سرپرست من ي»

ای که که من رو در واگن حيوانات پيدا کرد، از خونه بيرون زده بود تا در اندوه کُشنده

اش در هولوکاستِ ی اعضای خانوادهکه اطمينان پيدا کرده بود همهزمانی -ها پيش ماه

مستولی شده بود، زير بارون قدمی بزنه. سرگردانیْ اونو به  بر او -اند ها بلعيده شدهنازی

ود. بدون اينکه فکر خاصی در انتهای شهر کشونده بود، جايی که يک کارناوال برپا شده ب

ها تعطيل بودن. فضای ها و دکهسر داشته باشه وارد شده بود. به خاطر بارون، بيشتر دستگاه

ی داشت. در پايان به واگن حيوانات رسيد، جاذبه جا با اندوه او همخوانیی اونمتروکه

های زننده بود. يکی از اونا که اتفاقاً از بقيه هم اصلی واگن حيوانات رديفی از نقاشی

تکه جسم تکه چرخوندنداد که در حال تر بود، گوريلی به نام جالوت رو نشون میزننده

چرخونه. والتر سوکولو، چه رو میی يک مرد بومی آفريقايی بود، انگار که يک تپانشده

تونه برای اون هيوالی نازی که نسل داود احتماالً با اين تصور که گوريلی به نام جالوت می

رو به خاک و خون کشيده بود نماد مناسبی باشه، به اين نتيجه رسيده بود که نگه داشتن 

 «5کننده باشه.های قفس بايد راضیچنين هيواليی در پشت ميله

                                                        
سال پيش از  5111اسرائيل در حدود پيکری بود که در نبرد با بنیجوی غولجالوت جنگ 5

طلبيد و در نهايت به دست داود پيامبر به قتل رسيد. در فرهنگ عامه تن میبهحريف تن ميالد،

 جثه عجين شده است.پيکر و بزرگنام جالوت با صفات غول
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رد شده بود، به سمت قفس من اومده بود، و با نگاهی به عمق چشمام متوجه شده وا»

بود که من با هيوالی خونخواری که به تصوير کشيده شده بود )و در نتيجه با 

ها هيچ نژادش( ارتباطی ندارم. متوجه شده بود که ديدن من پشت ميلهگر شکنجه

گرايانه و برخاسته از حس ی آرماناحساس رضايتی به همراه نمياره. سپس، در واکنش

عذاب وجدان و اعتراض، تصميم گرفته بود منو از اون قفس نجات بده و منو جايگزين 

ای بکنه که نتونسته بود از اختناق جنگ نجات بده. گويا صاحب واگن خانواده

 حيوانات با فروش من موافق بود. او حتا از اين هم استقبال کرد که آقای سوکولو، مربیِ

گرا بود: من در واگن حيوانات رو هم استخدام کنه. صاحب واگن حيوانات فردی واقع

های سياری اگر خودشون رو با ناپذير آمريکا به جنگ، چنين کارناوالبا ورود اجتناب

 «شدن.کلی منقرض میدادن بهشرايط اقتصادی جديد تطبيق نمی

رصت داده بود تا توی محيط جديد حاال بعد از اينکه آقای سوکولو يک روز به من ف»

جا بيفتم، دوباره برگشته بود تا با من بيشتر آشنا بشه. از مربی خواسته بود تا بهش نشون 

بده کارها رو چطور بايد انجام داد، از ترکيب کردن غذای من گرفته تا نظافت قفسم. 

د که من مشابه کنه من خطرناک هستم؟ مربی پاسخ داده بواز او پرسيده بود آيا فکر می

وخوی خشنم، بلکه به خاطر خطرناکم اما نه به خاطر خلق -االت سنگين هستم ماشين

 « ی بزرگ و زور زيادم.جثه

بعد از يکی دو ساعت آقای سوکولو مربی رو مرخص کرد و ما در سکوتی طوالنی »

ر که به ناچار، انگا -ی پيش. باالخره به چشمان هم خيره شديم، درست مثل دو دفعه

شروع کرد به صحبت کردن با من، نه  -ترسناکی رو از ميان برداره باطنیِ بخواد سدِ 



 اسماعيل 32
 

زدن، بلکه بيشتر شبيه کسی که با باد طور که بازديدکنندگان حرف میبازيگوشانه اون

کوبن حرف بزنه. حرف از چيزهايی که بايستی گفته بشن اما يا امواجی که بر ساحل می

رفته ، رفتهکردمالمت میطور که اندوهگين خودش رو همون روا نيست شنيده بشن.

احتياط رو از ياد برد. يک ساعت بعد، او به قفسم تکيه داده بود، انگشتانش رو دور 

ها حلقه کرده بود و غرق در فکر به زمين خيره شده بود. خواستم از اين فرصت ميله

دراز کردم و به آرامی بند  ام رو بهش نشون بدم، دستم رواستفاده کنم تا همدردی

زده به عقب پريد، اما با نگاهی به چشمام انگشتانش رو لمس کردم. متعجب و وحشت

 «اطمينان پيدا کرد که اين حرکتم عاری از تهديد بوده.

کرد که نکنه من از هوشِ واقعی میی برانگيختگی او شد، داشت شک اين مايه»

بشه چند آزمون ساده کافی بود. زمانی که به او  برخوردار باشم، و برای اينکه متقاعد

که من بايد بتونم حرف  گيری کردعجوالنه نتيجهفهمم، هاش رو میثابت شد حرف

ها به باور مشابهی رسيدن(. بعد هم بزنم )ديگران هم بعدها در جريان کار با ساير نخستی

قيرآميزی که پس از مدتی تصميم گرفت حرف زدن يادم بده. از دوران دردناک و تح

دونستيم که مشکلْ فقدانِ دستگاهِ يک از ما نمیکنم. هيچاز اون فرا رسيد گذر می

تصور اطالعی باعث شد هر دوی ما نشدنيه. اين بیو اين مشکل حل مورد نيازهآوايیِ 

که ممارست کافی باعث خواهد شد تا باالخره يک روز اين توانايی به طرز  کنيم

تونستم ادامه ن حلول کنه. ولی باالخره روزی رسيد که ديگه نمیآسايی در ممعجزه

 باام اين رو ، با تمام توان ذهنیبگمتونستم اين رو به او که نمیبدم، و اندوهگين از اين
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طور که خودم هم شدم وقتی ديدم مونه -د زده شده بوبه او منتقل کردم. حيرتفکرم 

 «فرياد ذهنی منو شنيده.

تصور کنی که برای برقراری ارتباط راحتی کنم بتونی بهنيارم، فکر میسرت رو درد »

ی هستی و کامل چه مراحلی رو پشت سر گذاشتيم. طی ده سال بعد، هر چه درباره

هام از حدود دانش دونست به من آموخت، و هر وقت پرسشجهان و تاريخ انسان می

ايت، هنگامی که مطالعاتم من رو از کرديم. و در نهرفت، با هم مطالعه میاو فراتر می

ها و اطالعات رو عاليق شخصی او فراتر برد، مشتاقانه دستيار پژوهشی من شد، و کتاب

تونی حدس بزنی از دسترس من خارج طور که میآورد که هموناز جاهايی گير می

 «بود.

گناهش کم بر احساس طوری که کمعالقه به تحصيلِ من سرپرستم رو درگير کرد، به»

ی شصت که رسيديم من مثل زده بيرون اومد. به اوايل دههفائق شد و از اون حالت غم

مهمونی شده بودم که ديگه فقط به توجه اندکی از سوی ميزبان نياز داشت. اين بود که 

های اجتماعی بشه و چيزی کم به خود اجازه داد دوباره وارد حلقهآقای سوکولو کم

ای يافت که شرايط رو برای اختيار زن جوان چهل سالهنگذشت که خودش رو در 

ديد. آقای سوکولو هم ابداً با ازدواج تبديل آقای سوکولو به شوهر مطلوبش محيا می

ی خاص ما رو مخالف نبود، اما پيش از ازدواج اشتباه بزرگی کرد: تصميم گرفت رابطه

بی نبود، و من هم در اين و غرياز همسرش پنهان کنه. در اون زمان اين تصميم عجيب 

قدر تجربه نداشتم که متوجه بشم اين تصميم اشتباهه. به محض اينکه آالچيق مورد اون

ی من سازگار باشه، به اونجا ی نويافتهای بازسازی شد که با عاداتِ متمدنانهبه گونه
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ی برگشتم. با اين وجود، از همون ابتدا خانم سوکولو منو به عنوان يک حيوان خونگ

کرد بايد به سرعت اقدامی در راستای ديد، و فکر میعجيب و غريب و ترسناک می

حذف يا دور انداختنم صورت بگيره. خوشبختانه حرفْ حرفِ سرپرستم بود و برای 

همسرش روشن شد که با تهديد و زورگويی شرايطی که برای من فراهم شده تغيير 

 «نخواهد کرد.

ازدواج پيش من اومد و گفت که به زودی همسرش،  چند ماه پس از برگزاری مراسم»

 .«5اش به او اهدا خواهد کرد، فرزندی برای دوران کهنسالیسارای ابراهيم پيامبرمانند 

وقتی اسمت رو اسماعيل گذاشتم هرگز انتظار چنين چيزی رو نداشتم، ولی به  »گفت »

طور که من بيرون کنه، اونی دم به او اجازه نخواهم داد تو رو از خونهتو اطمينان می

گفت که با اين وجود بازيگوشانه می » ی ابراهيم بيرون کرد.نامت رو از خونهسارا هم

                                                        
مطابق متن عهد عتيق و قران، سارا، همسر ابراهيم پيامبر، که خود نازا بود از کنيزش هاجر  5

بعدها ميان سارا و هاجر بر سر اين فرزند، که اسماعيل خواست تا برای ابراهيم فرزندی بياورد. 

ی ی ابراهيم رانده شدند اما فرستادهنام داشت، جدلی در گرفت و هاجر و اسماعيل از خانه

ی ابراهيم ها نازل شد و از هاجر و فرزندش خواست که به خانهی راه مصر برآنخداوند در ميانه

شادابی خود را بازيافت، فرزندی به نام اسحاق به دنيا  که سارا جوانی وبازگردند. پس از آن

اسرائيل است. در پی جدلی که برای دومين بار ميان هاجر و سارا در آورد که نيای قوم بنی

ی خداوند باز بر آنان ی ابراهيم رانده شدند اما فرستادهگرفت، هاجر و اسماعيل دوباره از خانه

 يل بر شمرد. هايی برای اسماعفرود آمد و وعده
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خواد اسمش رو بذاره اسحاق. گرچه در نهايت بچه دختر شد و اگه بچه پسر بود می

 .«5اسمش رو هم گذاشتند راحيل

 

5 

و مکث کرد، طوری که  در آن لحظه اسماعيل برای مدت زيادی چشمانش را بست

 کم فکر کردم خوابش برده است. اما سرانجام ادامه داد.کم

دخترش باشم، و )درست يا غلط( مربی درست يا غلط، سرپرستم تصميم گرفت من »

من هم از فرصتی که برای خوشحال کردن او دست داده بود به شوق اومدم. راحيل در 

و البته اين هيچ  - ذروند که با مادرشقدر با من زمان گآغوش پدر، تقريباً همون

تونستم با او به زبانی جا که من میی من و مادرش نکرد. از اونکمکی به بهبود رابطه

تونست آروم يا سرگرمش کس نمیکه هيچتر از گفتار حرف بزنم، زمانیواسطهبی

ايد بشه اون اومدم. پيوندی ميان ما برقرار شد که شکنه، من از پس اين اين کار بر می

البته نه فقط برادر، بلکه در عين حال  –ی دوقولوهای همسان تشبيه کرد رو به رابطه

 «حيوان خانگی، معلم و پرستار او هم بودم.

رفت در اون خانم سوکولو در انتظار روزی بود که راحيل به مدرسه بره. انتظار می»

قتی اين اتفاق نيفتاد او های تازه جای من رو در ذهن او پر کنه. وصورت سرگرمی

                                                        
ی ابراهيم از اسحاق مطابق متن عهد عتيق، راحيل، مادر يوسف و بنيامين، عروس يعقوب )نوه 5

 اسرائيل( است.و نيای اقوام بنی
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بحث بيرون کردن من رو از سر گرفت، به اين بهانه که وجود من رشد اجتماعی 

اش مختل نشد که هيچ، سه سال دبستان و يک کنه. رشد اجتماعیکودک رو مختل می

اش فوق ليسانس سال دبيرستان رو جهشی خوند و پيش از تولد بيست سالگی

ها نتونسته بود از شر من جود، خانم سوکولو که سالشناسی داشت. با اين وزيست

 «خالص بشه، ديگه بهانه الزم نداشت.

، راحيل خودش مسئوليت منو به عهده گرفت. ديگه 5365با مرگ سرپرستم در سال »

ی پدرش نامهدر آالچيق جايی برای من نبود. راحيل با استفاده از اعتباری که در وصيت

 «گاه جديدی که از پيش آماده کرده بود منتقل کرد.تقيد شده بود، منو به خلو

در »بار ديگر، اسماعيل برای چندين دقيقه در سکوت فرو رفت. سپس ادامه داد: 

رفت بهبود ريزی شده بود يا اميد میطور که برنامههای پس از اون، هيچ چيز اونسال

تم: بعد از يک عمر راضی نيس «نشينیعقب »پيدا نکرد. به اين نتيجه رسيدم که از 

سازی که های مسئلهخواستم به سمت قلب فرهنگ شما بتازم، اما روشنشينی، میعقب

زمان خانم سوکولو هم که ی صبر حامی من رو لبريز کرد. همامتحان کردم کاسه

داد اوضاع رو به حال خودش رها کنه دادگاهی رو متقاعد کرد که رضايت نمی

ی از من تا پايان عمر تخصيص پيدا کرده بود، به نصف اعتباری رو، که به نگهدار

 «کاهش بده.

نامشخص بود. اما باالخره در اون سال به اين نتيجه رسيدم  5363وضعيت من تا سال »

و در نهايت تدابيری انديشيدم که بتونم در شرايطِ قابل  -که رسالت ناتمام من تدريسه 

 «تحملی توی اين شهر به زندگی ادامه بدم.
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ر اين لحظه اسماعيل سری تکان داد تا به من نشان دهد که اين پايان داستانش است، د

 يا پايان آنچه قصد گفتنش را دارد.

 

6 

ی سردرگمی است که حرفی نداشتن. قدر نشانهگاهی اوقات زياد حرف داشتن همان

نشان  ای به چنين داستانیای نداشتم که چگونه بايد واکنش شايسته و بايستههيچ ايده

ی يک دوجينْ سؤالِ ديگری که در دهم. باالخره سؤالی پرسيدم که به نظرم به اندازه

 بار بود.ذهن داشتم حماقت

 «ای؟و تا حاال شاگردان زيادی داشته»

 «ام.چهار تا، و در هر چهار مورد شکست خورده»

 «اوه، چرا شکست بخوری؟»

خوردم چون دشواری اونچه رو شکست »ای چشمانش را بست تا فکر کند. برای لحظه

و چون ذهنِ شاگردانم رو به  -کردم يادشون بدم، دست کم گرفتم که سعی می

 «شناختم.درستی نمی

 «؟دیدرس میچی  طور...که اين»گفتم 

ای که سمت راستش بود انتخاب و مختصری ای را از ميان کپهی تازهاسماعيل شاخه

چشمانم خيره شده بود شروع کرد به جويدنش.  که به آرامی دربررسی کرد و در حالی

کنی بيشتر از همه برای تدريس چه ی من، فکر میبا توجه به پيشينه»باالخره گفت 

 «مبحثی مناسب باشم؟
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 دانم.پلک زدم و گفتم که نمی

 .«اسارتهدونی، درس من البته که می»

 «اسارت.»

 «درسته.»

کنم درک کنم اين چه ارتباطی ارم سعی مید»جا نشستم، بعد گفتم، ای همانچند دقيقه

 «به نجات جهان داره.

خوان جهان رو در ميان مردم فرهنگ شما چه کسانی می»ای انديشيد. اسماعيل لحظه

 «نابود کنن؟

کس خاصی نيست که که من مطلعم هيچنابودش کنن؟ تا جايی خوان میچه کسانی »

 «جهان رو نابود کنه. بخواد

تکتون. هر کدوم از شما، هر روز اين کار رو کنين، تکابودش میو با اين وجود ن»

 «کنيد.می

 «طوره.بله، همين»

 «دارين؟چرا دست نگه نمی»

 «دونيم چطور اين کار رو بکنيم.راستش، نمی»ای باال انداختم. شانه

ی زندگی جهان کنه برای ادامهايد که کم و بيش وادارتون میشما اسير تمدنی شده»

 «ابود کنين.رو ن

 «رسه.طور به نظر میبله، اين»
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جاست، ايد. خطر هم همينپس، شما اسير هستين و از خودِ جهان هم يک اسير ساخته»

 «مگه نه؟ اسارت شما و اسارت جهان.

 «آره، همينطوره. فقط هيچ وقت اين طوری بهش فکر نکرده بودم.»

 «؟کنیکنی، نمیو خود تو هم به شخصه احساس اسارت می»

 «چطور؟»

تا آن زمان فکر لبخند اسماعيل دو رديف دندان درشت عاجی رنگ را نمايان کرد. 

 .کردم بتواند اين شکلی بشودنمی

تونم توضيح بدم چرا چنين احساسی مبنی بر اسارت دارم، اما نمیاحساسی »گفتم: 

 «دارم.

بسياری از  -آد اون زمان بايد بچه بوده باشی و احتماالً يادت نمی -چند سال پيش »

لوحانه جوانان اين کشور همين احساس رو داشتن. برای فرار از اين اسارت تالش ساده

های قفس تونستن ميلهای کردن و در نهايت شکست خوردن چون نمینيافتهو سازمان

رو پيدا کنن. اگه چيزی که تو رو در بند نگه داشته پيدا نکنی، نيت رها شدن هم بعد از 

 «شه.ر به سردرگمی و بيهودگی میمدتی منج

 «آره، اين همون حسيه که من در موردش دارم.»

 اسماعيل سری تکان داد.

 «ولی هنوز نفهميدم اينا به نجات جهان چه ربطی داره؟»گفتم 

با وضعيتی که بشر به وجود آورده، جهان برای مدت زيادی دوام نخواهد آورد. اين »

 «نياز به توضيح داره؟
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 «کم برای من نه.نه، دست »

شن جهان رو از بند کنم در ميان شما آدمای زيادی باشن که خوشحال میمن فکر می»

 «اسارت آزاد کنن.

 «موافقم.»

 «داره؟چه چيزی اونا رو از اين کار باز می»

 «دونم.نمی»

 «های قفس رو پيدا کنن.تونن ميلهگيره: اونا نمیاين چيزيه که جلوی اونا رو می»

 «حاال بايد چی کار کنيم؟»و بعد « له، درسته.ب»گفتم 

داد من چطور به اينجا من داستانی برات گفتم که توضيح می»اسماعيل باز لبخند زد. 

 «رسيدم، شايد بهتر باشه تو هم همين کار رو بکنی.

 «منظورت چيه؟»

 تومنظورم اينه که شايد بهتر باشه تو هم برای من داستانی رو بگی که توضيح بده »

 «چطور به اينجا رسيدی.

 «آه، يک لحظه صبر کن.»گفتم 

 «هر چقدر بخوای زمان داری.»با لحنی موقر گفت: 
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ای برای يک کالس فلسفه نوشتم. يه بار وقتی دانشجو بودم مقاله»در نهايت به او گفتم 

شناسی. کليت متنی درست يادم نيست موضوع درس چی بود، چيزی مربوط به معرفت
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ها آخرش هم جنگ رو نباختن. از اين قرار بود: فهميدی چی شد؟ نازی که نوشتم

شون رو گسترش دادن، جهان رو گرفتن و تا آخرين يهودی، تا پيروز شدن، سلطه

ها ن. بعد که کارشون با اينپوست رو کشتهندی و سرخپوست، آخرين کولی، سياه

ها و بلغارها و صرب ا وهها و بوهميايیمجارها و چکها و ی روستموم شد، همه

ها و ایها و کرهنزيايیپلیی اسالوها رو. بعد به سراغ همه -ها رو هم کشتن کرووات

ی مردم آسيا. اين کار مدت خيلی خيلی زيادی طول همه -رفتن  هاها و ژاپنیچينی

ی مردم جهان صد در صد آريايی بودن، و همه خيلی خيلی کشيد، ولی آخرِ سر همه

 «ل.خوشحا

های درسی به هيچ نژادی به جز آريايی، هيچ زبانی به جز طبيعتاً ديگه در کتاب»

اشاره  آلمانی، هيچ مکتبی به جز هيتلريسم و هيچ سيستم سياسی به جز حزب نازی

خواست هم کس حتا اگه میشد. دليلش هم روشن بود. بعد از چند نسل، هيچنمی

که دونست نمیيسه، چون اساساً چيز متفاوتی ها بنوتونست چيز متفاوتی تو کتابنمی

 «ها بنويسه.بخواد تو کتاب

ولی يه روز دو تا دانشجو توی دانشگاه نيوهايدلبرگ توکيو مشغول صحبت بودن. هر »

شون کمابيش نگران و ناراحت تيپ بودن، اما يکیها خوشدو هم مثل عموم آريايی

قدر ت؟ چرا تو هميشه اينچی شده کر»بود. اسمش کِرت بود. دوستش گفت: 

که من رو دچار مشکل کرده،  گم. چيزی هستبهت می»کرت گفت  «ای؟زدهماتم

مسئله اينه که »دوستش جويا شد که اون چيز چيه. کرت گفت  «مشکلی اساسی.



 اسماعيل 42
 

تونم از شر اين حس غريب خالص بشم که چيز کوچيکی هست که دارن در نمی

 «اين پايان مقاله بود. و «.گندروغ میی ما موردش به همه

 «و نظر استادت در مورد مقاله چی بود؟»اسماعيل متفکرانه سرش را تکان داد. 

خواست بدونه آيا من هم مثل کرت چنين احساس غريبی داشتم. وقتی بهش گفتم می»

که همين طوره، خواست بدونه به نظر من در مورد چه چيزی به ما دروغ گفته شده. 

کرد من البته او فکر نمی «بدونم؟ مگه من چه فرقی با کرت دارم؟از کجا »بهش گفتم 

 «شناسی.کرد صرفاً تمرينی بوده برای درس معرفتاينو جدی گفته باشم. فکر می

 «و تو هنوز شک داری بهت دروغ گفته شده باشه؟»

 «قدر درمانده نيستم که اون زمان بودم.آره، اما اون»

«قدر درمانده نيستی؟ چرا؟اون»

کنه. چه به ما دروغ بگن و چه نگن، به هر حال چون متوجه شدم که عمالً فرقی نمی»

 «ی کارهای روزمره.هامون رو بديم و بقيهبايد صبح بيدار شيم و بريم سرِ کار و قرض

 همهو  -به اينکه بهتون دروغ گفته شده مشکوک بشين  تونهمهالبته. مگر اينکه، »

 «ه.بفهميد که اين دروغ چی بود

 « منظورت چيه؟»

فرق  -اگه فقط تو بفهمی که اون دروغ چی بوده، اون وقت احتماالً نظرت درسته »

ی شما بفهمين اون دروغ چی بوده، حتماً فرق خيلی زيادی نخواهد کرد. ولی اگه همه

 «زيادی خواهد کرد.

 «درسته.»
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 «پس اين چيزيه که ما بايد بهش اميدوار باشيم.»

مانندِ مشکی رنگش را باال آورد و ورش چيست که دستِ چرمخواستم بپرسم منظ

 «فردا.»گفت: 
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روی کاری است که کمتر انجام روی به قصد پيادهآن روز عصر رفتم قدمی بزنم. پياده

کردم. نياز داشتم با کسی جهت احساس اضطراب میدهم. اما داخل آپارتمانم بیمی

بياورم. يا شايد احتياج داشتم به گناهی صحبت کنم تا قوت قلبم را دوباره بدست 

پروراندم. يا اعتراف کنم: يک بار ديگر داشتم فکرِ ناپاکِ نجات جهان را در سر می

ترسيدم که همه را خواب ديده باشم. البته، با در می -شايد هيچ کدام از اين دو نبود 

ب ديده باشم. گاهی نظر گرفتن اتفاقاتی که در طول روز افتاده بود، بعيد نبود که خوا

دنيای اين بار ديگه دارم تو »گويم، کنم، و هر بار به خودم میدر خواب پرواز می

 «کنم، نه تو خواب!پرواز میواقعی 

به هر حال، احتياج داشتم با يک نفر صحبت کنم، اما تنها بودم. به اين وضع عادت 

بوالنم. صرفِ آشنا شدن با قطور میيا اينکه به خودم اين -دارم، خواستِ خودم بوده 

های ی خطرها و مسئوليتهای کمی هستند که جنبهکند و آدمديگران مرا ارضا نمی

 کنم.ی دوستی فکر میطور که من دربارهکم آندوستی را داشته باشند، دست
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گويم که احتماالً گريز هستم، من هم بهشان میرو و مردمگويند من ترشمردم می

هر گونه بحث کردن، در مورد هر چيزی، هميشه به نظر من اتالف  گويند.درست می

 وقت بوده است.

تونه . آدم میخواب بوده باشهبعيد نيست باز هم »صبح روز بعد بيدار شدم و فکر کردم: 

در سرتاسر زمانی که مشغول « تو خواب هم به خواب بره، حتا تو خوابش خواب ببينه.

تپيد. انگار وار میها بودم، قلبم ديوانهن ظرفآماده کردن و صرف صبحانه و شست

 «تونی وانمود کنی که اصالً نترسيدی؟چطور می»گفت، داشت می

مدتی گذشت. با ماشين به مرکز شهر رفتم. ساختمان هنوز آنجا بود. دفترِ انتهای سالنِ 

 کف هم هنوز آنجا بود و درش هم همچنان قفل نبود.ی همطبقه

ای به مشامم اسماعيل مثل صاعقههيکل گوشتالوی دم، بوی تند وقتی در را باز کر

 هجوم آورد. با پاهای لرزان، به طرف صندلی رفتم و نشستم.

کرد، انگار نگران بود اسماعيل داشت از تاريکی آن سوی شيشه با دقت به من نگاه می

که توان يک بحث جدی را نداشته باشم. وقتی تصميمش را گرفت، بدون هيچ نوع 

 اش است.ی هميشگیای شروع کرد. بعدها متوجه شدم که اين شيوهمقدمه
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 دو

5 
جاست که اين سرپرست من بود که عالقه به مبحث اسارت رو در من جالب اين»گفت 

هايم اشاره کردم، طور که احتماالً ديروز در صحبتبيدار کرد، نه وضعيت خودم. همان

 «ر آلمان نازی در حال رخ دادن بود.او درگير اتفاقاتی بود که اون زمان د

 «بله، متوجه شدم.»

ی دوران آلمانِ زنم تو دربارهاز داستان کرت و هانس که ديروز گفتی، حدس می»

 «نظر هستی.ی آدولف هيتلر صاحبدوره

های شناخته شده در اين زمينه نظر؟ نه، چنين ادعايی ندارم. فقط چندتا از کتابصاحب»

و چند  -ها ، و امثال اين«ظهور و سقوط رايش سوم»، طرات اسپيرخا -ام رو خونده

 «ی هيتلر.ی موردی دربارهمطالعه

خواست با مشقت فراوان به در اين صورت، مطمئنم چيزی رو که آقای سوکولو می»

ها نبودن که تو حکومت هيتلر اسير کنی: که اين فقط يهودیمن نشون بده درک می

اسير بودن، از جمله حاميان مشتاقش. بعضی کارهاش رو تقبيح  ی ملت آلمانبودن. همه

ما همه ا - کردن و قطعاً بعضی هم کامياب شدنخوران همراهی میکردن، بعضی تلوتلو

 «اسير بودن.

 «شم.فکر کنم متوجه منظورت می»

 «داشت؟چه چيزی اونا رو در اسارت نگه می»



 اسماعيل 46
 

 «خب... فکر کنم وحشت.»

های پيش از جنگ رو ديده باشی، پيمايیهای راهبايد فيلم»داد. اسماعيل سرش را تکان 

صدا در حال خوندن و هورا کشيدن. اين وحشت نبود که اونا رو به صدها هزار نفر هم

 «آورد.های اتحاد و اقتدار میجشن

 «درسته. پس بايد بگم به خاطر شخصيت گيرای هيتلر بود.»

کنه. وقتی گيرايی صِرف توجه مردم رو جلب میالبته او اين توانايی رو داشت. اما »

شون جلب شد، بايد چيزی داشته باشی که بهشون بگی. و هيتلر چه چيزی داشت توجه

 «که به مردم آلمان بگه؟

هايش را در ذهن نشخوار کردم، بدون اينکه نظر قاطعی در موردش چند لحظه صحبت

 «بتونم پاسخی به اين پرسش بدم. ها، گمان نکنمی يهودیبه جز مسئله»داشته باشم. 

 «او يک داستان داشت.»

 «يه داستان؟»

آره، داستانی که در اون نژاد آريايی و خاصه مردم آلمان، از جايگاهِ برحقِ خودشون »

در جهان محروم شده بودن؛ محصور، حقير، قربانی تجاوز، و مقهور نژادهای دورگه و 

نی که قرار بود تحت حاکميت آدولف هيتلر، ها. داستاها و کمونيستالتقاطی، يهودی

گران انتقام بگيره، ناپاکی رو از ی بندها رهايی پيدا کنه، از سرکوبقوم آريايی از همه

 «ی نژادها برسه.نسل بشر بزدايه و به جايگاه برحق خود به عنوان سَرور همه

 «درسته.»
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يدن چنين اراجيفی به اسارت العاده بياد که کسی بتونه با شنشايد االن به نظرت خارق»

در بياد، اما بعد از بيست سال تحقير و عذاب در پی جنگ جهانی اول، اين داستان 

شد، نه تنها از طريق ی مردم آلمان خوشايند بود، و تقويت هم میتقريباً برای همه

 «ترها.ابزارهای معمول پروپاگاندا، بلکه با آموزش جوانان و بازآموزی مسن

 «درسته.»

کسانی که اين داستان رو مشتی مهمالت  بودنْطور که گفتم، در آلمان، همون»

شون، دونستن. با اين وجود اسير اين داستان شده بودن چون به گوش بيشتر اطرافيانمی

اين داستان در حدی دلنشين بود که حاضر بودن برای تحققش جون بدن. متوجه 

 «منظورم هستی؟

اً اسير داستان نبودی، به هر حال اسير بودی. چون مردم فکر کنم بله. حتا اگه شخص»

 «بره.ی رميده با خودش میساختن. مثل حيوونی که يه گلهاطرافت از تو يک اسير می

کردی که اين ماجرا نوعی جنونه، باز هم ناچار بودی شخصه فکر میدرسته. حتا اگه به»

کردی. تنها راه فرار از اين می نقشت رو بازی کنی، بايد جايگاهت رو در داستان پيدا

 «کل از آلمان فرار کنی.اسارت اين بود که به

 «درسته.»

 «گم؟متوجه هستی چرا دارم اينا رو به تو می»

 «فکر کنم بله. اما مطمئن نيستم.»

گم چون مردم فرهنگ تو در شرايط تقريباً مشابهی هستن. مثل دارم اينا رو به تو می»

 «ا هم اسير يک داستانن.مردم آلمان نازی، اون
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من از چنين »زدم. در نهايت به او گفتم: برای مدتی در جايم نشسته بودم و پلک می

 «داستانی خبر ندارم.

 «ای؟وقت در موردش چيزی نشنيدهيعنی هيچ»

 «نه.»

به شنيدنش نيست. احتياجی نيست نيازی  علتش اينه که»اسماعيل سری تکان داد. 

تکِ شما وقتی به شش يا هفت سالگی ا تفسيرش کنيم. تکبرايش اسمی بگذاريم ي

دونيد. سفيد و سياه، زن و مرد، فقير و غنی، مسيحی و رسيد اين داستان رو بديهی میمی

شنويد، شنويد و پيوسته هم میيهودی، آمريکايی و روس، نروژی و چينی، همه اونو می

کنن. و وقتی اون رو منتشر میهای تبليغاتی و آموزشی، پيوسته دارن چرا که رسانه

نيست گوش بديد. هميشه در پس زمينه نيازی  ديد.پيوسته بشنويد، ديگه گوش نمی

-کنه، پس اصالً نيازی نيست بهش توجه کنی. در واقع هست و داره زمزمه می

. مثل وزوز يک موتور سختهکنی که توجه کردن بهش احساس می -کم در ابتدادست

شه به صدايی که ديگه اصالً شه: تبديل میوقت خاموش نمیدر دوردست که هيچ

 «شه.شنيده نمی

 «اين خيلی جالبه، اما باورش هم خيلی مشکله.»پاسخ دادم، 

نيازی به باور نيست. وقتی اين داستان »بسته شد.  پيروزمندانهچشمان اسماعيل با لبخندی 

زده خواهی شد حيرت رو بدونی، همه جا در فرهنگت صدای اون رو خواهی شنيد، و

شنون و همواره اون رو شنوی نمیکه مردم اطرافت چطور داستان رو طوری که تو می

 .«گيرنفرض میپيش
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مبنی بر اسارت داری. تو اين احساس رو داری چون احساسی ديروز اشاره کردی که »

بر  کنه نقشیفشار عظيمی روی تو هست که در داستانی که فرهنگت در جهان اجرا می

شه، در سطوح های مختلف بر تو وارد میهر نقشی. اين فشار به شيوه -عهده بگيری 

هايی که نقشی به شه: اونترين شکل به اين صورت اعمال میمختلف، ولی در ابتدايی

 «عهده نگيرن گرسنه خواهند موند.

 «بله، همينطوره.»

دش پيدا کنه يک گزينه تونست در داستان هيتلر نقشی برای خويک آلمانی اگه نمی»

تونست آلمان رو ترک کنه. اما تو اون گزينه رو نداری. هر جای براش باقی بود: می

کنن، و اگر نقشی در اين داستان به عهده اين دنيا بری، همين داستان رو اجرا می

 «آد.نگيری، چيزی برای خوردن گيرت نمی

 «درسته.»

جز چند هزار وحشی در اين طور باشه. بههمينده که بايد به تو ياد می 5فرهنگِ مادر»

کنن. ی مردمان زمين دارن همين داستان رو اجرا میگوشه و اون گوشه، امروز همه

انسان برای اين به دنيا اومده که اين داستان رو اجرا کنه، و اجرا نکردنش برابر با استعفا 

، مشارکت در جاستاينو دادن از نژاد بشر و سپرده شدن به دست فراموشيه. جايگاه ت

ای وجود نداره.  » راه ديگه »داستان، دل دادن به کار، و سير شدن هم پاداش توه. اصالً 

                                                        
5 mother culture  
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ی جهانه. به جز مرگ هيچ راه از اين داستان قدم بيرون گذاشتن، فرو افتادن از لبه

 «گريزی از اون نيست.

 «رسه.طور به نظر میبله، اين»

گفتاری برای کارِ ماست. اين همه تنها پيش»فکر کند. اسماعيل اندکی مکث کرد تا 

جا داری وارد چه که اينخواستم اون رو بشنوی تا دست کم تصور موهومی از اينمی

زمينه، ی فرهنگ مادر رو، در پسشی پيدا کنی. وقتی ياد گرفتی زمزمهجور بحثی می

کنه، تشخيص بدی میکه داره مدام داستانش رو برای مردم فرهنگت بازگو در حالی

ی عمر هر جا که ديگه هرگز حساسيتت رو نسبت به اون از دست نخواهی داد. بقيه

تونيد به اين صدا آهای! چطور می»بری، وسوسه خواهی شد که به اطرافيانت بگی، 

و اگر اين کار رو بکنی، مردم با تعجب به تو « گوش کنيد و تشخيص نديد که چيه؟

کنی. به عبارت ديگه، ی چه چيزی صحبت میشن که دربارهمیکنن و متحير نگاه می

 -بينی اگه با من به اين سفر آموزشی بيايی، خودت رو نسبت به ديگران بيگانه می

 «دوستان، خانواده، وابستگان سابقت و...

 و به همين اکتفا کردم.« تونم تحمل کنم.اين يکی رو می»بهش گفتم 
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ترين آرزوی منه که يک بار مثل تو نيافتنیترين و دستالصانهاين خ»اسماعيل ادامه داد 

که به خيابون بيام و به يک  -در دنيای شما سفر کنم، آزادانه و بدون جلب توجه 

تاکسی اشاره کنم تا منو به فرودگاه ببره، همراه يک پرواز به نيويورک يا لندن يا 
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سازی برای اين سفر آماده توجهی رو صرففلورانس برم. در تخيالتم زمانِ قابل

ها خوام همراهم بيارم و از کدومکنم، بايد تصميم بگيرم که کدوم وسايلم رو میمی

تونم با خيال راحت صرف نظر کنم. )البته واضحه که در لباس يک انسان مستتر می

جا کشيدنش جا به اونخواهم بود.( اگه وسايل زيادی همراه خودم بيارم، از اين

ده خواهد بود، از طرف ديگه اگه وسايل خيلی کمی بردارم، بايد يکسره کننخسته

تر از اولی کنندهو اين حتا خسته -توقف کنم تا وسايل مورد نيازم رو بين راه تهيه کنم 

 «خواهد بود.

 «.درسته»که موافقت کرده باشم گفتم فقط برای اين

هايی رو مون. چيزسفر دونفره ديم: بستن کوله برایامروز رو به اين کار اختصاص می»

ها اندازم. اينکه قرار نيست بعداً در بين راه توقف کنيم و تهيه کنيم االن داخل کوله می

دم و داخل کوله االن برای تو معنايی ندارن. فقط اونا رو خيلی خالصه بهت نشون می

 «اهی داد.شون آوردم اونا رو تشخيص خواندازم. به اين ترتيب بعداً که بيرونمی

 «باشه.»

مردم »ی جديد بسازيم تا مجبور نباشيم هر بار اول، يک مجموعه واژگان. بيا چند واژه»

کنيم. من برای شاگردان مختلف از « های ديگهی فرهنگمردم همه»و « فرهنگ تو

ام، ولی سعی دارم برای سفر با تو يک جفت اسم جديد اسامی متفاوتی استفاده کرده

آشنا هستی؟ حاال اگه « خوای نخواهخوای بخواه، نمیمی »م. با اصطالح رو آزمايش کن

 «استفاده کنيم، آيا برای تو بارِ ارزشیِ سنگينی دارن؟ نخواهو  بخواهاز واژگان 

 «مطمئن نيستم منظورت رو متوجه شده باشم.»
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منظورم اينه که، اگر يک گروه رو بخواه و يک گروه رو نخواه نامگذاری کنم، به »

هايی بد هايی خوب و از يک گروه آدمرسه دارم از يک گروهْ آدمنظرت می

 «سازم؟می

 «نه. به نظر من کامالً خنثا هستن.»

های ديگه خب. پس از اين به بعد من به مردم فرهنگ تو بخواه و به مردم همه فرهنگ»

 «کنم.نخواه اطالق می

 «من با اين مشکل دارم.»کمی مِن و مِن کردم. 

 .«بگو»

 «کاسه کنی.طوری يکی مردم دنيا رو اينتونی بقيهفهمم چطور میمن نمی»

شه، با اين تفاوت که شما به جای اين همون روشيه که در فرهنگ خودت استفاده می»

کنيد. سنگين استفاده می ی با بار ارزشی نسبتاً خنثا از يک جفت واژهيک جفت واژه

خونيد. شما بر سر اين واژگان به يک توافق میبدوی  و بقيه رو متمدنشما خودتون رو 

آيرس ايد: يعنی مردم لندن و پاريس و بغداد و سئول و ديترويت و بوينسجهانی رسيده

بودن با هم  متمدناز نظر  -هر چيزی که از هم جداشون کنه  -دونن و تورونتو همه می

متمايز. همچنين از نظر  متحد هستن و از مردم عصر حجریِ پراکنده در سراسر جهانْ

بودن بدوی  شما اين مردمان عصر حجری هم، هر چقدر هم متفاوت باشن، از نظر

 «مشابهن.

 «بله، درسته.»

 «تری؟استفاده کنيم تو راحتبدوی  و متمدناگه از واژگان »
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ها و تر بودم، ولی فقط به اين دليل که بهشون عادت دارم. بخواهآره، فکر کنم راحت»

 «ا هم خوبه.هنخواه
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دوم: نقشه. من دارمش. تو مجبور نيستی مسير رو حفظ کنی. به عبارت ديگه، اگه آخر »

باره متوجه شدی حتا يک کلمه از چيزهايی که گفتم رو به خاطر يک روزی يک

آری نگران نباش. اين مهم نيست. اين خودِ سفره که قراره تو رو تغيير بده. منظورم نمی

 «فهمی؟رو می

 «شک دارم.»

خواهيم بريم برای من تصويری کلی از جايی که می»ای فکر کرد. اسماعيل برای لحظه

 «کنم، بعد متوجه خواهی شد.تو ترسيم می

 «بسيار خوب.»

فرهنگ مادر، که صداش از روز تولدت در گوش تو بوده، برای تو توضيحی ارائه »

شناسی، به خوبی اين توضيح رو می. تو چطور کار به اينجا رسيدی اينکه کرده درباره

شناسن. اما اين توضيح، يکباره به تو ارائه نشد. ی مردم فرهنگ تو اون رو خوب میهمه

طور بود که کار به اينجا رسيد، اين»هرگز کسی تو رو ننشونده تا برايت تعريف کنه که 

حات رو مثل بلکه، تو اين توضي «از پانزده يا ده ميليارد سال پيش تا همين امروز.
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ها قطعه اطالعات که از طرق های پازل سرهم کردی، با کنار هم گذاشتن ميليونتکه

شناسن. دست اومدن که در مثل تو اين توضيح رو میی افرادی بهمختلف و به وسيله

هايی که در تلويزيون ديدی، های پدر و مادرت سر ميز غذا، کارتوناون رو از صحبت

ها، های خبری، فيلمهات، شبکههای درسی و معلم، کتابیمذهبهای آموزش کالس

آوری کردی. تا اينجا رو ها جمعها و امثال اينها، روزنامهها، نمايشها، خطابهداستان

 «متوجه شدی؟

 «کنم.گمان می»

زنه. همه اون در فضا موج می چطور کار به اينجا رسيدکه در فرهنگ تو توضيحِ اين»

 «اند.چون و چرا پذيرفتهه اون رو بیدونن و همرو می

 «بسيار خوب.»

ديم، قراره بعضی قطعات کليدی اين پازل رو دوباره طور که به سفرمون ادامه میهمون»

بررسی کنيم. قراره اونا رو از پازل تو بيرون بياريم و در پازل کامالً متفاوتی قرارشون 

 «ور کار به اينجا رسيد.چطکه بديم، در توضيحِ کامالً متفاوتی برای اين

 «بسيار خوب.»

و وقتی کارمون تموم شد، تو به ادراک کامالً جديدی از جهان و هرچه اتفاق افتاده »

خواهی رسيد. و اهميتی نداره که به خاطر مياری چطور اين ادراک در تو ايجاد شده يا 

ودن اين فرايند اصالً بخش بنه. خودِ اين سفر تو رو تغيير خواهد داد، بنابراين برای نتيجه

 «نيازی نيست نگرانِ به خاطر سپردن مسير باشی.

 «باشه. االن فهميدم منظورت چيه.»
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ها واژگانی هستن که در بحث ما معانی خاصی سوم، تعاريف. اين»ل ادامه داد: ياسماع

شه که انسان، جهان . داستان به سناريويی گفته میداستانخواهند داشت. اولين تعريف: 

 «زنه.ايزدان رو به هم پيوند می و

«خب.»

. اجرای يک داستان يعنی طوری زندگی کنی که اون داستان به اجرا دومين تعريف:»

ست برای به حقيقت در حقيقت تبديل بشه. به عبارت ديگه، اجرای يک داستان، تالشی

انجام  ی هيتلردونی که اين همون کاری بود که مردم آلمان تحت سلطهآوردن اون. می

دادن. اونا سعی داشتن داستان رايش هزار ساله رو به واقعيت تبديل کنن. در واقع، می

«خواستن داستانی رو که او براشون بازگو کرده بود به حقيقت در بيارن.اونا می

«درسته.»

ی مردمانی است که در اجرای يک . يک فرهنگ، مجموعهفرهنگسومين تعريف: »

«داستان سهيمند.

»مانی که در اجرای يک داستان سهيمند. و تعريف داستان چی بود...؟ مرد»

 «کنه.سناريويی که ميان انسان، جهان و ايزدان ارتباط برقرار می»

بسيار خوب، پس از ديد تو مردم فرهنگ ما در حال اجرای داستانی هستن که مربوط »

«به برداشت خودشون از انسان و جهان و ايزدان اونه.

«درسته.»

«دونم که اين داستان چيه؟اما من هنوز نمی»
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شی. تمام چيزی که االن بايد بدونی اينه که در طول نگران نباش. بعداً متوجه می» 

زندگی انسان در اين جهان دو داستان کامالً متفاوت اجرا شده. اجرای يکی رو، حدود 

ه بناميم آغاز کردن و دو تا سه ميليون سال پيش، افرادی که توافق کرديم اونا رو نخوا

 «امروز نيز در حال اجراست، به همان روال گذشته.

اجرای ديگری رو، حدود ده يا دوازده هزار سال پيش، افرادی که توافق کرديم اونا »

«ها بناميم آغاز کردن و ظاهراً قراره در نهايت به يک فاجعه ختم بشه.رو بخواه

 ت.بدون اينکه بدانم موضوع چيس« آها»گفتم: 
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ها گزارشی از تاريخ بشر خواست با کمک گرفتن از اين واژهاگه فرهنگ مادر می»

فصلی  -ند ها، فصل اول تاريخ بشر بودنخواه»شد: ارائه کنه، چيزی شبيه به اين می

زمان با تولد اين فصل تاريخ بشر در حدود ده هزار سال پيش همحادثه. طوالنی و بی

ها. ايان يافت. اين واقعه شروع فصل دوم بود، فصل بخواهکشاورزی در خاور نزديک پ

های ها يا ناهنجاریکنند، اما بيشتر شبيه فسيلها هنوز هم در اين جهان زندگی مینخواه

که متوجه نيستند که کنند، کسانیرادی که در گذشته زندگی میاف -ريخی هستند تا

« ها در تاريخ بشر پايان يافته است.فصل آن

«ته.درس»

«اين صورت کلی تاريخ بشره، طوری که در فرهنگ شما درک شده.»

«رسه.طور به نظر میهمين»
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ها فصل اول طور که بعداً متوجه خواهی شد، روايت من کامالً متفاوته. نخواههمون»

« ها فصل دوم اون تلقی بشن.داستانی نيستن که بخواه

«يه بار ديگه بگو؟»

کنن که بر ها دو داستان جداگانه رو اجرا میها و نخواهواهگم. بخيه طور ديگه می»

اساس فرضيات متفاوت و حتا متناقض بنا شده. اين موضوعيه که بعداً بهش خواهيم 

«پرداخت، بنابراين الزم نيست همين االن اون رو بفهمی.

 «بسيار خوب.»
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اين سمت شيشه که من که به فکر فرو رفته بود، فکش را خاراند. از اسماعيل در حالی

شد اما در تصور من مثل صدای کشيده شدن نشسته بودم، صدای خارش شنيده نمی

 يک بيل روی يک مشت سنگريزه بود.

چه رو که ی اونطور که گفتم، انتظار ندارم همهايم. همونفکر کنم بارمون رو بسته»

االً همه چيز تبديل به جا که بيرون بری احتمامروز مطرح کردم، به ياد بياری. از اين

 «يک عالمت سوال بزرگ خواهد شد.

 «طوره.حتماً همين»با قاطعيت گفتم: 

چه که امروز در کوله قرار داديم بيرون بکشم، تو بايد اما اگه فردا من چيزی از اون»

«سريعاً اون رو شناسايی کنی و اين تنها چيزيه که اهميت داره.

«وم.شنخوبه. خوشحالم که اين رو می»
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تونی شه. تو میکنيم. اصل سفر از فردا شروع میی امروز رو کوتاه برگزار میجلسه»

باقی امروز رو صرف جستجو برای داستانی کنی که مردم فرهنگ شما در طول ده هزار 

«اند. يادت مياد در چه موردی بود؟سال گذشته اجرا کرده

«در چه موردی بود؟»

«لهی جهان و سرنوشت بشر.در مورد معنای جهان، مشيت ا»

خاص  يک داستانزيادی برات بگم ولی های داستانتونم خب... در اين موارد می»

«شناسم.نمی

«اند.دونن و پذيرفتهيک داستان خاص وجود داره که مردم فرهنگ شما اونو می»

«زنی.دونم در مورد چی حرف میباز هم نمی»

دهنده است، به فهم موضوع کمک کنه. يحشايد اگه بگم که اين يک داستانِ توض»

های روی لکه»يا اينکه  «خرطوم فيل از کجا اومده؟»ده که مثل داستانی که توضيح می

 «پوست بدن پلنگ چگونه به وجود اومدن؟

«بسيار خوب.»

«ده؟کنی داستان مردم شما دليل چه موضوعی رو توضيح میو فکر می»

«ای ندارم.، هيچ ايدهچی بگم»

ده که ام بايد روشن شده باشه. توضيح میا توجه به مطالبی که تا حاال به تو گفتهب»

«، از ابتدا تا همين االن.چطور کار به اينجا رسيد
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من به طور حتم از دونستن »و برای مدتی از پنجره به بيرون زل زدم « متوجهم.»گفتم 

به  يک داستان خاصبله، اما  هاداستانطور که گفتم چنين داستانی اطالعی ندارم. همون

 «وجه.هيچ

يکی از شاگردانی که ديروز در »اسماعيل برای يکی دو دقيقه به فکر فرو رفت. 

چرا »خواست برام توضيح بده که دنبال چيه، او گفت موردش با تو صحبت کردم می

شويی در مورد پايان دنيا حرف ی لباسزده نيست؟ مردم توی مغازهکس هيجانهيچ

شويی رو با هم مقايسه شون هم نيست. انگار دارن پودرهای لباسنن، اما عين خيالزمی

کنن، در مورد کنن. مردم در مورد از بين رفتن اليه اوزون و زوال حيات صحبت میمی

ها سال با ما باری که تا هزاران و ميليونها، در مورد آلودگی مرگتخريب جنگل

های متعددی از جانداران، و ی گونهو نابودی هر روزه خواهد بود، در مورد از بين رفتن

-که کامالً خونسرد و آرام به نظر میزايی. درحالیحتا در مورد پايان خودِ فرايند گونه

 «رسن.

مردم درباره تخريب  چرا -نی خوای بدوچيزيه که میپس اين اون»من به او گفتم »

دونم که چرا اونا نه، من می»و گفت ای فکر کرد او چند لحظه «جهان نگرانی ندارن؟

-چه رو که بهشون گفته شده باور کردهنگران اين مسئله نيستن. نگران نيستن چون اون

«اند.

«خب؟»به اسماعيل گفتم: 
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گيره، طوری که ها رو میچه چيزی به مردم گفته شده که جلوی نگرانی اون»او پرسيد 

کنن همچنان آروم ان نگاه میزمين آورده آميزی که بر سر کرهوقتی به بالهای فاجعه

« مونن؟می

« دونم.نمی»

و چطور کار به اينجا رسيدها گفته شده در مورد اينکه دهنده به اونيک داستان توضيح»

ها، کنه؛ اوضاع وخيم اليه اوزون، آلودگی اقيانوساين زنگ خطر اونا رو خاموش می

بخشه. يا براشون رضايتو اين  -ها ساننهای استوايی و حتا انقراض اتخريب جنگل

کنن، وقفه کار می. اونا در طول روز بیبخشهآرامشايد بهتر باشه بگيم اين براشون 

کنن به کنن و سعی میها سر خودشون رو با مواد مخدر يا تلويزيون گرم میشب

«اند خيلی فکر نکنن.شون باقی گذاشتهدنيايی که برای فرزندان

«درسته.»

گفته شده. اما  چطور کار به اينجا رسيدبه خود تو هم توضيح مشابهی در مورد اينکه »

وقت واضحه که تو رو قانع نکرده. تو از کودکی اين داستان رو شنيده بودی اما هيچ

کردی چيزی جا افتاده يا در موردش صحبت نتونستی هضمش کنی. هميشه احساس می

زی به تو دروغ گفته شده و هميشه دوست کردی که راجع به چينشده. احساس می

«و برای همينه که اينجا هستی، توی اين اتاق. -داشتی بدونی که اون چيز چيه 

دهنده خوای بگی که اين داستان توضيحبگذار يک لحظه در اين مورد فکر کنم. می»

ی خودم در مورد کرت و هانس گيره که من در مقالههايی رو در بر میهمون دروغ

 «هشون اشاره کردم؟ب
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 «خوام بگم.درسته. اين دقيقاً همون چيزيه که می»

 «خصوص که نيست.داستان به يکشناسم. ده. من چنين داستانی نمیمغزم جواب نمی»

ای بهش فکر خصوص و يکپارچه است. فقط الزمه در قالب اسطورهيک داستان به»

 «کنی.

 «چی؟»

 «کردم واضح باشه.می تون بود. فکری فرهنگمنظورم اسطوره»

 «من که سر در نميارم.»

پردازه، هر داستانی که به توضيح معنای جهان، مقاصد ايزدان و سرنوشت انسان می»

 «بايستی ويژگی اساطيری داشته باشه.

ام. تا اونجا که من طور باشه. اما من هيچ داستانی حتا شبيه به اين هم نشنيدهممکنه اين»

چيزی تحت عنوان اسطوره وجود نداره، مگه اينکه منظورت  دونم در فرهنگ مامی

 « ها باشه.يا چيزی شبيه به اين 5اساطير يونان يا اساطير نورس

 -ه زنم. چنين چيزی توی هيچ کتابی نوشته نشدحرف می زندهی من در مورد اسطوره»

اونا بلکه در ذهن مردم فرهنگ شما ضبط شده و حتا در همين لحظه که نشستيم و از 

 «زنيم هم در جهان در حال اجراست.حرف می

 «دونم چنين چيزی در فرهنگ ما وجود نداره.که من میباز هم تا جايی»

                                                        
 ی اسکانديناویمنطقه به لحاظ مکانی در ها وعصر وايکينگ به لحاظ زمانی دراساطير نورس  5

 دارند. ريشه
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کرد، که نگاه خشمناک توام با تبسمی به من میرنگ اسماعيل، در حالیپيشانی قيری

ها به چشم اين به خاطر اينه که تو به اسطوره»پر از خطوط عميق و چروک شد. 

ها که در مورد اساطير کنی. اما يونانیهای تخيلی نگاه میای از داستانمجموعه

ای. اگه به سراغ کردن. حتماً خودت اين رو متوجه شدهطور فکر نمیخودشون اين

ای از ايزدان و های تخيلیيک يونانی زمان هومر بری و از او بپرسی که چه داستان

فهمه. او هم همون چيزی رو او منظورت رو نمی قهرمانان کهن برای فرزندانش گفته،

دونم در فرهنگ ما چيزی تحت عنوان تا اونجا که من می»خواهد گفت که تو گفتی: 

 «يک مرد نورسی هم همين رو خواهد گفت. «اسطوره وجود نداره.

 «باشه. ولی اين باز هم کمک خاصی نکرد.»

ين داستان هم مثل هر داستان تر کنيم. ابسيار خوب. بگذار مسئله رو کمی ساده»

ها خودشون ای يک آغاز، يک ميانه و يک پايان داره. و هر يک از اين بخشديگه

تونی بخش آغازیِ داستان رو جا بيايی ببين میکه ايناند. فردا پيش از اينيک داستان

 «پيدا کنی.

 «بخش آغازی؟»

 «شناسی نگاه کن.بله. از ديد... انسان»

 «اين ديگه يعنی چی؟» خنديدم و گفتم:
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در  5آالواهای هايی که بومیشناس بودی و به دنبال داستانفکر کن که اگه يک انسان»

گشتی، انتظار داشتی داستانی با يک آغاز و يک ميانه و يک پايان گن میاستراليا می

 «بشنوی.

 «آره.»

 «و انتظار داشتی شروع داستان چی باشه؟»

 «هيچ نظری ندارم.»

 «زنی.که داری. فقط خودت رو به خنگی میالبته »

توانم خودم جا نشستم و سعی کردم به اين فکر کنم که چطور میای آنمن چند دقيقه

ی آفرينش باشه. به نظرم انتظار دارم که با اسطوره»را به خنگی نزنم. در نهايت گفتم: 

 «شروع بشه.

 «البته.»

 «کنه؟فهمم اين چه کمکی به من میولی نمی»

ی آفرينش فرهنگ خودت دنبال اسطورههپس بگذار کامالً واضح بگم. تو ب»

 «گردی.می

 « ی آفرينش نداريم. اين که ديگه مسلمه.ما اسطوره»با دلخوری به او نگاه کردم. 

  

                                                        
5 Alawa  
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 سه

5 
ام گذاشته شده. به آن اشاره ی صندلیفردا صبح که برگشتم، ديدم شيئی روی دسته

 «اين چيه؟»کردم و گفتم: 

«به نظرت شکل چيه؟»

«يک ضبط صوت.»

« کامالً درسته.»

«جاست؟منظورم اينه که برای چی اين»

های عجيب و غريب يک فرهنگ محتوم، برای آيندگان. برای ضبط کردن قصه»

«خوای برای من تعريف کنی.هايی که تو میقصه

جالبی ندارم که  یمن کماکان هيچ داستان عاميانه»ای کردم و سر جايم نشستم. خنده

 «برات تعريف کنم.

«ی آفرينش بری، کمکی نکرد؟پيشنهاد من در مورد اينکه سراغ اسطوره»
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هست  5ی آفرينش نداريم، مگر اينکه منظورت اونی که توی سِفر پيدايشما اسطوره»

«باشه

از تو بخواد که در مورد سرآغاز همه چيز  هشتماحمق نشو. اگه يک معلم کالس »

«خونی؟ی، فصل اول سفر پيدايش رو برای کالس میتوضيح بد

«خونم.البته که نمی»

«؟خونیمیچی »

«نخواهد بود. اسطورههر چيزی که بخونم، قطعاً » 

اين طبيعيه که به نظر تو اسطوره نباشه. هيچ داستان آفرينشی، از ديد مردمی که اون رو »

«همينه.داستان درستْ  تنها کنن، اسطوره به نظر نمياد. چون به نظر اونانقل می

هايی از اون همچنان نامعلوم گم قطعاً اسطوره نيست. بخشباشه، اما داستانی که من می»

هستن و شايد تحقيقات در آينده منجر به تجديد نظر و اصالحاتی در اون بشه، اما قطعاً 

«ای در کار نيست.اسطوره

«م.فهميضبط صوت رو روشن کن و شروع کن، بعداً می»

 «خوای که من... اِ...منظورت اينه که تو واقعاً می»گری به او کردم و گفتم: نگاه مالمت

«که داستان رو بازگو کنی، بله. درسته.»

                                                        
دهند و برای يهوديان و هايی نمادين که مجموعاً کتاب اول عهد عتيق را تشکيل میداستان 5

روند. در اينجا مراد آن بخشی از اين کتاب است که به آغاز مسيحيان مقدس به شمار می

  پردازد.ويژه انسان( میآفرينش )به
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تونم به اين راحتی شروع کنم. نياز به زمان دارم تا داستان رو سرجمع من که نمی»

«کنم.

«است. وقت زياد داريم، اين نوار نود دقيقه»

 هايم را بستم.شيدم، ضبط صوت را روشن کردم و چشمآهی ک

2 

ی خيلی دور آغاز شد، ده پانزده همه چيز از گذشته»چند دقيقه بعد شروع کردم: 

 5ی مِهبانگمطمئن نيستم که کدوم نظريه طرفدار بيشتری داره، نظريهميليارد سال پيش. 

 «ی خيلی دور آغاز شد.شتهدونم که جهان از گذ، اما در هر دو مورد میيا حالت ثابت

 هايم را باز کردم و به اسماعيل نگاه انديشناکی انداختم.در اينجا چشم

 «تموم شد؟ داستان همين بود؟»او هم با همان نگاه پاسخ داد 

-و بعد، نمی»چشمانم را بستم و دوباره شروع کردم « خواستم مطمئن بشم.نه. فقط می»

ی خورشيدی ما متولد ميليارد سال پيش، منظومه کنم حدود شش يا هفتدونم، فکر می

ی دوران نامهگرده به يک دانششد... تصويری که در ذهن من هست بر می

ها شن... و اينشن، يا با هم ترکيب میکه به بيرون پرتاب میاجسام سيالی ام... کودکی

خب، بگذار اند. سياراتی بودن که در طول چندين ميليارد سالِ بعد سرد و سخت شده

                                                        
5 Big bang :ميليارد سال  7/53 حدود را شناسی، منشأ هستیدر کيهان ی مهبانگنظريه

ی مهبانگ به ی حالت ثابت که در زمان چاپ اول کتاب رقيب نظريهزند. نظريهتخمين می

 آمد، اکنون از اعتبار ساقط شده است.حساب می
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پنج ميليارد سال  -های قديمی کی آغاز شد اقيانوس 5ببينيم. حيات در سوپ شيميايیِ

«پيش؟

«سه و نيم يا چهار ميليارد سال پيش.»

تری تکامل پيدا کردن تر و پيچيدهها به اشکال پيشرفتهها، ميکروارگانيزمخب. باکتری»

يدا کردن. به تدريج حيات به خشکی تری تکامل پکه اونا هم به اشکال باز هم پيچيده

ها... دوزيستان. دوزيستانی به های لعابی سواحل اقيانوسدونم... کپکهم رسيد. نمی

خشکی اومدن و به خزندگان تکامل پيدا کردن. سپس خزندگان به پستانداران تکامل 

«ها کی اتفاق افتاد؟ ميلياردها سال پيش؟پيدا کردن. و اين

« ارد سال پيش.در حدود ربع ميلي»

ير ز -ک کوچي 2هایتوی کنامجانورهايی دونم، خب. به هر حال، پستانداران... يا نمی»

ها از همين جانوران توی درختان به وجود اومدن. ها... نخستیها، توی درختدرختچه

ها يک شاخه از نخستی - به نظرم ده يا پانده ميليون سال پيش -دونم بعد از اون... نمی

اينجا بود که کم آوردم.« ختان رو ترک کردن و...در

                                                        
ترکيبی شيميايی است  و سازی کندحيات را شبيهشيميايیِ زمان پيدايش شرايط مفروض سوپ  5

ايطی که هنوز اکسيژن در جو زمين وجود نداشته، با در شر و شکل گرفتهها در اقيانوسکه 

ی که همان موجودات زنده ساختههای مولکولی ارگانيکی استفاده از نور خورشيد، ترکيب

 بدوی هستند.
2 niche: پذيرد. جايگاه يا نقشی است که يک ارگانيزم در ارتباط با محيط اطرافش می ،کنام

جمعيت چگونه بر روی توزيع منابع و رقبا در محيطش کند که اين کنامِ هر جمعيت مشخص می

 پذيرد.ها تأثير میتأثير گذاشته و چگونه از آن
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قط ف - گيرم. يک دورنمای کلی از مسئله کافيهمن که امتحان نمی»اسماعيل گفت: 

دونن، همون طوری ی مردم میخوام کليت داستان رو بشنوم، همون چيزی که عامهمی

 «کنه.می ی اتوبوس، يک دامدار و يا يک سناتور داستان رو تعريفکه يک راننده

های باشه. اتفاقات در پی هم رخ دادن و گونه»و دوباره چشمانم را بستم « باشه»گفتم: 

مختلف به دنبال يکديگر اومدن و باالخره انسان ظهور کرد. و اين اتفاق کی افتاد؟ سه 

 «ميليون سال پيش؟

«تقريباً درست به نظر می رسه.»

«بسيار خوب.»

«تموم شد؟»

«ن بود.کليت داستان همي»

«طوری که در فرهنگ شما نقل شده.داستان آفرينش، اون»

«کامالً درسته. با توجه به دانش کنونی ما.»

اسماعيل سرش را تکان داد و از من خواست که ضبط صوت را خاموش کنم. سپس 

هايش را عقب نشست و مانند يک آتشفشان دور از پشتِ شيشه غرشی کرد، دست

و تو، به عنوان يک فرد باهوش و »گاه مرموزی به من کرد. روی شکم چاقش کشيد و ن

 «کرده انتظار داری من باور کنم که اين يک اسطوره نيست؟نسبتاً تحصيل

«کجاش شبيه اسطوره است؟»

«شبيه اسطوره است. گفتم که يک اسطوره است. اشجايیمن نگفتم »
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از اسطوره متوجه شايد من منظورت رو »ی عصبی تحويلش دادم و گفتم: يک خنده

 «شم.نمی

چه که منظور تو هست ندارم. من اين واژه رو در معنای عام اون من منظوری جز اون»

«بکار می برم.

«پس داستان من اسطوره نيست.»

اسماعيل از من خواست که نوار را به عقب برگردانم و آن را دوباره پخش کنم. 

 «شک يک اسطوره است. بهش گوش کن.بی»

اين اسطوره »جا نشستم. ای متفکرانه آنشنيدن آن، برای حفظ ظاهر، چند دقيقهبعد از 

کس کنم هيچقرار داد و فکر نمی کالس هشتمشه اون رو تو کتاب علوم نيست. حتا می

 «.5باورانخلقتجز به -ه ای بحثی بر سر اين مسئله داشته باشدر هيچ مدرسه

                                                        
5 creationismهای گوناگونی است اما در يک قالب کلی به باوری باوری شامل نحله: خلقت

ساير های طبيعت و به ويژه انسان )و در برخی موارد اشاره دارد که بر اساس آن نظم و پيچيدگی

ها( بر خلقتی مجزا و ويژه داللت دارند که نشانگر درايت و هوشمندی هدفمند خالق آن گونه

عجين شده مذهبی ايران با برهان نظم  -در فرهنگ فلسفی اشدر شکل سنتی است. اين ديدگاه

ی طراحی "نظريه"های اخير )با معرفی باوران در سال. از آنجا که بسياری از خلقتاست

گيرند. از اين ی تکامل زيستی قرار میاند، در تقابل با نظريهدم از صالحيت علمی زده هوشمند(

باوری، به ويژه بر سر آموزش در مدارس ی تکامل و خلقتهای اخير آبستن نبرد نظريهرو سال

ی علمی جهان و ناشر ترين جامعهکه بزرگ AAAS ،2116بوده است. در همين راستا در سال 

ی های يک نظريهای طراحی هوشمند را فاقد ويژگیاطالعيه طیاست،  scienceی نشريه

ی نادرست های عمده در ساختار، فاقد شواهد علمی معتبر و مسئول ارائهدارای کاستی»علمی و 

← 
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که اين داستان در فرهنگ شما جاريه؟ کودکان  با تو کامالً موافقم. آيا اشاره نکردم»

«سازن.های علمی میها، از جمله کتاباونو به کمک بسياری از رسانه

«خوای بگی که اين يک گزارش علمی نيست؟پس منظورت چيه؟ می»

«زيادی توش وجود داره اما چيدمان اونا کامالً اساطيريه.های علمی داده»

« شم.متوجه منظورت نمی»

«ای. فرهنگ مادر الاليی خونده و تو رو خوابونده.واضحه که مغزت رو تعطيل کرده»

ی تکامل يک اسطوره خوای بگی که نظريهمی»نگاه سنگينی به او کردم و گفتم: 

 «است؟

«نه.»

«وجود نيومده؟خوای بگی که انسان در جريان تکامل زيستی بهمی»

 «نه.»

« پس منظورت چيه؟»

 هايش و بعد ابروهايش را باال انداخت.ند به من نگاه کرد. سپس شانهاسماعيل با لبخ

اين بيشتر يک گوريل من رو به مسخره گرفته. به او خيره شدم و با خودم گفتم: 

 اعصابم را به هم ريخت.

                                                                                                     
و تدريس آن را در کالس درس علوم تجربی نادرست دانست. اين  شناخت« های علمیفاکت

ی تکامل به عنوان يک پذيرفتن نظريه ، بر خالف ادعای برخی،هاطالعيه در ادامه اشاره کرد ک

 ایديدگاه مذهبی هيچ در تضاد با به هيچ وجهباوری، ی علمی معتبر، در عين نفی خلقتنظريه

 نيست.
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 «دوباره پخشش کن.»اسماعيل گفت 

. من ظهور کردباشه. اين بار يک چيز رو شنيدم، عبارت »وقتی که تمام شد گفتم: 

 « . مشکل اينه؟ظهور کردگفتم در آخر انسان 

نه. اصالً منظورم چنين چيزی نبود. من که بندِ يک واژه نيستم. از فهوای کالمت کامالً »

.«تکامل پيدا کردمعادلی بود برای  ظهور کردمشخص بود که ترکيب 

«پس چه کوفتيه؟»

ران بار شنيده بودی بازگو کردی کنی. تو داستانی رو که هزامتأسفانه تو اصالً فکر نمی»

چيزی نيست »خونه: دی که در گوش تو میو االن داری به فرهنگ مادر گوش می

فرزندم، الزم نيست به چيزی فکر کنی، هيچ دليلی برای نگرانی وجود نداره، مضطرب 

ای در کار نيست، هيچ يک از نشو، به اين حيوان کر و کثيف توجه نکن، اسطوره

گم اسطوره نيست، پس الزم نيست به چيزی فکر کنی يا نگران ه به تو میهايی کحرف

«چيزی باشی، فقط به صدای من گوش بده و به خواب برو، بخواب، بخواب...

 «سر در نميارم.»گرفتم. سپس گفتم هايم را گاز میبرای دقايقی لب

« تو بکنه.گم، شايد اين کمکی به بسيار خوب. من داستان خودم رو برات می»گفت 

 ی پُربرگ را گاز زد، چشمانش را بست و شروع کرد.برای چند لحظه يک شاخه

3 

-افته، زمانی خيلی دور، اوناين داستان نيم ميليارد سال پيش اتفاق می»اسماعيل گفت 

قدر دور که تصورش برای تو دشواره. در خشکی چيزی نبود مگر گرد و غبار. نه 

ای در آسمان بال کرد، نه پرندهه جيرجيرکی جيرجير میرقصيد، نای در باد میسبزه
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افتاد. حتا بر درياها هم سکوت و ها ميليون سال بعد اتفاق میها دهی اينزد. همهمی

 «ها ميليون سال بعد سر بر آوردن.داران نيز دهآرامش ترسناکی حاکم بود، چرا که مهره

شناس ت بود. جهان که بدون انساندم دس شناسْبا اين وجود واضحه که يک انسان»

ی زمين شناس بسيار افسرده و سرخورده بود، چرا که تمام کرهشه! اما او يک انساننمی

ی نوارهای توی رو به دنبال کسی گشته بود که بتونه باهاش مصاحبه کنه، اما همه

ر خوران در کناکه داشت غصهاش خالی مونده بود. تا اينکه يک روز هنگامیکوله

اومد يک موجود نظر میهای ساحل چيزی ديد که بهزد، در نزديکیاقيانوس قدم می

ای شکلِ نرم. در عين حال زنده باشه. چيز خاصی نبود، چيزی شبيه به يک موجود دايره

اين اولين کورسوی اميد او در تمام سفرهاش بود. بنابراين مسير باال و پايين پريدن اون 

 «اج دنبال کرد.موجود رو در ميان امو

ای هم گرفت و آمد گفت و پاسخ مهربانانهشناس با احترام به اين موجود خوشانسان»

شناس به بهترين نحوی که اونا خيلی زود تبديل به دوستان خوبی برای هم شدن. انسان

کنه ها تحقيق میهای مختلف زندگی و آئينتونست توضيح داد که در مورد روشمی

جديدش خواهش کرد که اطالعاتی در اين زمينه در اختيار او قرار و سپس از دوست 

هايی خوام که به زبان خودت، بعضی از داستانو حاال از تو می»بده. او در نهايت گفت 

 « گيد تعريف کنی تا من روی نوار ضبط کنم.رو که بين خودتون می

 «ها؟داستان»اون يکی پرسيد »

«تون، اگه همچين داستانی دارين.ی آفرينشل اسطورههايی مثدونی ديگه، داستانمی»

 «ی آفرينش چيه؟اسطوره»اون يکی پرسيد: »
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ای که در مورد خاستگاه جهان برای همون داستان تخيلی»شناس پاسخ داد انسان»

 «کنين.فرزندانتون تعريف می

ه از تا حدی ک -که بهش برخورده بود صاف ايستاد جا اون موجود در حالیدر اين»

و پاسخ داد که اونا چنين داستان عجيب و  -آيد ای شکل نرم بر میيک موجود دايره

 « غريبی ندارن.

«ای از داستان آفرينش نداريد؟پس شما هيچ نسخه»شناس گفت انسان»

البته ما هم داستان آفرينش داريم اما مسلماً »شناس پرخاش کرد که اون موجود به انسان»

  «اسطوره نيست.

البته که »آورد گفت ی آموزشی خود رو به ياد میکه دورهشناس در حالیانسان»

 «شم اگه اون رو برام تعريف کنی.اسطوره نيست. ممنون می

خواد بدونی که ما هم مثل شما موجودات بسيار خوب. اما دلم می»موجود گفت »

های طق و روشای هستيم يعنی هيچ چيزی رو که بر اساس مشاهده، منکامالً عقالنی

 «پذيريم.علمی نباشه نمی

 «البته، البته.»های او را تائيد کرد شناس صحبتانسان»

ی خيلی جهان هستی در گذشته»در نهايت موجود داستانش را شروع کرد. او گفت »

ی رسه که منظومهخيلی دور متولد شد، شايد ده يا پانزده ميليارد سال پيش. به نظر می

هم حدود دو يا سه ميليارد  -ن ستاره، اين سياره و همه چيزهای ديگه اي -خورشيدی ما 

کرد. سال پيش پديد اومده. برای مدت طوالنی، هيچ چيزی تو اين جهان زندگی نمی

 «اما بعد از ميلياردها سال، حيات سر بر آورد.
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 بخشيد، شما گفتيد که حيات سر بر آورد. اين اتفاق، بر اساسمی»شناس گفت انسان»

 «ی شما، کجا افتاد؟ منظورم بر اساس گزارش علمی شما بود.اسطوره

حالی به خود گرفت. موجود که از اين پرسش سردرگم شده بود رنگ بنفش بی» 

 «ای اتفاق افتاد؟منظورت اينه که دقيقاً در چه نقطه»

««؟نه. منظورم اينه که اين اتفاق در دريا افتاد يا در خشکی»شناس پاسخ داد انسان»

 «خشکی؟ خشکی ديگه چيه؟»موجود پرسيد »

های خاکی و آ...، ببين، اون بخش»کرد، گفت: او در حالی که به ساحل اشاره می»

« شن.جا شروع میهايی که از اونصخره

تونم بفهمم در مورد چی حرف نمی»تر شده بود گفت که بنفشموجود در حالی»

های ظرف بزرگيه که دريا رو ره مثل لبهجا وجود دازنی. خاک و سنگی که اونمی

 «نگه داشته.

 ««اوه، بله. متوجه منظورت شدم. کامالً. ادامه بده.»شناس گفت: انسان»

تشکيل شده بود که به داران ريزی جانها قرن بود که دنيا تنها از بسيار خوب. ميليون»»

تری رهای پيچيدهکم ساختابار در يک سوپ شيميايی شناور بودن. اما کمشکلی رقت

های آبی و به همين ها، مرجانها، جلبکسلولی، کرمهم پديدار شدن: موجودات تک

««ترتيب.

که از ی اوج داستانش رسيده بود، در حالیجا بود که موجود که گويی به نقطهدر اين»

ظهور ی دريايی ستارهاما باالخره »شدت غرور به رنگ صورتی در اومده بود گفت 

  ««کرد!
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اين »برای يکی دو دقيقه واکنشی نشان ندادم، مگر خشم و استيصال. سپس گفتم: 

 «عادالنه نيست.

«منظورت چيه؟»

دونم ای رسيدی که من اصالً نمیدونم منظورم چيه. تو به نتيجهخودم هم درست نمی»

«چيه.

«دونی؟نمی»

«دونم.نه، نمی»

««ی دريايی ظهور کرد؟اما باالخره ستاره»ه گستاره دريايی چيه وقتی که می منظورِ»

ای بود که همه چيز برای رسيدن به اون منظورش اينه که... اين همون هدف نهايی»

ساخته شده بود. اين همون چيزی بود که کل اين ده، پونزده ميليارد سال تکامل برای 

«ی دريايی.دستيابی به اون طی شده: ستاره

«رسه؟ی دريايی به پايان نمیاز داستان با ظهور ستاره اشمموافقم. و چرا روايت »

ای ی دريايی خبرهای ديگهچون بعد از ظهور ستاره»فکر کنم پوزخندی زدم و گفتم: 

 «هم بود.

داران، دوزيستان و درسته. آفرينش با ظهور ستاره دريايی تموم نشد. پس از اون مهره»

«ها ظهور کردن.نسانخزندگان و پستانداران و البته در نهايت ا

«درسته.»
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«« و باالخره انسان ظهور کرد.»شه پس داستان خلقتِ شما اين گونه تموم می»

«بله.»

«اين چه معنايی داره؟»

«که پس از اون خبری نيست. آفرينش به پايان رسيده بود.»

«رفت؟اين همون چيزی بود که همه چيز به سمتش پيش می»اسماعيل پرسيد 

«بله.»

دونن. با ظهور انسان قله رو فتح کرديم. انسان، لبته. در فرهنگ شما همه اين رو میا»

«ی اوج درام آفرينش بود.نقطه

«بله.»

اش که سرانجام انسان ظهور کرد آفرينش به انتها رسيد، چون به هدف اصلیوقتی»

«دست يافته بود. ديگه چيزی برای آفريدن نمونده بود.

«ين همون فرض ناگفته باشه.رسه که ابه نظر می»

اند. انسان باره کم سخن نگفتههميشه هم ناگفته نبوده. مذاهب فرهنگ شما در اين»

ی چيزهای ديگه به خاطر او ساخته محصول نهايی آفرينشه. انسان موجوديه که همه

«اند: اين جهان، اين منظومه، اين کهکشان، حتا خودِ عالمِ وجود.شده

«درسته.»

آال و يا ی دريايی يا ماهی قزلدونن که جهان برای ستارهفرهنگ شما می همه در»

«سوسمار درختی يا گوريل ساخته نشده. برای انسان ساخته شده.

«درسته.»
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 «و اين يک اسطوره نيست؟»آميزی به من کرد و گفت: اسماعيل نگاه کنايه

«ها هستن.ها همون دادهخب... داده»

شن. اما باقی ماجرا ها هستن، حتا وقتی در قالب اسطوره بيان میدادهها همون البته. داده»

ی کوچک چی؟ آيا تمام روند آفرينش هستی سه ميليون سال پيش، روی همين سياره

«و با سر بر آوردن انسان، تموم شده؟

«نه.»

 ها سه ميليون سال پيش با پيدايش انسان به پايان رسيده؟آيا حتا روند آفرينش سياره»

«دليل اومدن انسان؟باره ترمز گرفت، اون هم تنها بهآيا تکامل به يک

«البته که نه.»

«کنی؟پس چرا داستان رو اين طوری روايت می»

طوريه که عموماً روايت طوری روايت کردم که اين همونبه نظرم به اين دليل اين»

«شه.می

ی روايت داستان ما قطعاً تنها شيوهشه. اها گفته میاين همون طوريه که در ميان بخواه»

«نيست.

«کنی؟باشه. حاال متوجه شدم. تو چطور روايتش می»

آيا تو »که سرش را به سمت دنيای بيرون پنجره برگرداند گفت اسماعيل در حالی

که آفرينش با تولد بينی مبنی بر اينترين شاهدی در هيچ کجای اين جهان میکوچک

بينی که باشه؟ آيا تو کمترين شاهدی در هيچ کجای اون می انسان به پايان رسيده
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ی اوجی است که خلقت از ابتدا در اون راستا گام گر اين باشه که انسان اون نقطهنشان

 «داره؟برمی

تونم تصور کنم که چنين شاهدی اگه بخواد وجود داشته باشه، چه نه. من حتا نمی»

«تونه باشه.شکلی می

تونستن گزارشی ارائه بدن مبنی بر اگه متخصصان اخترفيزيک می بايد واضح باشه.»

که کنن پنج ميليارد سال پيش، زمانیاينکه فرايندهايی که جهان رو متحول می

تونست از اين ی خورشيدی ما پديدار شد، متوقف شدن، دست کم اين ادعا میمنظومه

«تفاوت داره.ها ی خورشيدی با ساير منظومهتفکر حمايت کنه که منظومه

«بله. متوجه منظورت شدم.»

زايی سه ميليون سال کردن که گونهشناسان اعالم میشناسان يا ديرينيا اگه زيست»

تونست يک دليل ی انسان سر بر آورد، متوقف شده، اين هم میپيش، زمانی که گونه

«به حساب بياد.

«بله.»

ها، ی ايناتفاق نيفتاده. بر خالف همهها در واقعيت کدوم از ايندونی که هيچولی می»

ی دريايی، ها مانند سابق پيش رفتن. پيدايش انسان در مقايسه با ستارهجهان و سياره

«تری در جهان نشد.باعث تالطم بزرگ

«کامالً درسته.»

پس تکليف داستانی که تو گفتی چی »اسماعيل رو به ضبط صوت کرد و گفت: 

 «شه؟می
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اسطوره است. باورنکردنيه اما اسطوره »هايم را عريان کردم ار دندانبای تأسفبا خنده

 «است.

 

5 

کنن، در مورد معنا و ديروز برات گفتم که داستانی که مردم فرهنگ تو اجرا می»

 «ها.مفهوم جهانه و در مورد مشيت الهی و سرنوشت انسان

«بله.»

«و با توجه به بخش اول داستان، معنای جهان چيه؟»

شم که اين چه جوری معنای متوجه نمی»ای به اين پرسش فکر کردم و گفتم: لحظه

 «ده.جهان رو توضيح می

های داستانت تمرکز داستان از جهانِ به اين بزرگی به همين يک سياره محدود در ميانه»

«شد. چرا؟

«به اين دليل که مقدر بود اين سياره زادگاه انسان باشه.»

در  -اتفاق اصلی  تنهاحتا  -فتی، تولد انسان يک اتفاق اصلی طور که گالبته. همون»

ی ی دنيا ديگه چيز جذابی نداشت، چون بقيهتاريخ کائنات بود. پس از تولد انسان، بقيه

دنيا ديگه در اين درامِ در حال اجرا نقشی نداشت. برای اين منظور، زمين به تنهايی 

ها ی اونه، و معناش هم همينه. از ديد بخواهکنه، چرا که زادگاه انسان و خونهکفايت می

ها ی زندگی انسان، ماشينی که به منظور ادامهدستگاه حفظ حيات انسانهجهان نوعی 

«طراحی و ساخته شده.
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«بله. همين طوره.»

ی خواستی آلودهالبته در داستانی که گفتی نقش ايزدان رو ناديده گرفتی، چون نمی»

های اساطيری اون مشخص شده، ديگه الزم نيست نگران ژگیاسطوره بشه. حاال که وي

اين موضوع باشی. با فرض اينکه آفرينش دارای چنين بُعدی باشه، در مورد مشيت 

«شه گفت؟ايزدان چه می

خب، در اصل، هدف آفرينش از ابتدا انسان بوده. کائنات برای اين پديد اومد که »

ی خورشيدی ما اين پديد اومد که منظومه کهکشان ما توش قرار بگيره. کهکشان برای

ی ما به اين دليل پديد اومد که خود ما بتونيم توش زندگی توش قرار بگيره. و سياره

کنيم. هدف غايی کل داستان اينه که انسان يک تيکه زمين داشته باشه که توش 

«زندگی کنه.

شون اينه که ه فرضو باور عمومی در فرهنگ شما هم همينه، حداقل در بين افرادی ک»

«دنيا چيزی نيست جز تحقق مشيت الهی.

«بله.»

ای برای ايزدان واضحه که وقتی هستی برای انسان پديد اومده، انسان بايد اهميت ويژه»

ای به نظر خاص اونا نسبت به انسان وجه اشارهداشته باشه. اما اين بخش داستان به هيچ

ای برای انسان مقدر شده باشه، که در اين ويژه رسه که بايد سرنوشتنداره. به نظر می

«ای نشده.داستان بهش اشاره

 « درسته.»
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يک فرضه.  تحققفرض بنا شده، در واقع هر داستانی بر مبنای يک »اسماعيل گفت 

 «دونی.عنوان يک نويسنده اين رو میمطمئنم که به

«بله.»

«شن.، عاشق هم می ی درگيرادهفرزندان دو خانوشناسی: اين يکی رو حتماً می»

 «رومئو و ژوليت. البته.»

فرض داره، که در همين بخش داستان که کنن هم يک اجرا میهاداستانی که بخواه»

«تونی اون رو پيدا کنی؟امروز برام گفتی نهفته است. ببين آيا می

ضوع را ترين شانسی ندارم که مودانستم کوچککه میچشمانم را بستم و در حالی

 «فکر نکنم بتونم پيداش کنم.»دريابم، وانمود کردم که سخت در حال فکر کردنم. 

فرض کامالً متفاوتی داره، که االن امکان اند، ها تو دنيا اجرا کردهداستانی که نخواه»

فرض داستان خودت رو پيدا کنی. يک باور نداره اون رو کشف کنی. اما بايد بتونی 

ترين در کل تاريخ بشريته. نه لزوماً سودآورترين اما اسخکه در عين سادگی ر

«يک فرضه.ی فتوحات و فجايعش، تحقق همين تون با همهترين. کل تاريخراسخ

«تونم تصور کنم چی تو سرته.راستش اصالً نمی»

«ی دريايی ساخته نشده بود، درسته؟فکرت رو به کار بنداز... ببين، جهان برای ستاره»

«آره.»

 «و مارمولک و خرگوش هم ساخته نشده بود. برای قورباغه»

«نه.»
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«البته که نه. جهان برای انسان ساخته شده بود.»

«درسته.»

دونن، مگه نه؟ به مذهبی بودن هم ارتباطی نداره، حتا همه در فرهنگ شما اينو می»

ساخته  دونن که جهان برای انسانخورن خدايی نيست هم میخدايانی که قسم میبی

«شده.

«بله، همين طوره.»

««جهان برای انسان ساخته شده است.»فرض داستان شماست: بسيار خوب. اين پيش»

«فرض به حساب مياد.درست جا نيفتاد. يعنی متوجه نشدم چرا »

اون رو به عنوان فرض اوليه  -قرار دادن فرض مردم فرهنگ شما اون رو پيش»

«ساخته شده. ماجهان برای  فرض کنيم اين. اونا گفتن: بياندپذيرفته

«باشه، ادامه بده.»

ای فکر کن: اگه جهان برای تو ساخته شده باشه، فرض اوليهبه عواقب پذيرفتن چنين »

«؟وقت چیاون

وقت به ما بسيار خوب، متوجه منظورت شدم. اگه جهان برای ما ساخته شده باشه اون»

«کشه باهاش انجام بديم.مون میکه عشقتونيم هر کاری و ما می تعلق داره

دقيقاً. اين همون چيزيه که در طول ده هزار سال گذشته رخ داده: شما هر کاری که »

خواهيد به اين روند ادامه بدين، چون ايد. و البته شما میتون کشيده با جهان کردهعشق

«متعلق به شماست.اش جهان وامونده همه
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بله. در واقع اين خيلی جالبه. منظورم اينه که تو در روز » ای فکر کردم و گفتم:لحظه

ی ، منظومهما، درياهای ماشنوی که مردم در مورد محيط زندگی پنجاه بار می

 «هم حرف بزنن. حيات وحش ماام که در مورد صحبت کنن. حتا شنيده ماخورشيدی 

دادی که هيچ مينان مینفس کامل داشتی به من اطو همين ديروز بود که تو با اعتمادبه»

 «مفهومی حتا نزديک به اسطوره هم در فرهنگ شما وجود نداره.

 کرد.اسماعيل همچنان با ناخشنودی به من نگاه می« درسته. من اين کار رو کردم.»

 «خوای؟کردم. بيشتر از اين چی میبابا اشتباه می»گفتم: 

 «حيرت.»او گفت: 

 «کنم.زده هستم. فقط ظاهر رو حفظ میافی حيرتبه قدر ک»سرم را تکان دادم و گفتم: 

 «آوردم.که هفده ساله بودی گيرت میبايد زمانی»

 کاش اين طور بود.هايم را باال انداختم به اين معنا که ایشانه
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چطور  ی اينکهديروز به تو گفتم که داستان شما توضيحی درباره»اسماعيل ادامه داد 

 « ده.ارائه میبه شما کار به اينجا رسيد 

 «درسته.»

 «کنه؟بخش اول داستان چه کمکی به اين توضيح می»

 «کنه؟می چطور کار به اينجا رسيدمنظورت اينه که چه کمکی به توضيح اينکه »

 «بله.»
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 «تونه بکنه.دونم چه کمکی میاالن اصالً نمی»

 «رسيد؟ی دريايی ساخته شده بود، به اينجا میفکر کن. اگه جهان برای ستاره»

 «رسيد.نه، نمی»

ی دريايی ساخته شده بود، همه چيز کامالً متفاوت مشخصاً نه. اگه جهان برای ستاره»

 «بود.می

 «ی دريايی ساخته نشده بود، برای انسان ساخته شده بود.درسته. اما جهان برای ستاره»

 .«چطور کار به اينجا رسيد ده کهو اين تا حدودی توضيح می»

که همه چيز رو به گردن تقدير ايزدان ين يک روش زيرکانه است برای ايندرسته. ا»

کدوم از اين وقت هيچی دريايی به وجود اومده بود، اونبندازيم. اگه جهان برای ستاره

 «داد.اتفاقات رخ نمی

 « کم داره تو ذهنت جا ميفته.درسته. کم»اسماعيل گفت: 

 

6 

چطور دستگيرت  -یبخش ميانی و پايان - های داستانی بخشزنی بقيهحدس می»

 «؟بشه

 «کنم.تماشا  برم مستند به نظرم بهتره»ای در اين باره فکر کردم. چند لحظه

 «چطور؟»
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اش ، ساختار کلیی آفرينش ساخته بشهقرار بود مستندی دربارهکنم اگر آخه فکر می»

اش رو چطور که بقيهبود که من امروز تعريف کردم. مونده بفهمم شبيه داستانی می

 «برن.پيش می

 « خوام بخش ميانی داستان رو بشنوم.پس تکليف بعدی تو همينه. فردا می»
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 چهار

5

 «کنم ميانه و انتهای داستان رو در آوردم.خيلی خوب. فکر می»من گفتم: 

 اسماعيل سری تکان داد و من ضبط صوت را روشن کردم.

ن برای انسان ساخته شد. بعد از خودم پرسيدم فرض شروع کردم: جهامن با اين پيش»

ی مستند بنويسم. اين طور از تونم اين داستان رو به عنوان يک مجموعهکه چطوری می

 کار در اومد:

جهان برای انسان ساخته شد، اما زمان خيلی خيلی زيادی طول کشيد تا او متوجه اين 

د که انگار جهان برای مطلب بشه. حدود سه ميليون سال انسان طوری زندگی کر

زيست که گويی او هم دقيقاً ی دريايی ساخته شده. به اين معنا که او طوری میستاره

 «گويی شير يا خرس است.ی موجودات است،مثل بقيه

 «اين که مثل شير يا خرس زندگی کنی دقيقاً يعنی چی؟»

نترلی روی ی رحمت جهان زندگی کنی. يعنی بدون هيچ کيعنی اينکه... در سايه»

 «محيطت زندگی کنی.

 «متوجه شدم. ادامه بده.»

ی تونه به شيوهعيار باشه. او نمیتونه يک انسان تمامخب در اين شرايط، انسان نمی»

ی زندگی کنه. بنابراين در دوره -ای از زندگی که منحصر به انسانه شيوه -انسانی 
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شر فقط دور خودش ب -اشی زندگیدر واقع بخش عمده -اش یابتدايی زندگ

 «داد.چرخيد و هيچ کار خاصی انجام نمیمی

به اين ترتيب، يک مشکل کليدی وجود داشت که نياز به تحليل »اسماعيل گفت 

داشت و پيدا کردن اين همين بود که زمان درازی طول کشيد: اينکه مشکل چی بود. 

يد، چرا که شير يا رسجا نمیی شير يا خرس به هيچانسان با زندگی کردن به شيوه

شد تا بتونه جا مستقر میکه به جايی برسه اول بايد يکخرس... ببين انسان برای اين

گردآورنده از -تونست در هيئت شکارچیشروع به کار کنه. منظورم اينه که بشر نمی

جا به حد مشخصی بيشتر توسعه پيدا کنه چون بايد يکسره در جستجوی غذا از اين

بايست در يک جا مستقر بشه، . برای فراتر رفتن از اين حد، انسان میرفتجا میاون

 «داشته باشه تا به اين شکل بتونه بر محيط اطرافش مسلط بشه.گاه دائمی يک سکونت

خيلی خوب. چرا که نه؟ منظورم اينه که چه چيزی مانع از انجام اين کار »گفتم 

مونه. ک جا مستقر بشه، گرسنه میشد؟ اين که اگه انسان بيشتر از چند هفته يمی

ديگه  -رد خو، او هر چه در اين مکان بود رو میگردآورنده-عنوان يک شکارچیبه

موند. برای يکجانشينی انسان بايد يک مهارت زی برای شکار و گردآوری باقی نمیچي

گرفت: که چگونه در محيط اطرافش دست ببره تا از گرسنگی در اساسی رو فرا می

 غذای بيشتری برای انسان کرد کهکاری میباشه. او بايد محيط رو طوری دست امان

 «شد.بايست کشاورز میتوليد کنه. به عبارت ديگه، می

که اين ی عطف بود. جهان برای انسان ساخته شده بود، اما تا زمانیاين يک نقطه»

الخره حدود تونست مالکيت جهان رو به دست بگيره. و بامشکل وجود داشت او نمی
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ی خيلی او اين مشکل رو حل کرد. اين لحظه 5خيزده هزار سال پيش در هاللِ حاصل

ترين لحظه در تمام تاريخ بشر تا اون موقع. باالخره انسان موفق شده بزرگی بود، بزرگ

های زندگی به هايی که... محدوديتها رها بشه. محدوديتی محدوديتبود از بند همه

گردآورنده که اونو سه ميليون سال عقب نگه داشته بود. با کشف -ی شکارچیشيوه

ای آسا بود. يکجانشينی مقدمهها از بين رفت، پيشرفتْ برقکشاورزی، اون محدوديت

ای برای دستيابی به فناوری. با رشد فناوری، شد برای تقسيم کار و تقسيم کار مقدمه

ت و بازرگانی، رياضيات و سواد وجود اومد. همراه با تجارتجارت و بازرگانی به

وجود اومدن. بعد از اون هم همه چيز سر جای خوندن و نوشتن و علوم و غيره به

 «خودش قرار گرفت، و باقی ماجرا هم که مشخصه.

 «ی داستانه.و اين ميانه»

2 

 «ی بزرگلحظه»چه که به عنوان دونی اونستودنی بود. مطمئنم که می»اسماعيل گفت: 

 «کردی در حقيقت تولد فرهنگ تو بود.توصيف 

 «بله.»

                                                        
5 fertile crescentرودان و شام را در بر خيز در آسيای غربی است که ميانای حاصل: ناحيه

ی کنونی رای شام و از شمال به آناتولی )آسيای صغير( در ترکيهگيرد و از جنوب به صحمی

 محدود است. 
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که گسترش کشاورزی در جهان يک منشأ واحد داره، يک اگرچه بايد گفت اين»

کشاورزی به ایِ افسانهزادگاه  خيزهالل حاصلی نسبتاً قديميه. با اين وجود، نظريه

 خصوصی داره که بعداً درحساب مياد، دست کم در مغرب زمين، و اين اهميت به

 «موردش بيشتر خواهيم گفت.

 «بسيار خوب.»

ها درک بخشی از داستان که ديروز گفتيم، معنای زندگی رو، طوری که بين بخواه»

شده، مشخص کرد: جهان، يک دستگاه حفظِ حياتِ انسانه، ماشينی که برای توليد و 

 «حفظ حيات انسان طراحی شده.

 «درسته.»

پردازيم، در مورد سرنوشت انسانه. پُر واضحه که بخشی از داستان که امروز به اون می»

 «سرنوشت انسان اين نبود که مانند شير و خرس زندگی کنه.

 «درسته.»

 «پس سرنوشت انسان چيه؟»

هوم، خب سرنوشت انسان اينه که... پيشرفت کنه، چيزهای بزرگ به دست »من گفتم 

 «بياره.

 «تر از اينه.گن، سرنوشت انسان روشنها میطوری که بخواهاون»

 «شه گفت که سرنوشت او اينه که تمدن رو بسازه.خب، فکر کنم می»

 «شناسانه نگاه کن.اسطوره»

 «شه اين کار رو کرد.دونم چطور مینمی»
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 «دم. گوش کن.من نشونت می»

 گوش سپردم.

3 

 ی دريايی يا دوزيستان يا خزندگانطور که ديروز ديديم، آفرينش با ظهور ستارههمون»

 «ی تو، آفرينش با ظهور انسان کامل شد.يا حتا پستانداران کامل نشد. از ديد اسطوره

 «درسته.»

 نيازچرا هستی و جهان بدون وجود انسان ناقص بود؟ چرا هستی و جهان به انسان »

 « داشت؟

 «دونم.نمی»

 .« کن تصور خب بهش فکر کن. به دنيای بدون انسان فکر کن. دنيای بدون انسان رو»

بعد از چند دقيقه به او گفتم که دارم دنيا را بدون انسان « باشه.»چشمانم را بستم و گفتم 

 کنم.تصور می

 « چطور جاييه؟»

 « دونم. خب دنياست ديگه.نمی»

 «کجايی؟»

 «منظورت چيه؟»

 «کنی؟از کجا داری نگاه می»

 «آها! از باال. از بيرون جو زمين.»

 «کنی؟تو اون باال چی کار می»
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 «دونم.نمی»

 «چرا اين پايين روی سطح زمين نيستی؟»

 «ام. يک بيگانه.دونم. بدون وجود انسان روی زمين... من فقط يک بازديدکنندهنمی»

 «خب، برو به سطح زمين.»

 .«نرمدم که اون پايين جالبه. ترجيح می»ای بعد گفتم اما دقيقه« باشه.»گفتم 

 «چرا؟ مگه اون پايين چه خبره؟»

 .«جنگلهاون پايين »دم. خندي

خوار... شيرهای شرزه و اژدهاهای دندان مردمی درندگان برهنهبيشه»متوجهم. يعنی »

 ««دژم.

 «درسته.»

 «افتاد؟رفتی اون پايين چه اتفاقی میو اگه تو می»

 «شدم.خوار میی درندگان مردممن هم طعمه»

جاست اين»ر تکان دادن بود. چشمانم را درست زمانی باز کردم که اسماعيل در حال س

شيم جايگاه انسان در مشيت مقدر کجاست. ايزدان مقدر نکرده بودن که ما متوجه می

«که دنيا جنگل باقی بمونه، درسته؟

 «ی ماست؟ آره، قطعاً مقدر نکرده بودن.منظورت از ديد اسطوره»

 «و مرج ازلی. ناک، در هرجای آشوبپس: بدون انسان، دنيا ناتمام بود، مثل بيشه»

 «طور بود.درسته. دقيقاً همين»

 «پس به چه چيزی نياز داشت؟»
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به يکی که از راه برسه... و کنترل اوضاع رو به دست بگيره. کسی که به اوضاع نظم و »

 «ترتيب بده.

تونه هايی داره؟ چه کسی میکنه، چه ويژگیو اون کسی که اوضاع رو درست می»

 «و همه چيز رو سر و سامان بده؟هرج و مرج رو کنترل کنه 

 «خب... يک فرمانروا. يک سلطان.»

 «البته. پس جهان به يک فرمانروا نياز داشت. به انسان نياز داشت.»

 «بله.»

جهان برای انسان که داستان از چه قراره: تری داريم از اينپس ما االن ذهنيت واضح»

 «نروايی کنه.ساخته شده بود و انسان آفريده شد تا بر اون فرما

 «شه.بله. اين االن خيلی واضحه. هر کسی اين رو متوجه می»

 «چيه؟ اينو »

 «چی؟»

 «ی علميه؟آيا اين يک داده»

 «نه.»

 «پس چيه؟»

 « اسطوره.»من گفتم 

 «شه.همون چيزی که هيچ ردپايی از اون در فرهنگ شما يافت نمی»

 «آره.»

 ه به من خيره شد.بار ديگر اسماعيل با اوقات تلخی از پشت شيش
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دی... دی، کارايی که انجام میببين، چيزايی که تو به من نشون می»بعد از مدتی گفتم 

دونم. اما از اون آدمايی نيستم که يک دفعه از جا تقريباً باورنکردنی هستن. من اينو می

««خدای من! اين غيرممکنه!»کوبم فرياد کنم ام میکه به پيشونیبپرم و در حالی

« چرا؟ مگه چه مرگته؟»اش را در هم کشيد و بعد گفت و پيشانیا

 رسيد که مجبور شدم لبخند بزنم.اش آنقدر واقعی به نظر مینگرانی

 «ام. يک کوه يخی.زدهاز درون يخ»گفتم 

 ی تأسف تکان داد.سرش را به نشانه

 

4

يلی خيلی طور که گفتی، زمان خبه موضوع اصلی برگرديم... همون»اسماعيل گفت 

زيادی طول کشيد تا انسان اين حقيقت رو دريافت که او برای دستيابی به مقاصدی 

واالتر از زندگی مثل شير يا خرس به دنيا اومده. برای حدود سه ميليون سال، او تنها 

زار های بيشهای که توی لجنجزيی از هرج و مرج بود، يک موجود ديگه در کنار بقيه

 «خوردن.غلت می

 «سته.در»

نيست. او بايد از  زارلجنتنها ده هزار سال پيش بود که باالخره دريافت که جاش توی »

 «کرد.گيری میاش تصميمی مکان زندگیآمد و خودش دربارهزار بيرون میلجن

 «درسته.»

 «خويانه تسليم نشد، شد؟ی انسان راماما جهان در برابر سلطه»
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 «نه.»

طلبيد. باد و بارون چيزهايی رو که انسان ساخته بود ويران  نه. جهان او رو به مبارزه»

هايی رو که برای محصوالت و روستاهاش هموار کرده بود پس ها زمينکردن. جنگل

هايی رو که پرورش گرفتن. پرندگان بذرهايی رو که کاشته بود ربودن. حشرات جوانه

ها ها و روباهکردن. گرگ ها خرمنی رو که انباشته بود چپاولداده بود بلعيدن. موش

ها سر جاشون ها و اقيانوسها، رودخونهحيواناتی رو که پرورش داده بود دريدن. کوه

استوار موندن و راه عبور او رو باز نکردن. زلزله، سيل، گردباد، رعد و قحطی به فرمان 

 «او باز نايستادن.

 «درسته.»

 «کرد؟با جهان چه میداد، پس او بايد ی انسان تن نمیجهان به سلطه»

 «منظورت چيه؟»

 «اگه پادشاهی به شهری بياد که از قوانين او تبعيت نکنن، بايد چه کار کنه؟»

 «بايد اون رو فتح کنه.»

 «کرد.البته. انسان برای اينکه خود رو فرمانروای جهان کنه بايد ابتدا اون رو فتح می»

کوبيدم، فرياد ام میم و به پيشانیخيز شده بودام نيمکه از روی صندلیمن در حالی

 «خدای من!»کردم 

 «بله؟»

تونی تلويزيون يا راديو رو روشن کنی و هر شنوی. میتو روزی پنجاه بار اينو می»

ساعت اين رو بشنوی. انسان در حال فتح صحراهاست. انسان در حال فتح 



 اسماعيل 35
 

، انسان در حال فتح اتمه. انسان در حال فتح عناصره هاست. انسان در حال فتحاقيانوس

 «فضاست.

کردی وقتی که گفتم اين داستان در تو حرف منو باور نمی»اسماعيل لبخند زد. 

-های فرهنگ تو اونفرهنگ شما نهادينه و جاريه. حاال متوجه منظورم شدی. اسطوره

ترين توجهی به اون کس کوچکشه که هيچچنان مداوم در گوش شما زمزمه می

ها و عناصره. بر انسان در حال فتح فضا و اتم و صحراها و اقيانوس کنه. البته کهنمی

 .«به دنيا اومدهی شما، او اساساً به همين منظور اساس اسطوره

 «آره. االن ديگه کامالً واضحه.»
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اند: جهان برای انسان ساخته شده و انسان برای االن دو بخش اول داستان به هم رسيده»

ی بر اون. و چطور اين بخش دوم به توضيحات تو در مورد اينکه فتح جهان و فرمانرواي

 «کنه؟کمک می چطور کار به اينجا رسيد

بذار در اين مورد فکر کنم... اين هم روشی موذيانه برای انداختن همه چيز به گردن »

 -ر کنه تقدير ايزديه. جهان برای انسان به وجود اومد، و انسان برای اينکه اون رو تسخي

 .«کار به اينجا رسيد به تدريج همين کار رو انجام داد. و اين شد کهنسان هم و ا

 «تر به مسئله نگاه کن. بيشتر فکر کن.عميق»

 ای فکر کردم اما چيزی به ذهنم نرسيد.چشمانم را بستم و چند دقيقه
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ين همه فتوحات و فجايع، اين ا - اين همه»اسماعيل با سر به سمت پنجره اشاره کرد. 

 «ی مستقيم چه چيزی هستن؟نتيجه -ه فراز و فرودهم

 مدتی به اين پرسش فکر کردم ولی باز هم نتوانستم بفهمم به چه چيزی اشاره دارد.

اين طوری بهش فکر کن، اگه مقدر شده بود که انسان مثل شير و »اسماعيل گفت 

 «بود، غير از اينه؟طوری که هست نمیخرس زندگی کنه هيچ چيز اين

 «نه.»

سرنوشت انسان اين بود که جهان رو تسخير و بر اون فرمانروايی کنه. پس اينکه کار به »

 «ی مستقيمِ...؟اينجا رسيده نتيجه

 «ی مستقيم تحقق سرنوشت انسانه.نتيجه»

 «سرنوشتش رو محقق کنه. مگه نه؟ ناچار بودالبته. و او »

 «بله، قطعاً.»

 «ود داره؟زده شدن وجخب. پس چه دليلی برای هيجان»

 «طوره.طوره. همينهمين»

 «کنن، اين تاوان انسان شدنه.ها به قضيه نگاه میطوری که بخواه»

 «منظورت چيه؟»

«شد انسانِ کامل شد. غير از اينه؟زارها نمیبا زندگی ميان وحوشِ لجن»

 «نه.»

ی اين کشيد. و همهزارها بيرون میبرای انسانِ کامل شدن، او بايد خودش رو از لجن»

های پيش روی انسان مشابه آشيل بود: ها انتخابها به همين خاطره. از ديدِ بخواهتالش
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ها زندگی مدت، يا زندگیِ يکنواخت در گمنامی. و بخواهحياتی پر شکوه اما کوتاه

 «مدت پرشکوه رو برگزيدن.کوتاه

خب اين »گن میاندازن و شه. مردم شونه باال میبله، دقيقاً همين طوری تفسير می»

ی مطبوع و ماشين و کشی داخلی و گرمايش مرکزی و تهويهتاوانيه که بايد برای لوله

 «گی؟چی می توو »متعجب نگاهش کردم. »  «ساير مسايل بپردازيم.

ايد، تاوان انسان شدن نيست. حتا تاوانِ داشتن گم تاوانی که شما پرداختهمن می»

اين تاوان اجرای داستانيه که بشر رو در نقش دشمن چيزهايی که االن گفتی هم نيست. 

 «گيره.جهان به بازی می
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 پنج

5 
اين جمله را اسماعيل در شروع روز بعد گفت. « ی داستان رو داريم.ما ابتدا و ميانه»

ره و فتح جهان آغاز شده. انسان سرانجام در مسير تحقق سرنوشت خودش پيش می»

«رسه؟داستان چطور به پايان می

 «ی کالم تقريباً از دستم در رفته.دادم. رشتهبهتر بود ديروز ادامه می»

 «بد نيست آخر بخش دوم رو يه بار ديگه گوش کنی.»

نوار را حدود يک دقيقه عقب بردم و پخش کردم: « فکر بدی نيست.»

 هايی که...ها رها بشه. محدوديتی محدوديتباالخره انسان موفق شده بود از بند همه»

گردآورنده که اونو سه ميليون سال عقب -ی شکارچیهای زندگی به شيوهمحدوديت

آسا ها از بين رفت، پيشرفتْ برقنگه داشته بود. با کشف کشاورزی، اون محدوديت

ای برای دستيابی به ای شد برای تقسيم کار و تقسيم کار مقدمهبود. يکجانشينی مقدمه

وجود اومد. همراه با تجارت و بازرگانی بهفناوری. با رشد فناوری، تجارت و 

وجود اومدن. بعد از اون بازرگانی، رياضيات و سواد خوندن و نوشتن و علوم و غيره به

 «هم همه چيز سر جای خودش قرار گرفت، و باقی ماجرا هم که مشخصه.

درسته، بسيار خوب. سرنوشت انسان غلبه و حکمرانی بر جهان بود، و اين »من گفتم 

ی تباهی کم و بيش. البته کامالً موفق نشده و انگار همين مايه -زيه که او انجام داده چي

ساز نابودی جهان شده. و ما با وجود جاست که با فتح جهان انسان زمينهاونه. مشکل اين



 اسماعيل 33
 

 يا - ويرانی جهان توقفايم، از تسلط کافی برای ای که به دست آوردهی سلطههمه

برخوردار نيستيم. ما جهان رو يک  -ايم تر به بار آوردهپيش ای کهجبران ويرانی

و همچنان هم به  -يم اايم و زهر خودمون رو در اون ريختهانتها فرض کردهگودال بی

شن ناپذير رو با اين تصور که هرگز تموم نمیديم. ما منابع برگشتريختن زهر ادامه می

-تونه از اين بهرهکه جهان چطور میديم. تصور اينو به بلعيدن اونا ادامه می -ايم بلعيده

ون سالم به در ببره خيلی سخته، اما در کشی و سوءاستفاده حتا برای يک قرن ديگه ج

کنه. اين مشکليه که فرزندان ما بايد حل کس برای اين مشکل فکری نمیواقع هيچ

 «ها.کنند، يا فرزندان اون

ی اين سلطه بر جهان. همه گسترشرو نجات بده. تونه ما فقط يک چيز می»ادامه دادم 

ی تالش ما برای فتح جهان به بار اومده، اما ما بايد همچنان به خسارات در نتيجه

تبديل بشه. اون وقت  مطلقی ی ما، به سلطهتا زمانی که سلطه ادامه بديممون فتوحات

ای رژی هستهدر دست ما خواهد بود و همه چيز درست خواهد شد. ان کاملکنترل 

خواهيم داشت. بدون آلودگی. ما بارش باران رو خاموش و روشن خواهيم کرد. يک 

ها رو به مزرعه متر مربع کشت خواهيم کرد. اقيانوسرو در يک سانتی خروار گندم

ديگه طوفان، گردباد،  - تبديل خواهيم کرد. کنترل هوا رو به دست خواهيم گرفت

در کار نخواهد بود. ابرها رو مجبور خواهيم کرد باران موقع خشکسالی و يخبندانِ بی

ها بر روی زمين بريزند. تمام فرآيندهای حيات رو به جای هدر دادن بر فراز اقيانوس

در دست  -اند جايی که ايزدان مقدر کرده -اين سياره جايی خواهند بود که بايد باشند 
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ی برنامه نويسری که يک برنامهطوها رو دستکاری خواهيم کرد، همونما. و ما اون

 «کنه.کامپيوتری رو دستکاری می

رو پيش ببريم. پيشبردش  جبههو اين همون جاييه که در حال حاضر قرار داريم. ما بايد »

ی که مقرر بود بهشت - کنهکشونه يا اونو تبديل به بهشت میيا جهان رو به نابودی می

 «تحت حکمرانی انسان محقق بشه.

 -شيم انجام بتونيم حاکمان مطلق جهان باگه سر -يم ا موفق به انجام اين کار بشو اگه م»

فرا خواهد رسيد. انسان به فضا قدم  نوردیستارهچيز جلودار ما نخواهد بود. عصر يچه

ی جهان رو فتح کنه و تحت فرمانروايی خود قرار بده. و اين خواهد گذاشت تا همه

تسخير کائنات و حکمرانی بر اون. انسان چنين سرنوشت غايی انسان خواهد بود: 

«انگيزيه.موجود شگفت
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ی را مشتاقانه و به نشانهکه آناش برداشت و در حالیای را از درون کپهاسماعيل شاخه

 جا خوردم.« باز هم حرف نداشت.»داد، گفت تاييد تکان می

يا حتا پنجاه  -يش ل پاما حتماً متوجه هستی که اگه اين بخش از داستان رو صد سا»

کردی، در واقع مشغول ترسيم بهشت موعود بودی. اين فکر که ريف میتع -سال پيش 

تصور نبود. تا تونه با فتح جهان چنين فجايعی رو به بار بياره به هيچ عنوان قابلانسان می

طور ی پيش، مردم فرهنگ شما، شک نداشتن که اوضاع همينپيش از سه يا چهار دهه

 .« خوردانداز به چشم نمیبستی در چشمبنر و بهتر خواهد شد. بهت
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 «طوره.آره، همين»

اما هنوز يک بخش از داستان باقی مونده که ما برای کامل کردن توضيح فرهنگ شما »

 «به اون نياز داريم. چطور کار به اينجا رسيددر مورد اينکه 

 «چه بخشی؟»

جهان برای اين ساخته شد که رسيديم که:  فهميدنش کار سختی نيست. ما به اينجا»

انسان اون رو فتح و بَرِش حکمرانی کنه و تحت فرمان خود اون رو به بهشت موعود 

همراه بوده. به  «اما»همراهه. هميشه با يک  «اما»اين مسئله مشخصاً با يک  تبديل کنه.

ی شبيه بهشتی که اند که دنيا خيلمتوجه اين موضوع بوده هميشه هابخواه اين خاطر که

 «بايد باشه نيست.

درسته، بذار ببينم... اين چطوره: جهان برای فرمانروايیِ انسان ساخته شد، اما حاصل »

 «شد.بينی میبارتر از اون چيزی بود که پيشتصرف جهان زيان

بار شدن فتح ها پيش از زيانی داستان مربوط به مدت«اما»نه، دقت نکردی. بخش »

-خشونت، فقر، بی جنگ، - های بهشت شمای کاستیبايد بتونه همه «اما»شماست. اين 

هنوز هم قحطی، استثمار، گسترش  «اما»رو توجيه کنه. اين  –عدالتی، فساد و ظلم 

کنه. وقوع جنگ جهانی دوم رو تحليل ای و آلودگی رو توجيه میهای هستهسالح

 «خواهد کرد. کنه و اگه الزم باشه جنگ جهانی سوم رو هم توجيهمی

 کردم. که چيزی بگويم به اسماعيل نگاه میبدون اين

 «دونه.خيلی واضحه. حتا يه کالس اولی هم جوابش رو می»او ادامه داد 

 «قطعاً همين طوره، ولی من هنوز متوجه نشدم.»
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زود باش، فکر کن، چه مشکلی اينجا وجود داره؟ هميشه چه مشکلی وجود داشته؟ »

«شد، اما...دنيا بايد تبديل به بهشت می تحت حکومت انسان

 «اما مردم خرابکاری کردن.»

 «درسته، اما چرا؟»

 «چرا؟»

 «؟خواستننمیمردم خرابکاری کردن چون بهشت رو »

خواستن دنيا رو به بهشت خرابکاری کنن. اونا می ناچار بودنها د... اوننه، به نظر ميا»

 « گذاشت.ای برای اونا باقی نمیی ديگهچارهشون تبديل کنن، اما انسان بودن

 «گذاشت؟ها باقی نمیای برای اونی ديگهاما چرا؟ چرا انسان بودن چاره»

بنيادی دارن. چيزی که مانعی مسلم در راه تبديل دنيا به  نقصها يک چون انسان»

ل بين تبديکار، حريص و کوتهها رو به موجوداتی احمق، زيانبهشته، چيزی که انسان

 «کنه.می

دونن، انسان به اين دنيا قدم گذاشت ی مردم فرهنگ تو اين موضوع رو میمسلماً. همه»

تا جهان رو به بهشت تبديل کنه، اما بدبختانه او موجودی ناقصه، بنابراين بهشت او با 

 «بينی ضايع شده.حماقت، زيان، حرص، و کوته

 «درسته.»

 

3 

 «؟اشتباههخوای بگی که اين توضيح می»ل زدم. حين فکر کردن شکاکانه به اسماعيل ز
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فايده است. روزی روزگاری ها بیمجادله بر سر اسطوره»اسماعيل سرش را تکان داد. 

مردم فرهنگ تو معتقد بودن که زادگاه انسان مرکز کائناته. انسان دليل آفرينش کائنات 

مد. طرفداران کوپرنيک اوبود، پس اينکه زادگاه او مرکز هستی باشه منطقی به نظر می

بلکه  «کنيد.شما اشتباه می »به جدال با اين موضوع برنخواستن. اونا رو به مردم نگفتن 

 «.جاستاونبه چيزی نگاه کنيد که واقعاً »ها گفتن رو به آسمان

 «ای برسی.خوای به چه نتيجهدقيقاً مطمئن نيستم می»

ها وجود داره؟ ص بنيادی در مورد انسانچطور به اين نتيجه رسيدن که يک نق هابخواه»

 «کردن؟اونا به چه مدرکی استناد می

 «دونم.نمی»

 «کردن.زنی. اونا به تاريخ انسان نگاه میفکر کنم عمداً خودت رو به نفهمی می»

 «درسته.»

 «شه؟و تاريخ انسان از چه زمانی شروع می»

 «خب... سه ميليون سال پيش.»

دونی که اون سه ميليون سال خيلی خوب می»نگاه کرد. اسماعيل با بيزاری بهم 

شد که تاريخ انسان تازگی به تاريخ انسان ضميمه شده، قبل از اون عموماً فرض میبه

 «کی آغاز شده؟

 «خب، همين چند هزار سال پيش.»

قطعاً. در واقع در بين مردم فرهنگ شما فرض بر اين بود که کل تاريخ انسان، تاريخ »

 «تر از قلمروی پادشاهی شما باشه.کرد که زندگی بشر گستردهسی فکر نمی. کشماست
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 «طوره.همين»

پس وقتی مردم فرهنگ شما به اين نتيجه رسيدن که يک نقص اساسی در مورد انسان »

 «کردن؟وجود داره، به چه مدرکی استناد می

 «کردن.به تاريخ خودشون به عنوان مدرک استناد می»

ه نيمی از يک درصد مدرکی بسنده کردن که فقط از يک فرهنگ به دقيقاً. اونا ب»

 «رسه.ی معقولی به نظر نمیی جامعی نمونهدست اومده. برای رسيدن به چنين نتيجه

 «نه.»

ای نداره. اگه براش داستانی رو بازگو کنی که اونو با جهان انسان هيچ نقص اساسی»

با جهان زندگی خواهد کرد. اما اگر  وقت انسان در هماهنگیدونه، اونهماهنگ می

همون کاری که  -ده براش داستانی رو بازگو کنی که اونو در مقابل جهان قرار می

انسان رو در روی جهان قرار خواهد گرفت. انسان تحت تأثير  -ده داستان شما انجام می

واهد کرد. خ اجرای نقشدونه، شبيه فرمانروايان داستانی که او رو فرمانروای جهان می

 شه که انسانکنه که بايد مغلوب بشه، سبب میو داستانی که جهان رو دشمنی تلقی می

در صدد فتح جهان به عنوان يک دشمن باشه. و سرانجام يک روز، دشمن انسانْ غرق 

 « چيزی که امروز بر سر جهان اومده.در خون از پا در خواهد اومد، همون 

 

4 

رو  کار به اينجا رسيدچطور من تعبير مردم شما از اينکه چند روز پيش»اسماعيل گفت 

به عنوان يک طرح کلی شرح دادم. چيزی که تا االن بهش رسيديم تصويری کلی از 
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ی کلی از مسئله. ما تصميم نداريم تصوير رو اينجا کامل کنيم. بعد ساختار -اين طرحه 

 «جام بدی.تونی اين کار رو اناز اتمام کار ما، خودت به راحتی می

 «بسيار خوب.»

ی داستان اون رو باقی مونده که بايد قبل از ادامهبا اين حال هنوز يک بخش اساسی »

ناپذير ها وابستگی تزلزلهای قابل توجه فرهنگ بخواههم ترسيم کنيم... يکی از ويژگی

گيره. مبسيار چشها گذارانه. تأثير چنين افرادی در تاريخ بخواهو پرشور اونا به قانون

 «دونی.قطعاً تو به خوبی اين رو می

 «بله.»

کنه اين واقعيته که به هيچ عنوان چنين چيزی در چيزی که اونو خيلی قابل توجه می»

ها در ی تماس مخرب با فرهنگ بخواهجهمگر در نتي -داره وجود ن هافرهنگ نخواه

در جنوب اقيانوس  4هآيين محمولو  3جان فروميا  2و رقص ارواح 5وُوکامواردی مثل 

                                                        
5 Wovoka 

2 ghost dance در اواخر قرن نوزدهم در ميان  به نام ووکارا فردی : آيين رقص ارواح

های پنج روزه به پوستان در گردهمايی. بر اساس اين آيين سرخرواج دادپوستان آمريکايی سرخ

که قرار بود  را فراهم کنندرستاخيز رهبری  یزمينه تاشدند ول میرقص خاصی مشغ

 سفيدپوستان را از آمريکا بيرون راند.
3 John Frumm 
4 cargo cultای با فناوری قبيله ای است که در تعامل جوامع سنتیِ: آيين محموله پديده

وردهای مادی هايی، که رويای رسيدن به دستاگيرد. بروز چنين آيينامروزی شکل می

های امروزی را در سر دارند، در جريان جنگ جهانی دوم و به ويژه حين نبرد آمريکا و فرهنگ

← 
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ها وجود گذاران در بين نخواهای از قانونآرام. به جز اين موارد، چيزی شبيه به مجموعه

 «نداره که قرار باشه به زندگی اونا سروسامان بده و براشون قانون وضع کنه.

يه جورايی خيلی مبهم به اين قضيه واقفم، گمون کنم همه بهش واقفند، يعنی فکر کنم »

 «دونم.اينه که... نمی دليلش

 «ادامه بده.»

ده؟ شه که به جهنم، کی به اين آدما اهميت میطوری برداشت میفکر کنم اين»

قانون نداشته باشن. گويا نوع بشر تا  هاوحشی منظورم اينه که چيز عجيبی نيست که اون

دن داشتنیِ عصرِ نوسنگی وارد صحنه شکه اون کشاورزهای سفيدپوستِ دوستزمانی

 «جذابيتی نداشت.

خوام االن در موردش صحبت کنم نبودن گی، اما چيزی که من میآره، درست می»

. هاستبخواه ها نيست بلکه تأثير شگرف اين قوانين برچنين قوانينی در بين نخواه

ها نفر حاضر شدند به قيمتِ جان خودشون از اونا دفاع کنند. چه چيزی اونا رو ميليون

 «کنه؟ه با اهميت میتا اين انداز

                                                                                                     
دو طرف ساز آن شد که زمينهژاپن در حواشی اقيانوس آرام شدت گرفت چرا که اين نبردها 

جنگ، با پايان يافتن « نازل کنند.»هايی از امکانات را از فراز اقيانوس محموله درگير جنگ

های ساکنين اين مناطق در تالش برای جلب محموله ، اماها نيز متوقف شدارسال محموله

رفتارهايی کردند که از سربازان، خلبانان و غيره ديده بودند.  آيينی از شروع به تقليد« آسمانی»

ه ب هم های محموله است که در جنوب اقيانوس آرام هنوزجان فروم يکی از پرطرفدارترين آيين

 خورد.چشم می
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 «کنم جوابشو بدونم.سوال واقعاً خوبيه، اما فکر نمی»

 «خب اين چطوره؟ قوانين به دنبال تحقق چه چيزی بودن؟ چه کارکردی داشتن؟»

خودت يک دقيقه پيش پاسخ اين پرسش رو دادی. کارکردشون اين بود که امور ما »

 «ندگی کنيم.رو سر و سامان بدن و به ما بگن که چطوری بايد ز

 «شک برای طرفدارانش ارزش جانبازی رو داره.مطلب خيلی مهميه، بی»

 «ظاهراً.»

ی زندگی کردن رو آموزش بده؟ نياز دارين تا به شما شيوهقوانين اما چرا؟ چرا شما به »

 «به شما بگه که چطور زندگی کنيد؟ای شدهقوانين تعريفاصالً چرا بايد 

ی خوای بگی. ما به قوانينی نياز داريم تا به ما شيوهچی میآها، بسيار خوب، فهميدم »

 «دونيم چطور زندگی کنيم.زندگی کردن رو ياد بدن، چون در غير اين صورت ما نمی

های به پرسش هابخواه های مربوط به چگونه زيستن هميشه در بينطوره. پرسشهمين»

 یوجود داشته. مثالً وقتی مسئلههميشه در اين زمينه مناقشه  -اند حيثيتی تبديل شده

ی کامالً مدنی به شد، در آغاز يک مسئلهسقط جنين داشت در آمريکا قانونی می

شون پناه بردن و مسئله خيلی گذارانآمد. اما وقتی مردم مردد شدن، به قانونحساب می

 آرايیاصحاب هر دو جناح رو به صف زود به يک جدال حيثيتی تبديل شد، جدالی که

ی قانونی شدن مواد مخدری مثل هروئين و به همين ترتيب، مسئله مقابل هم واداشت.

ا اگه ام -گيره کوکائين در حال حاضر عمدتاً در سطوح کاربردی مورد بحث قرار می

زمانی اين مسئله جدی بشه، گروهی از مردم که باورهای خاصی دارن به طور حتم به 

 «در مورد اين موضوع چه چيزی نوشته شده. کنن تا ببيننشون رجوع میقوانين
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قدر غيراراديه که مردمْ بديهی و مسلم گی. اين واکنش اونطوره که میآره، همين»

 «کنن.فرضش می

ی زندگی کردن رو ما به قوانينی نياز داريم تا به ما شيوه»يک دقيقه پيش تو گفتی که »

چرا اين طوريه؟  «زندگی کنيم. دونيم چطورياد بدن، چون در غير اين صورت ما نمی

 «دونيد که چطور بايد زندگی کنيد؟تون نمیچرا شما بدون قوانين

ی سقط جنين رو در نظر بگير. جاييه. به نظر من به اين خاطر که... مثالً مسئلهسوال به»

وقت يک استدالل قوی پيدا نخواهد ، اما هيچبحث کنيمتونيم هزار سال در موردش می

. چون هر استداللی يک استدالل مقابل هم داره، پس پايان بدهمناقشه  شد که به

. و به همين دليله که ما به قوانين مطلق نياز داريم. قوانين تکليف روشن نيستطوری اين

 .«کننتکليف ما رو روشن میمطلق 

تونين تکليف نمی شماگی، اما پرسش من پابرجاست: چرا آره، فکر کنم همينه که می»

 «روشن کنين؟رو 

 «تونم بهش جواب بدم.پرسشت پابرجاست چون من نمی»

ها رو ترکيب گر به ماه فرستاد، ژنشه اتم رو شکافت، کاوشدونيد چطور میشما می»

 «دونيد چطور بايد زندگی کرد.کرد، اما نمی

«درسته.»

 «گه؟در اين مورد چی می فرهنگ مادرطوريه، چرا اين»

گه که می فرهنگ مادر»تم و بعد از يکی دو دقيقه آغاز کردم: هايم را بسچشم« آه.»

داشت اما چيزی قطعی دانش ها ها و سفر به فضا و ژنشه در مورد چيزهايی مثل اتممی
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ی زندگی وجود نداره. اساساً چنين دانشی در ی شيوهدربارهدانش قطعی تحت عنوان 

 «اريم.کار نيست و به همين دليل ما اون رو در اختيار ند

 «گه چيه؟می فرهنگ مادردر مورد چيزی که  توکه اين طور. نظر »

در مورد اينکه چطور بايد زندگی کرد دانشِ قطعی در اين مورد بايد بگم که موافقم. »

 «شه.، پيدا نمیاون بيرونجا، که اون

ه اون جايی کاز اون -يد تونيد انجام بدبه عبارت ديگه، از نظر تو بهترين کاری که می»

ی خودتون جستجو کنيد. همون کاری که در ينه که تو کلها -شه بيرون چيزی پيدا نمی

شه. هر جناح بر مبنای چيزی که بنا به ی قانونی کردن مواد مخدر انجام میمورد مسئله

ده، و هر راهی رو انتخاب کنی باز هم رسه پيشنهادی میبه نظر میمعقول هاش آموزه

 «ای يا نه.باشی که کار درست رو انجام دادهتونی مطمئن نمی

کامالً درسته. مسئله بر سر اين نيست که چه کاری بايد انجام بشه، چون هيچ راهی »

 «هاست.برای دونستن اين مسئله وجود نداره. مسئله فقط به رأی گذاشتن اين راه

ی به دست شما از اين مسئله کامالً مطمئن هستيد. به همين راحتی. هيچ راهی برا»

 «ها چگونه بايد زندگی کنن وجود نداره.که انساندر مورد ايندانش قطعی آوردن 

 «کامالً مطمئن.»

 «چطوری به اين قطعيت رسيدين؟»

هايی که ما در مورد چگونه زندگی کردن... از هيچ يک از راهدانش قطعی دونم. نمی»

جا، طوری که گفتم، اونرسيم به دست نمياد. همونمیدانش قطعی به کمک اون به 

 «شه پيداش کرد.، نمیاون بيرون
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 «انداخته؟ نگاهکدوم از شما تا حاال به اون بيرون يک هيچ»

 نيشخندی زدم.

ی موارد ديگه به بسيار خوب، ما در مورد همه»وقت پيش اومده يکی از شما بگه هيچ»

ی شه در مورد شيوهگرديم که آيا میايم، پس چرا دنبال اين نمیرسيدهدانش قطعی 

تا حاال کسی از بين شما اين کار رو  «زندگی کردن هم به چنين دانشی رسيد يا نه؟

 «انجام داده؟

 «دونم.بعيد می»

ايه که ترين مسئلهکه اينْ مهماين به نظرت عجيب نيست؟ البته با در نظر گرفتن اين»

انسان تا به حال باهاش ای که ترين مسئلهانسان امروز باهاش روبرو هست، حتا مهم

از علم رو به اون اختصاص داده باشيد. در  ره که يک شاخهروبرو بوده. انتظار می

که آيا طور که خودت اشاره کردی حتا يک نفر از شما هم در مورد اينعوض همون

 «اساساً چنين دانشی، اون بيرون وجود داره يا نه حتا کنجکاوی هم نکرده.

 «نجا نيست.دونيم که اوما می»

 «قبل از اينکه بگرديد، البته.»

 «آره، همين طوره.»

 «رسه.دوستی اين روشْ چندان هم علمی به نظر نمیبرای چنين مردم علم»

 «درسته.»
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دونيم، دست کم ها میجا دو تا چيز بسيار مهم در مورد انسانما تا اين»اسماعيل گفت 

که يک مشکل اساسی در مورد اونا وجود داره و . اول اينهای بخواهاسطورهمطابق با 

و  -دارن که بايد چطور زندگی کنن ندر مورد ايندانشی قطعی که اونا دوم اين

ای بين اين دو مسئله وجود داشته رسه بايد رابطهوقت هم نخواهند داشت. به نظر میهيچ

 «باشه.

تونن از پس مشکلی که وقت میبله، اگه مردم بدونن چطوری بايد زندگی کنن، اون»

در مورد طبيعت انسان وجود داره هم بر بيان. منظورم اينه که آگاهی در مورد چگونه 

زيستن، بايد شامل چگونه زيستن به عنوان يک موجود ناقص هم باشه. در غير اين 

 «شی؟ارزه. متوجه منظورم میصورت مفت نمی

ونين که چطوری بايد زندگی کرد، خوای بگی اگه شما بدکنم. در واقع تو میفکر می»

اون وقت بر نقص انسان احاطه خواهيد داشت. اگه شما بدونين که چگونه بايد زندگی 

کاری در جهان نخواهيد بود. شايد اين دو چيز در واقع کنيد، پيوسته در حال خراب

 «دونه چطور بايد زندگی کنه.يکی باشن. شايد نقص انسان دقيقاً همينه: که نمی

 «رسيم.ه، داريم به يه جاهايی میآر»

6  

چطور کار به که ی اينهای اصلی توضيح فرهنگ شما دربارهی بخشتا االن همه»

رو سر جای خودش قرار داديم. جهانْ در اختيار انسان قرار گرفت تا به  اينجا رسيد

شايد  بود، چون انسان اساساً ناقصه.خرابکاری  بهشت تبديل بشه، اما او مدام در حال
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تونست برای اين نقص خودش يه کاری دونست که چطور بايد زندگی کنه میاگه می

دونه و هرگز هم نخواهد دونست، چون هيچ دانش قابل حصولی انجام بده. اما او نمی

در اين مورد وجود نداره. پس انسان هر چقدر هم در جهت تبديل دنيا به يک بهشت 

 «ده.ای خود ادامه میهکاریتالش کنه، همچنان به خراب

 «رسه.آره، اين طوری به نظر می»

باری سر هم کردی، داستانی از نااميدی و بيهودگی، داستانی که در اون داستان تأسف»

ده و . انسان موجودی ناقصه پس مرتب بهشت رو به فنا میشه کردهيچ کاری نمیعمالً 

ر بايد زندگی کنيد تا به اين دونيد چطوتونه بکنه. شما نمیهيچ کاری هم براش نمی

و هيچ کاری هم در اين باره ازتون بر نمياد. در نتيجه شتابان به  خاتمه بديدخرابکاری 

 «گر فرا رسيدن اون باشيد.تونين نظارهرين و تنها میسمت وقوع يک فاجعه پيش می

«رسه.طور به نظر میآره، اين»

ی زيادی از شما در نيست که عدهباری، هيچ جای تعجب با چنين سناريوی تأسف»

ی زيادی آور نيست که عدهی مواد، الکل يا تلويزيون باشن. تعجبطول زندگی نشئه

 «يا به خودکشی تمايل پيدا کنن. دچار جنون بشن از شما

 «ای هم هست؟ی ديگهدرسته، اما گزينه»

 «ای؟چه جور گزينه»

 «ای که بشه اجرا کرد.ديگه داستان»

کنن که اون شون رو میدارن تمام تالش هابخواه ديگه هم هست. اما استاند آره، يک»

 «ی چيزهای ديگه نابود کنن.رو هم مثل همه
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7 

 «هات به مناظر ديدنی سر زدی؟تا حاال در مسافرت»

 «مناظر ديدنی؟»ها به او نگاه کردم عقلمثل کم

ناظر ديدنی محلی هيچ وقت در طول مسير راهت رو کج کردی تا يه نگاهی به م»

 «بندازی؟

 «ها.آره، بعضی وقت»

ها به مناظر ديدنی محلی واقعاً توريست فقطمطمئناً به اين موضوع توجه کردی که »

ها نميان، به اين دليل ساده که اين مناظر کنند. اين مناظر چندان به چشم بومیتوجه می

 «هميشه سر جاشون هستن.

 «آره، درسته.»

کاريه که ما در طول سفرمون انجام داديم. دور و بر خاستگاه فرهنگی اين دقيقاً همون »

وقت های شما هيچای پرداختيم که بومیشما گشت زديم و به تماشای مناظر ديدنی

و حتا  ی ديگه اين مناظر خيلی جالب توجهای از يک سيارهبينن. برای بينندهنمی

رو خيلی واضح و بديهی فرض  های فرهنگ شما اوناانگيز هستن، اما بومیشگفت

 «دن.کنن و بهشون کمترين توجهی نشون نمیمی

و  «بينی؟اين رو نمی»درسته، تو بايد سر من رو به زور به سمت اون بچرخونی و بپرسی »

 «چی رو بايد ببينم؟ چيزی برای ديدن وجود نداره.»پرسم من می

های تاريخی يادمانثرگذارترين ما زمان زيادی از امروز رو صرف پرداختن به يکی از ا»

در دانش قطعی شما کرديم: يک اصل عمومی که مطابق اون هيچ راهی برای رسيدن به 
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کنه فکر می فرهنگ مادرها بايد چگونه زندگی کنن وجود نداره. که انسانمورد اين

فرضش رو بدون اثبات بپذيرين، چراکه ذاتاً که استحقاقش رو داره که اين پيش

 «اپذيره.ناثبات

 «درسته.»

 « گيری اينه که...؟ای که تو از اين اصل موضوعه میو نتيجه»

 «فايده خواهد بود.گشتن به دنبال چنين دانشی بی»

های شما، مرز جهان انديشه، با مرز فرهنگ شما يکيه. انديشه دقيقاً درسته، بر طبق نقشه»

م. و اگه شما ريسک گذر رسيشه که به مرزهای فرهنگ شما میهمون جايی تموم می

ی جهان پايين خواهيد افتاد. متوجه منظورم از اين مرزها رو بپذيرين، خيلی ساده از لبه

 «شی؟می

 «کنم.فکر می»

طور که ديم که از اين مرزها بگذريم. و همونفردا ما اين جسارت رو به خرج می»

مون رو در يک ی پرتگاه جهان سقوط نخواهيم کرد. اما خودخواهی ديد از لبه

سرزمين جديد خواهيم يافت، سرزمينی که هيچ يک از افراد فرهنگ شما هرگز در اون 

و در واقع  -های شما چنين سرزمينی اصالً وجود نداره پا نگذاشتن، چون طبق نقشه

 «وجود داشته باشه. تونهنمی
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5 

االپ هات خيس عرقه؟ قلبت تامروز حالت چطوره؟ کف دست»اسماعيل پرسيد 

 «کنه؟تولوپ می

کرد به او خيره شدم. اين بامزگیْ ای که ما را از هم جدا میمتفکرانه از ميان شيشه

ای تازه بود و به نظرم چندان هم جالب نبود. وسوسه شدم به او يادآوری کنم که پديده

خوش ندارم يک گوريل من را به مسخره بگيرد، اما جلوی خودم را گرفتم و 

 «فعالً نسبتاً آرومم.»فتم غرولندکنان گ

های جهان چنان جانت ها و ستمگریکژرفتاری»خوبه. تو هم مثل قاتل دوم هستی که »

 «5«را به لبت رسانده که تو را از در افتادن با آن باکی نيست.

 «دقيقاً.»

رو ی فرهنگ شما روبهپس بهتره شروع کنيم. ما با يک ديوار در مرزهای انديشه»

کنم مانعی داشته باشه که يک ن اون رو يادمان تاريخی ناميدم. فکر نمیشديم. ديروز م

فرضه ديوار رو يادمان تاريخی به حساب بياريم. به هر حال اين ديوار تجسم يک پيش

نيافتنيه. من در مورد اينکه مردم چطور بايد زندگی کنن دستدانش قطعی گه که می

                                                        
 .65(، ص 5365ی داريوش آشوری )نشر آگه، چاپ پنجم، ، ترجمهمکبثويليام شکسپير،  5
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چه اونتونيم با کنکاش در يوار. ما میاين اصل کلی رو رد کردم و رفتم اون طرف د

 «حلی پيدا کنيم.راه که واقعاً اون بيرون هست

 هايم را باال انداختم. چيزی نداشتم بگويم، به همين خاطر تنها شانه

ها همه جور اطالعات قطعاً به اين حرف مشکوکی، طبق باور بخواه»اسماعيل ادامه داد 

که مردم چطور بايد زندگی کنن يچ کدومش به اينشه اما همفيدی در کائنات پيدا می

آموزيد چگونه پرواز کنيد، اتم بشکافيد، با ی جهان شما میکنه. با مطالعهکمکی نمی

ی جهان طور الی آخر، اما روشی برای مطالعهسرعت نور به فضا پيغام بفرستيد و همين

ها منجر بشه: دانش دانشترينِ ترين و ضروریایوجود نداره که به دستيابی به پايه

 «چگونه زيستن.

 «درسته.»

ی پرواز دقيقاً يک قرن پيش، کسانی که بعدها هوانورد لقب گرفتن در رابطه با مسئله»

 «دونی چرا؟در شرايط مشابهی قرار داشتند. می

 «دونم. اصالً هوانوردها چه ربطی به اين مسئله دارن؟نه، نمی»

انشی که اين هوانوردها در جستجوی اون بودن خيلی در مورد پرواز هم اصلِ وجود د»

جا، اون بيرون، اصالً چنين دانشی در کار نيست، گفتن اونها میدور از ذهن بود. بعضی

 «شی؟پس جستجو به جايی نخواهد رسيد. حاال شباهت رو متوجه می

 «آره، فکر کنم.»

ترين زمانی، کوچک یهاست. در اون برههشون بيشتر از اين حرفدر واقع شباهت»

دانشی در رابطه با پرواز وجود نداشت که بتونی اون رو قطعی فرض کنی. هرکس نظر 
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تنها راه دست يافتن به پرواز تقليد از پرندگانه. بايد »گفت خودش رو داشت. يکی می

يک جفت کافی نيست، بايد دو »گفت ديگری می «يک جفت بال متحرک داشت.

مزخرفه. هواپيماهای کاغذی بدون بال زدن »گفت ز ديگری میو با «جفت داشته باشيد.

کنن، تنها چيزی که الزمه يک جفت بال ثابت و يک نيروگاهه که شما رو در پرواز می

تونستن با جان و دل از ها میو همين طور الی آخر. اون «هوا به سمت جلو هدايت کنه.

ود نداشت. تنها کاری که نظرياتشون دفاع کنن، چون هيچ چيز قطعی و مسلمی وج

 «تونستن انجام بدن اين بود که با روش آزمون و خطا به جستجو ادامه بدن.می

 «آهان.»

 «تونست به اونا کمک کنه تا با اطمينان بيشتری پيش برن؟چه چيزی می»

 «طوری که گفتی مشخصاً مقداری شناخت.خب همون»

 «اما دقيقاً چه جور شناختی؟»

شه نيروی باالبر ايجاد کرد. اونا بايد بردن چطور مینا بايد پی میخب معلومه... او»»

«کنه...جريان پيدا می وارهبالشدن که هوايی که در اطراف يک متوجه می

 «کنی چه چيزی رو توصيف کنی؟داری تالش می»

-جريان پيدا می وارهبالکنم توضيح بدم که وقتی هوا در اطراف يک دارم تالش می»

 «افته.تفاقی میکنه چه ا

 کنه چه اتفاقیواره جريان پيدا میمنظورت اينه که وقتی هوا در اطراف يک بال»

 «افته؟می بروبرگردبی

 «درسته.»
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پردازه که در صورت پيشامدِ گن؟ عبارتی که به توضيح چيزی میبه اين چی می»

 «افته.شرايط مشخصی همواره اتفاق می

 «يک قانون.»

ن اوليه مجبور بودن با روش آزمون و خطا پيش برن چون از قوانين دقيقاً. هوانوردا»

 .«در کار هستدونستن که قانونی اونا حتا نمی -آيروديناميک مطلع نبودن 

 «خوای برسی.بسيار خوب. حاال فهميدم به کجا می»

وقتی بحث آموختن مرام و روش زندگی پيش مياد مردم فرهنگ شما در شرايط »

ن. اونا مجبورن با آزمون و خطا پيش برن، چون از قوانين مربوطه مطلع مشابهی قرار دار

 .«در کار هستدونن که قانونی و حتا نمی -نيستن 

 «و من هم با اونا موافقم.»

پردازه پيدا نخواهد تو مطمئنی که هيچ قانونی که به موضوع چگونه زندگی کردن می»

 «شد.

نينی بر ضد استفاده از مواد مخدر، اما اين درسته. قطعاً قوانينی وضع شده، مثل قوا»

گيری قوانين آيروديناميک رو شه با رأیتونه تغيير کنه. اما نمیقوانين بر اساس آرا می

 «و هيچ قانونی شبيه اين در مورد روش زندگی وجود نداره. -تغيير داد 

تو با اون به شما آموخته و در اين مورد  فرهنگ مادرفهمم. اين همون چيزيه که می»

ای نيست. اما در نهايت متوجه شدی که سعی دارم به چه چيزی برسم: موافقی. مسئله

 «قانونی که تو بپذيری که با هيچ رأيی قابل تغيير نيست.
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تونم تصور کنم تحت هيچ شرايطی موفق بشی اين باشه. من ذهنِ بازی دارم، اما نمی»

 «کار رو بکنی.

 

2 

يک بار ديگه از اين تغيير ناگهانی موضوع يکه « ه چيه؟قانون جاذب»اسماعيل پرسيد 

 خوردم. 

ی ديگه ای در کائنات به سمت هر ذرهقانون جاذبه؟ خب، قانون جاذبه... هر ذره»

 «ی بين اونا متغيره.شه و اين جاذبه با توجه به فاصلهجذب می

 «و اين قانون از کجا به دست اومده؟»

 «منظورت چيه؟»

 «ررسی چه چيزی به دست اومده؟اين قانون از ب»

 «کنم از بررسی ماده... رفتار ماده.خب... فکر می»

 «ی دقيق عادات زنبور عسل به دست نيومده؟يعنی از مطالعه»

 «نه.»

های فرايندبرای درک عادات رفتاری زنبور عسل بايد زنبور عسل رو مطالعه کرد نه »

 «رو، درسته؟کوهزايی 

 «درسته.»

ای از قوانين در رابطه با چگونه زندگی رت بزنه که ممکنه مجموعهو اگه تو به س»

 «کردن وجود داشته باشه کجا بايد دنبالش بگردی؟
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 «دونم.نمی»

 «کشی؟ها سرک میبه آسمان»

 «نه.»

 «کنی؟ی ذرات درون اتمی کندوکاو میدر حوزه»

 «نه.»

 «کنی؟های چوب رو مطالعه میويژگی»

 «نه.»

 «ی بزن.طوری يه حدسهمين»

 «شناسی؟انسان»

ی مطالعاتيه، مثل فيزيک. مگه نيوتن قانون جاذبه رو با خوندن شناسی يک زمينهانسان»

 «يک کتاب فيزيک کشف کرد؟ قانون اونجا نوشته شده بود؟

 «نه.»

 «پس کجا نوشته شده بود؟»

 «در ماده. جهان ماده.»

-ندگی وجود داشته باشه، کجا میکنم: اگه قانونی در ارتباط با زپس دوباره تکرار می»

 «شه اون رو پيدا کرد؟

 «فکر کنم در رفتار انسان.»

 است، جامعه برای تو دارم. انسان تو اين سياره تنها نيست. او جزئی از يکای خبر تازه»

 «که به شدت بهش وابسته است. تا حاال شده به اين قضيه شک کنی؟ای جامعه
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-ابرويش را باال انداخت. اولين باری بود که می اسماعيل پس از گفتن اين جمله يک

 دهد.ديدم اين کار را انجام می

 «الزم نيست طعنه بزنی.»بهش گفتم  

 «سم اين جامعه که انسان تنها يکی از اعضای اونه چيه؟ا»

 «ی حيات.جامعه»

مرحبا. به نظرت محتمل نيست قانونی که ما به دنبالش هستيم در اين جامعه نوشته شده »

 «باشه؟

 «دونم.نمی»

 «نظر فرهنگ مادر چيه؟»

گه اگه چنين قانونی وجود فرهنگ مادر می»هايم را بستم و گوش فرا دادم. چشم

 «کنه.داشته باشه در مورد ما صدق نمی

 «چرا نکنه؟»

 «ی اعضای اون جامعه هستيم.به خاطر اينکه ما خيلی برتر از بقيه»

تون از اون ی انسان بودند داره که شما به واسطهای هم وجومتوجهم. هيچ قانون ديگه»

 «معاف باشيد؟

 «منظورت چيه؟»

ازش شه. آيا شماها مینظورم اينه که قانون جاذبه شامل حال گاوها و سوسکم»

 «معافيد؟

 «نه.»
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 «از قوانين آيروديناميک مستثنا هستيد؟»

 «نه.»

 «ژنتيک؟»

 «نه.»

 «ترموديناميک؟»

 «نه.»

 «ها ازش معاف باشند؟رسه که انسانه ذهنت میاصالً قانونی ب»

 «عجالتاً نه.»

 «اگه چيزی پيدا کردی حتماً بهم بگو. خبر دست اولی خواهد بود.»

 «بسيار خوب.»

 اما در همين اثنا، اگه مشخص بشه که قانونی وجود داره که به طور کلی رفتارها رو در»

 «واهند بود.ها از اون معاف خکنترل کنه، انسان ی حياتجامعه

 «گه.اين طوری می فرهنگ مادرخب، »

 «گی؟و تو چی می»

ها چطور ممکنه به ما مربوط بشه. فکر ها و پروانهپشتدونم قانون الکدونم. نمینمی»

کنی تبعيت ها از اين قانونی که داری در موردش صحبت میها و پروانهپشتکنم الک

 «کنن.

کنی، قوانين مورد اين ارتباطی که ازش صحبت می کنن. درها تبعيت میدرسته، اون»

 «آيروديناميک هميشه به شما مربوط نبودن، بودن؟
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 «نه.»

 «از کی مربوط شدن؟»

 «خب... از وقتی تصميم گرفتيم پرواز کنيم.»

 «وقتی که شما تصميم گرفتيد پرواز کنيد، قوانين حاکم بر پرواز به شما مربوط شدند.»

 «آره، درسته.»

شما در معرض انقراض قرار بگيرين و بخواين کمی بيشتر زندگی کنين، به نظر  و وقتی»

 «رسه که قوانين حاکم بر حيات به شما مربوط بشن.منطقی می

 «طوری باشه.آره، فکر کنم اين»

 

3 

 «خوره؟ی قانون جاذبه چيه؟ جاذبه به چه دردی مینتيجه»

ده. چيزيه که اجسام رو گ نظم میبه نظرم جاذبه چيزيه که به اجسام در مقياس بزر»

 «ی خورشيدی، کهکشان، کائنات.منظومه -داره کنار هم نگه می

گرديم قانونيه که اعضای و قانونی که ما به دنبالش می»اسماعيل سری تکان داد 

نظم داره. اين قانون به موجودات در مقياس زيستی رو کنار هم نگه می ی حياتجامعه

 «ده.های بزرگ نظم میور که قانون جاذبه به اشيا در مقياسطده، درست همونمی

اسماعيل حدس زد که موضوع ديگری در ذهن من هست، چون صبر « بسيار خوب.»

 «شناسان خودمون به اين قانون پی نبرده باشن.ترديد دارم که زيست»کرد تا ادامه بدهم. 
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نقش بست. از شدت تعجب خطوطی بر پوست خاکستری کبود صورت اسماعيل 

 «شناسان شما صحبت نکرده؟با زيست فرهنگ مادرخوای بگی يعنی می»

 «چرا، صحبت کرده.»

 «در اين صورت چی بهشون گفته؟»

 «کنه.که اگه چنين قانونی وجود داشته باشه در مورد ما صدق نمی»

که شناسان شما از شنيدن اينده. زيستدرسته. اما اين در واقع ترديد تو رو پاسخ نمی»

شن. بد نيست زده نمیکنه حيرترفتار در طبيعت از الگوهای مشخصی پيروی می

کس حيرت زده نشد. پی يادآوری کنم که وقتی نيوتن قانون جاذبه رو مطرح کرد هيچ

گاه به سمت زمين سقوط خواهند کرد يک دستاورد که اجسامِ بدون تکيهبردن به اين

دونه. دستاورد نيوتن کشف اين رو میفوق بشری نيست. يک کودک دو ساله هم 

 «بود. به عنوان يک قانونجاذبه نبود، بلکه فرموله کردن اين پديده ی پديده

 «فهمم.آره، منظورت رو می»

به همين ترتيب، چيزی در رابطه با حيات موجودات زنده نيست که تو اينجا کشف »

شناس و يا زيستدان باشه يا خواد طبيعتزده کنه، میکنی و کسی رو حيرت

 در قالب يک قانونرفتارشناس. دستاورد من، اگه موفق بشم، تنها فرموله کردن اون 

 «خواهد بود.

 «بسيار خوب، متوجه شدم.»
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 «ی پروازه؟به نظر تو قانون جاذبه درباره»

پرواز نيست. اما به طور قطع با پرواز ارتباط پيدا ی درباره»يک کم فکر کردم و گفتم 

ها صادقه، در مورد هواپيما هم ه. همون اندازه که اين قانون در مورد صخرهکنمی

 «شه.صادقه. جاذبه تمايزی بين هواپيما و صخره قائل نمی

ها گرديم هم همين رابطه رو با تمدنآره. خوب گفتی. قانونی که ما داريم دنبالش می»

ی پرندگان ی که در مورد دستهها نيست اما به همون ترتيبداره. اين قانون راجع به تمدن

های ها هم صادقه. اين قانون تمايزی بين تمدنها صادقه در مورد تمدنی گوزنو گله

ها ی گونهشه و بدون هيچ استثنايی در مورد همهانسانی و کندوهای عسل قائل نمی

صادقه. يکی از داليلی که اين قانون در فرهنگ شما کشف نشده همين مسئله است. بر 

ها در بين ميليون محصولِ نهايی، انسان يک استثنای زيستيه، تنها هابخواه یطبق اسطوره

يا کوسه يا ملخ ساخته نشده، بلکه  بالی راستحشرهگونه. جهان برای خلق قورباغه يا 

نظير و متمايز از بقيه برای خلق انسان ساخته شده. بنابراين انسان همواره تنها، بی

 «ايستاده.

 «ه.درست»

 

5 

ای بود که اسماعيل به يک نقطه حدود نيم متر مقابل صورتش خيره شده چند دقيقه

جا هستم، کردم فراموش کرده که من آنبود، طوری که يواش يواش داشتم حس می
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برای اولين بار در طول  حواسش آمد سر جايش.که ناگهان سرش را تکان داد و 

 بيه به يک سخنرانی کوتاه.ی چيزی شمان شروع کرد به ارائهآشنايی

کردن بايد ها فکر میخوردن. اول اينکه زمين اون جايی که بخواهها سه بار گول بخواه»

ها واقعاً از دريافتن اين مسئله ناراحت شدن اما باشه، يعنی در مرکز کائنات، نبود. بخواه

ی هستی هم طهی انسان در دورترين نقها حتا اگه خونهبهش عادت کردن. از نظر بخواه

 «زد.ای نمیگرفت باز هم به نقش محوری او در داستان آفرينش لطمهقرار می

شد، ی اوج آفرينش محسوب میجا که انسان نقطهدومی ناجورتر بود. از اون»

ها انتظار داشتن که او متناسب با ای که سايرين برای او آفريده شده بودن، بخواهآفريده

يک خلقت ممتاز و منحصر به فرد. در عوض متوجه  -ده باشه شأن و منزلتش آفريده ش

 تکامل پيدا کرده.کپک لعابی ، از 5و کرم کبد ساسشدن که انسان هم، درست مثل 

ناراحت شدن اما دارن خودشون رو با اون وفق حقيقتاً از شنيدن اين مسئله هم  هابخواه

ه باشه باز هم مشيت الهیِ معين دن. حتا اگه انسان از کپک لعابی هم تکامل پيدا کردمی

 «شده برای او فرمانروايی بر جهان و شايد حتا کل کائناته.

ها هنوز شه. گرچه بخواهتر تموم میها، براشون از همه گروناما آخرين خيال بخواه»

دونن اما انسان از قانونی که بر کرم حشره، ساس، ميگو، خرگوش، اين مطلب رو نمی

و عروس دريايی حاکمه مستثنا نيست. انسان از اين قانون مستثنا حلزون، گوزن، شير 

                                                        
ترين سناريوی تکوين حيات در بين موجودات طبق معتبرترين مطالعات زيستی کنونی، محتمل 5

زيسته است ميليارد سال پيش می 5/3سلولی که زنده، منشأ حيات را به به يک موجود تک

 دهد.ت مینسب
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 هابخواهترين چيز برای طوری که از قانون جاذبه مستثنا نيست. و اين تلخنيست، همون

خواهد بود. اونا تونستن خودشون رو با دو مورد پيشين سازگار کنن اما سازگاری با اين 

 «يکی ممکن نيست.

خواست فرصت ای از گوشت و مو. انگار میجا نشست، تودهاسماعيل برای مدتی آن

هر قانونی اثراتی داره وگرنه به »هايش را هضم کنم. بعد دوباره ادامه داد بدهد تا گفته

اند. شه. اثرات قانونی که ما دنبالش هستيم خيلی سادهعنوان قانون شناخته نمی

ه شرايط محيطی بهشون اجازه هايی که مطابق اين قانون عمل کنن، تا زمانی کگونه

ی بشری تلقی بشه، بده، باقی خواهند موند. اميدوارم اين خبری خوشايند برای جامعه

تا زمانی که شرايط محيطی بهش اجازه  کمدستچون اگه اين قانون رو رعايت کنه، 

 « بده، باقی خواهد موند.

اين قانون عمل کنن  ر خالفبهايی که اما قطعاً اين تنها پيامد اين قانون نيست. گونه»

شن. و اين برای ياس زمان بيولوژيکی، خيلی سريع منقرض میدر مق -ن شمنقرض می

 «اند.دترين خبری که تاکنون شنيدهب -بود مردم فرهنگ شما خبر بسيار بدی خواهد 

کدوم از چيزايی که گفتی معلوم کنه کجا اميدوارم انتظار نداشته باشی هيچ»من گفتم 

 «دنبال اين قانون بگردم.بايد 

اش درآورد، آن را باال اسماعيل چند لحظه فکر کرد، بعد يک شاخه از درون کپه

اين اثريه »گرفت طوری که من بتوانم ببينمش و سپس آن را به سمت زمين رها کرد. 

اين »او دستش را به سمت دنيای خارج تکان داد « که نيوتن سعی داشت توضيحش بده

عی دارم توضيحش بدم. اگه به اون بيرون نگاه کنی جهان رو مملو از س مناثريه که 
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بينی که شرايط محيطی بهشون اجازه داده که برای زمان نامحدودی به هايی میگونه

 «حيات ادامه بدن.

 «کنم، اما اين چه نيازی به توضيح داره؟آره، منم همين طور فکر می»

آورد. آن را باال گرفت و به سمت زمين اش دری ديگری از درون کپهاسماعيل شاخه

 «نياز به توضيح داره؟اين  چرا»رها کرد. 

اتفاق نيفتاده، پيامد يک قانونه؛ يک قانونْ در حال الکی خوای بگی اين پديده تو می»

 «اجراست.

ی من اينه که بهت نشون بدم اين قانون دقيقاً. يک قانون در حال اجراست و وظيفه»

ی عملکرد ترين راه برای نشون دادن نحوه. در حال حاضر آسونکنهچطوری کار می

قانون  -دونی هاييه که قبالً در موردشون میی اون با ساير قانوناين قانون به تو مقايسه

 «جاذبه و قوانين آيروديناميک.

 «بسيار خوب.»

 

6 

قانون جاذبه  جا نشستيم به هيچ وجه به اين معنا نيست که داريمکه ما ايندونی اينمی»

شن، و سطحی که ما گاه به سمت زمين کشيده میکنيم. اجسام بدون تکيهرو نقض می

 «گاه ماست.ايم تکيهروی اون نشسته

 «درسته.»
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فهمی. کنن. مطمئنم اين رو میقوانين آيروديناميک هم قانون جاذبه رو نقض نمی»

گاه استفاده کنيم. ان تکيهگذارن تا از هوا به عنوخيلی ساده، راهی پيش پای ما می

طور که ما کسی که تو يک هواپيما نشسته در معرض قانون جاذبه قرار داره دقيقاً همون

که اينجا نشستيم در معرض اون قرار داريم. با اين حال کسی که تو هواپيما نشسته يه 

 «نوع آزادی داره که ما نداريم: آزادیِ معلق بودن در هوا.

 «آره.»

ما دنبالش هستيم شبيه قانون جاذبه است: هيچ گريزی از اون نيست، اما در قانونی که »

شه راهی برای پرواز پيدا کرد، راهی برای معلق بودن در هوا. به بيان ديگه، عوض می

 «کنه.شه تمدنی ساخت که پرواز می

 «بسيار خوب.»برای چند لحظه بهش خيره شدم، بعد گفتم 

کردن به هواپيمای موتوری دست پيدا کنن. اونا عی میچطوری س هابخواه يادت مياد»

ای مبتنی بر کردن يا با نظريهکه از همون اول قوانين آيروديناميک رو درک نمی

رو از  ساختن، اونمی تحقيقات و مطالعات دقيق آغاز به کار نکردن. اونا فقط ماشين

 .«کردن که موفق بشنکردن و خداخدا میرها می ی پرتگاهلبه

 «درسته.»

های اوليه رو به دقت دنبال کنم. فرض خوام يکی از اون آزمايشبسيار خوب. من می»

های متحرکه العاده با بالهای رکابی خارقکنيم اين آزمون مربوط به يکی از اون ماشين

 «که بر مبنای درک نادرستی از پرواز پرندگان ساخته شده بودن.

 «بسيار خوب.»
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ی پرنده رو از گر و وسيلهرسه. هدايتمه چيز رو به راه به نظر میدر شروع پرواز ه»

های هواپيما هم گر مشغول رکاب زدنه و بالاند، هدايتی پرتگاه به پايين هل دادهلبه

تند و تند در حال تکون خوردن هستن. خلبان خيلی به وجد اومده و احساس 

دونه، بودن در هواست. چيزی که نمیی حس معلق ای داره. او در حال تجربهالعادهفوق

بر اساس قوانين آيروديناميک قادر به پرواز نيست. به اين دليل  ی پرندهاينه که وسيله

اما اگه اينو بهش  -کنن سازگاری نداره پذير میساده که با قوانينی که پرواز رو امکان

و روحش هم خبر  وقت در مورد اين قوانين چيزی نشنيدهگيره. هيچاش میبگی خنده

با  «ببينيد، درست مثل يک پرنده!»گه کنه و میهای متحرک اشاره مینداره. به اون بال

کنه. فقط يک جسم کنه، او پرواز نمیاين حال، فارغ از اينکه خودش چی فکر می

کنه. پرواز نه، سقوط آزاد. تا اينجا رو گاهه که داره به سمت زمين سقوط میبدون تکيه

 «ومدی؟با من ا

 «آره.»

ی خيلی او يک صخره -يا شايد هم متأسفانه برای شخص در حال پرواز  -خوشبختانه »

کشه تا از توهمش بيرون بياد. با بلند رو برای پريدن انتخاب کرده. زمان زيادی طول می

ای داره و به خودش برای اين العادهکه در حال سقوط آزاده، احساس فوقوجود اين

بندی از گه. شبيه اون جوکه است که توش يک نفر سر يک شرطک میپيروزی تبري

نه، »گه شه با خودش میپره و وقتی از طبقه دهم رد میی طبقه نوزدهم بيرون میپنجره

 «تا اينجاش که خوب بوده!
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زده است. از ارتفاع کنه در حال پروازه، ذوقدر حال سقوط آزاده، اما چون فکر می»

ببينه و تنها يک چيز براش جای سؤال  کيلومترهاراف خودش رو تا تونه اطزياد می

ديده، بلکه فقط ی اونه. نه صدمهای شبيه وسيلهداره: سراسر سطح دره پر از وسايل پرنده

چرا اين هواپيماها به جای اينکه در هوا باشن روی »کنه متروک و رها شده. تعجب می

تونه از حس معلق ش رو رها کنه وقتی میزمين افتادن؟ کدوم احمقی ممکنه هواپيما

ی مسايل اون ای بابا، دليلی نداره خودش رو با نگرانی درباره «بودن در هوا لذت ببره؟

استعداد و فانی اذيت کنه. با اين حال نگاه کردن به دره توجه گير کمموجودات زمين

ش رو از زمين حفظ رسه که ارتفاعکنه. به نظر نمیای هم جلب میاو رو به چيز ديگه

رسه زمين داره به سمت او مياد. در هر حال خيلی نگران کرده باشه، در واقع به نظر می

اين موضوع نيست. هرچی باشه پروازش تا االن يک موفقيت خيلی بزرگ بوده، و هيچ 

تر رکاب بزنه، دليلی نداره که بعد از اين، اين موفقيت ادامه پيدا نکنه. فقط کافيه سخت

 « ن.همي

کردن پرواز او به بينی میخنده که پيشنه! تا اينجاش که بد نبوده. به ريش کسانی می»

ی اين مسير جاست، همههای شکسته و مرگ منجر بشه. بفرما، او اينفاجعه، استخوان

هاش نشکسته بلکه حتا يک زخم جزئی هم بر نداشته. رو طی کرده و نه تنها استخوان

شه. قانون جاذبه با نرخ ده متر بر مجذور کنه و نگران مینگاه می اما مجدداً پايين رو

کشه. زمين داره با حالتی تهديدآميز او رو به سمت زمين می -رعتی فزاينده با س -ثانيه 

هواپيمای »گه شه. او برآشفته است اما هنوز نااميد نيست. به خودش میبهش نزديک می

ی توانش پس با همه «ونده، فقط کافيه نااميد نشم.که من رو به سالمت رس جااينمن تا 
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کنه. به اين دليلِ کنه. اما اين کار در واقع کمکی به حالش نمیشروع به رکاب زدن می

ساده که اين طياره با قوانين آيروديناميک همخوانی نداره. اگه حتا نيروی هزار مرد 

هم اين ه باز ش داشته باشرو در پاهای خود -ميليون مرد ر مرد، يک ده هزا -جنگی 

و هم و ا -ت هواپيما در پرواز توفيقی نخواهد شد. اين هواپيما محکوم به فناس

 «که هواپيماش رو رها کنه.طور، مگر اينهمين

جا داريم در موردش گی. ولی ارتباطش رو با چيزی که اينفهمم چی میدرسته، می»

 «فهمم.کنيم نمیصحبت می

جاست. ده هزار سال پيش مردم فرهنگ تو به پرواز ارتباط اين» اسماعيل سر تکان داد

ای طراحی نشده بود. ی اونا بر مبنای هيچ نظريهمشابهی دست زدن: پرواز تمدن. وسيله

ها از وجود قانونی که رعايتش برای پرواز يک تمدن همانند خلبان فرضی ما، اون

شد. مردم ا باعث شگفتی اونا هم نمیاطالع بودن. اين قانون حتالزامی بود، مطلقاً بی

فرهنگ تو در جستجوی حس رهايی در هوا بودن و به همين دليل خودشون رو به 

  .«ای که به دستشون رسيد پرتاب کردنداخل اولين طياره

مشغول رکاب زدن  هادر ابتدا همه چيز خوب بود. در واقع همه چيز عالی بود. بخواه»

ای داشتن، احساس شادمانی. العادهزد. احساس فوقيی بال میشون به زيبابودن و طياره

هايی که ديگر کردن: رهايی از محدوديتاحساس معلق بودن در هوا رو تجربه می

های فراوانی رو ی زيستی رو اسير و پابند کرده بود. و اين آزادی شگفتیاعضای جامعه

بهشون اشاره کردی:  ی چيزهايی که تو اون روزهمه -ت با خود به همراه داش

 «اضيات، علم.ی، سوادآموزی، ريشهرنشينی، فناور
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انگيزتر شد. اونا قادر به درک روز هم هيجانپرواز اونا تمام که نشد هيچ، بلکه روزبه»

بخت در هوا گنجيد که مثل اون خلبان نگونشون هم نمیاين مسئله نبودن، در مخيله

ی اونا آزاد بودن، خيلی ساده است چون وسيله کنن. در حال سقوطهستن اما پرواز نمی

ای دور خوانی نداره. اين توهم تنها در آيندهکرد همبا قانونی که پرواز رو ميسر می

زدوده خواهد شد و در نتيجه اونا همچنان مشغول رکاب زدن هستن و اوقات بسيار 

، بيننی خودشون میرههايی شبيه طياخوشی دارن. مانند خلبان ما، اونا هم بقايای طياره

، 3ها، آناسازی2ها، هوهوکام5ماياها هایشده. طيارهديده بلکه متروک و رها نه صدمه

اند. با تعجب از بوده 5جا در برّ نو، چند گروه از کسانی که اين4وِلی هوپمردم فرقه

ند؟ اچرا اين هواپيماها به جای اينکه تو هوا باشن روی زمين افتاده»پرسن خود می

تونه مثل ما حس چطور ممکنه انسانی ترجيح بده خود رو به زمين محدود کنه وقتی می

 « درک نيست.سر در نمياريم. قابل «معلق بودن در هوا رو تجربه کنه.

های نادان به چه خاطر بسيارخوب، چندان مهم نيست که اون انسان»اسماعيل ادامه داد 

ها مشغول رکاب زدن هستن و اوقات اند. اونهواپيماهاشون رو روی زمين رها کرده

                                                        
5 Maya 

2 Hohokam 

3 Anasazi 

4 Hopewell 
های آمريکا و گاه اقيانوسيه( ی غربی )شامل قارهکرهبرِ نو يا جهان جديد نامی است که به نيم 5

 شود.داده می
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خوان برای شون رو رها کنن و میتصميم ندارن طيارهاونا گذرونن. بسيار خوشی رو می

شون هميشه از حس رهايی در هوا لذت ببرن. اما دريغ، قانونی هست که به زودی يقه

اطالعی اونا رو در رو خواهد گرفت. اونا از وجود چنين قانونی اطالع ندارن، اما اين بی

ی قانون جاذبه کنه. اين قانون به اندازهبرابر اثرات اين قانون مصون نمی

ی پوشيه، و اثرش، درست مثل اثر قانون جاذبه بر فرد سوار بر هر وسيلهچشمغيرقابل

 «پرنده، سرعتی فزاينده داره. 

ماس رابرت و تو 5ی قرن نوزدهمی، مثل رابرت واالسزدهبرخی از متفکرين غم»

اندازن. هزار سال قبل، حتا پونصد سال در حين پرواز نگاهی هم به پايين می 2مالتوس

بينن کرد. اما اکنون چيزی که میها رو به خود جلب نمیقبل، احتماالً چيزی توجه اون

به زودی با زمين گويی  -مياد هشداردهنده است. شبيه اينه که زمين داره به سمت اونا 

اگه اين راه رو »رسن که اهند کرد. با کمی حساب و کتاب به اين نتيجه میبرخورد خو

اهميتی برای  هابخواه ساير «افتيم.ی نزديک توی دردسر میادامه بديم، در آينده

ايم. ايم و حتا خراشی هم برنداشتهما اين همه راه رو پيموده»شن بينی اونا قائل نمیپيش

به سمت ما مياد اما اين فقط به اين معناست که بايد تندتر  رسه زميندرسته که به نظر می

بينی شده بود، طولی طوری که پيشبا اين حال همون «رکاب بزنيم. جای نگرانی نيست.

 تبديل هابخواه نکشيد که قحطی به يک وضعيت عادی در بسياری از مناطق سکونت

                                                        
5 Robert Wallace 

2 Thomas Robert Malthus 



 اسماعيل 535
 

. اما شگفتا که هرچه بيشتر و تر و تندتر از قبل رکاب بزننمجبورن سخت هاخواهب -شد 

شه. عجيبه. پيتر فارب اون رو يک تر میزنن، اوضاع وخيمتر رکاب میسخت

ی جمعيت رشديافته، خود باعث افزايش ميزان توليد برای تغذيه»خونه: پارادوکس می

ای ای با شيوهاهميتی نداره. فقط کافيه عده»گفتن  هابخواه «شه.رشد بيشتر جمعيت می

برای هميشه  هابخواهمئن برای کنترل جمعيت رکاب بزنن. در اين صورت هواپيمای مط

 ««به پرواز خود ادامه خواهند داد.

ای برای اطمينان دادن به مردم فرهنگ شما کافی های سادهاما اکنون ديگه چنين پاسخ»

ره به مونه که زمين دانيست. هر کس به پايين نگاه کنه، جای ترديدی براش باقی نمی

های زيربنايی بر بسياری از سيستم هابخواه. مياد، با سرعتی فزايندهسرعت به سمتش 

گيره. اند و اين تاثير هر ساله شدت بيشتری میشناختی اين سياره تاثير سوء گذاشتهبوم

ها ی گونه. همه، با سرعتی فزايندهشنناپذير هر ساله حريصانه بلعيده میمنابع برگشت

يا  -ن ی مداخالت شما در حال انقراض هستن، با سرعتی فزاينده. افراد بدبيدر نتيجه

برخورد ممکنه بيست سال ديگه اتفاق »گن کنن و میبه پايين نگاه می -بين شايد واقع

شه بيفته يا پنجاه سال ديگه. در واقع احتمال وقوع اون در هر زمانی وجود داره. نمی

بايد به هواپيمای خودمون »گن خيالی هم هستن که میوشاما قطعاً افراد خ «مطمئن بود.

جا به سالمت رسونده. ما در معرض نابودی ايمان داشته باشيم. هرچه باشه ما رو تا اين

تر شه برطرفش کرد، فقط کافيه همه کمی سختنيستيم، اين مشکل کوچيکيه که می

ما رو به  هاهواپيمای بخواه پايان در انتظار ماست،ای پرشکوه و بیرکاب بزنيم. آتيه

ی شما نجاتتون نخواهد اما طياره «افالک خواهد برد، ما کائنات رو فتح خواهيم کرد.
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شما رو به سمت فاجعه پيش خواهد برد. پنج ميليارد نفر  داد، بلکه کامالً برعکس،

پرواز  کنه، اين طيارهنمی چيزی رو عوض –يا ده ميليارد يا بيست ميليارد  -زنن رکاب ب

 «نخواهد کرد. از ابتدا هم در حال سقوط آزاد بوده و چيزی به پايان اين سقوط نمونده.

بدتر از همه اينه که »های اسماعيل اضافه کنم باالخره چيزی داشتم که به گفته

مو ادامه ای در کار باشه، همون مسير رو موبهبازماندگان اين سقوط، البته اگه بازمانده

 «دن.می

ی ساختن يک هواپيما گی. آزمون و خطا برای فراگيری شيوهمتأسفانه درست می آره،»

آفرين تونه فاجعهروش بدی نيست. اما برای فراگيریِ قوانين بنا کردن يک تمدن می

 «باشه.
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 هفت

5

ها، به شهری عجيب و يه معما برات دارم. فرض کن به دوردست»اسماعيل گفت 

داشتنی، شاد، از مردمش خوشت اومده. اونا مردمی دوست ای ودورافتاده سفر کرده

گن همواره هستن و به تو می کردهدوست و تحصيلتندرست، موفق، پرتالش، صلح

شون به همين منوال بوده. تو بدت نمياد خستگی سفر رو از تن به در کنی و اتفاقاً وضع

 «شون بمونی.کنن تا پيشيک خانواده هم ازت دعوت می

کنی، به نظرت خوشمزه ولی ناآشنا مياد. شب موقع شام غذای اونا رو امتحان میاون »

اوه، معلومه ديگه، گوشتِ »گن ها در پاسخ بهت میپرسی که اين چيه و اونازشون می

پرسی که منظورشون کنی و ازشون میطبيعتاً تعجب می «خوريم.ب، تنها چيزی که می

ی کناری اشاره هاشون توی خونهره، به همسايهبَرنت کنار پنجاز ب چيه. اونا می

 ««جاست.يه تعداد ب اون»گن کنن و میمی

کنن با تعجب بهت نگاه می «!خواريدآدمخدای من، نکنه شما »کشی از ترس فرياد می»

 ««خواريم.ما ب»گن، و می

-وزنجيرشون میهای شما هستن؟ غلرحمانه، اونا بردهچقدر بی»گی بهشون می»

 ««ين؟کن

 ««چرا بايد غل و زنجيرشون کنيم؟»گن هات در پاسخ میميزبان»

 ««معلومه، به اين خاطر که فرار نکنن!»»
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رسن که مُخِت يه ايرادی هات يواش يواش به اين نتيجه میرسه ميزبانجا که میبه اين»

زنه، چون ها هيچ وقت فکر فرار به سرشون نمیدن که بداره و برات توضيح می

 « کنن.طرف خيابون زندگی میها درست اون ای خودشون يعنی الفغذ

ها سرت ی فريادهای خشمناک تو و توضيحات ترسناک اونخوام با توصيف همهنمی»

ها رو ها الفی هولناک سر در مياری. برو درد بيارم. در نهايت از اين رابطه

خورن. هيچ ها رو میخود پی ها هم به نوبهخورن و الفها رو میها بخورن، پمی

ها هستن به ها غذای پکه بهای غذايی وجود نداره. اينسلسله مراتبی بين اين دسته

ها رو ها حکمرانی کنن، چون در نهايت خود اونتونن بر بها میاين معنا نيست که پ

به خورن. کل اين ماجرا کامالً دموکراتيک و دوستانه است. اما مسلماً ها میهم الف

قانونی زندگی کنن. تونن در بیپرسی که چطور میرسه و از اونا مینظر تو هولناک می

قانونی چيه؟ منظورت از بی»پرسن کنن و ازت میيک بار ديگه با تعجب بهت نگاه می

های کنيم. و به همين دليله که ما انسانما يک قانون داريم و همه ازش تبعيت می

ای هستيم که از ديد های ديگهی اون ويژگیو صاحب همهدوست مهربان، شاد، صلح

مايه و اساس موفقيت ماست و از ابتدا به رسيد. اين قانون بنتو جالب توجه به نظر می

 ««همين صورت بوده.

تونی سر دربياری که از که از اونا بپرسی، چطوری میجاست. بدون اينحاال معما اين»

 «کنن؟چه قانونی پيروی می

 «رسه.چيزی به ذهنم نمی»لحظه بهش نگاه کردم و گفتم  چند

 «راجع بهش فکر کن.»
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ها ها، بها رو و پها، الفخورن و بها رو میها، پالفخب... مسلماً قانون اينه که »

 «رو.

 «اين ترجيح غذاييه. قانون الزم نداره.»اسماعيل سرش را تکان داد 

ی چيزی جا همهحات بيشتری نياز دارم. تا ايندر اين صورت برای ادامه به توضي»گفتم 

 «هاست.های غذايی اونکه دستگيرم شد ترجيح

ها يک قانون تونی ازشون استفاده کنی. اينکه اونی ديگه هم داری که میسه تا نکته»

کنند چرا ازش تبعيت میوکنن، و چون بی چونوچرا ازش تبعيت میدارند، بی چون

 «دارن. يک جامعه بسيار موفق

زندگی رو »شون يه چيزی شبيه اين باشه... که قانونهنوز هم خيلی مبهمه. مگه اين»

 ««سخت نگير.

که اين کشفازت نخواستم حدس بزنی که قانون چيه. ازت خواستم يه روش برای »

 «قانون چيه پيشنهاد بدی.

به سقف، هايم را روی شکمم گره زدم و زل زدم روی صندلی به پايين لغزيدم، دست

 «ای برای شکستن اين قانون وجود داره؟جريمه»ای به ذهنم رسيد ايده بعد از چند دقيقه

 «مرگ.»

 «کنم.پس تا زمان اعدام صبر می»

شه بهش گفت يک روش. عالوه بر اون، تو زيرکانه است، اما نمی»اسماعيل لبخند زد 

گرفتی. هرگز مجازاتی در  شه رو ناديدهچرا اجرا میوچوناين واقعيت که قانون بی

 «کار نبوده.
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ی دقيق در مشاهده. مشاهده»هايم را بستم. چند دقيقه بعد گفتم آهی کشيدم و چشم

 «يک مدت زمان طوالنی.

 «خوای بگردی؟تره. دنبال چی میقبولاين قابل»

 «انجام ندادن. وقتهيچ. چيزی که دننمیدنبال پيدا کردن کارهايی که انجام »

کنی؟ مثالً ممکنه به اين نکته برسی اما چيزای نامربوط رو چطوری حذف میخوبه. »

وقت به سمت ماه خوابن يا هيچکه روی سرشون ايستادن نمیوقت در حالیکه اونا هيچ

ها چيز ممکنه وجود داشته باشه که اونا هيچ وقت انجام کنن. ميليونسنگ پرتاب نمی

 «ن از انجامش منع نشدن.ی قانودن، اما لزوماً به واسطهنمی

کنن، وچرا ازش تبعيت میچونها يک قانون دارن، که بیدرسته. خب. بذار ببينم. اون»

ای رو شکل داده که و طبق نظر اونا... اوم، طبق نظر اونا، پيروی از اين قانون جامعه

 «کنه. بايد به اين هم توجه کنم؟خيلی خوب کار می

 «است. قطعاً، اين يک بخش از فرضيه»

کنه. اين مسئله که اونا هرگز در های نامربوط رو حذف میپس، اين خيلی از داده»

خوابن ارتباطی به داشتن يک جامعه موفق نداره. حالی که روی سرشون ايستادن نمی

تونم از دو طرف بهش نزديک بذار ببينم. در واقع... چيزی که دنبالشم اينه که... می

شون کار شه جامعهکنن که باعث میچه کار می»بگم:  تونمبشم. از يک طرف می

شون شه جامعهکه باعث می کنننمیچه کاری »تونم بپرسم: و از طرف ديگه می «کنه؟

 ««کار کنه؟
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کنم: در مرحبا. حاال چون داری خيلی زيرکانه از پسش بر ميای، بهت يک ارفاق می»

در تاريخ، يک نفر قانون بنيادی جامعه افته. برای اولين بار نهايت يک اعدام اتفاق می

رو شکسته. اونا از کوره در رفتن، ترسيده و متحير شدن. متخلف رو دستگير کرده، 

تونه برای کشف ها انداختن. اين میبدنش رو قطعه قطعه کردن و جلوی سگ

 «شون بهت کمک بزرگی بکنه.قانون

 «آره.»

ی اجرای حکم اعدام هستيم، تو نهکنم. ما در صحمن نقش ميزبان تو رو بازی می»

 «بپرس.

 «بسيار خوب. اين مرد چه عملی مرتکب شده؟»

 «قانون رو شکسته.»

 « درسته، اما دقيقاً چه عملی مرتکب شده؟»

خالف قانون زندگی کرده. کاری کرده که ما او بر»هايش را باال انداخت اسماعيل شانه

 «کنيم.هرگز نمی

 «دی.های من جواب نمینيست. تو به سوالاين منصفانه »بهش خيره شدم 

ی او با تمام نامه، مرد جوان. زندگیبار ثبت شدهبايد بهت بگم کل اين ماجرای اسف»

 «جزئياتش در کتابخونه موجوده.

 غرولند کردم.
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که او چه قانونی تونی بکنی؟ چيزی در مورد اينای مینامه چه استفادهاز اين زندگی»

ی زندگی اونه که ی کامل از شيوهوشته نشده. فقط يک تاريخچهرو شکسته اونجا ن

 «بيشترش نامربوطه.

جا سه تا نکته دارم: چيزی که باشه. اما شايد بتونه يک راهنمايی ديگه بکنه. تا اين»

دن، و وقت انجام نمیی اونا خوب کار کنه، کاری که اونا هيچشه جامعهباعث می

 «دن.انجام نمی هرگزکه اونا انجام داده  اين آدمکاری که 

 

2 

جا داريم ی کليدی در مورد قانونی هستن که ايندقيقاً سه تا نکتهها خيلی خوبه. اين»

ی خاکی سه ميليارد سال به خوبی بر روی اين کره ی حياتجامعه گرديم.دنبالش می

اين جامعه فاصله با ترسْ از  هابخواه زيبايی پيش رفته بود.در واقع، به -پيش رفته بود 

رحمانه دونستن، قانونی، توحش و رقابت بیگرفتن، اون رو جايی پر از آشوب، بی

جايی که در اون زندگی هر مخلوقی در معرض تهديد قرار داشت. اما افرادی از 

کنن چنين تصوری در مورد اون ی شما که همچنان در اين جامعه زندگی میگونه

 «ز اين جامعه تا سر حد مرگ مبارزه خواهند کرد.ندارن. اونا برای جدا نشدن ا

خواران هستن، اونا هم ای منظمه. گياهان سبز غذای گياهاين جامعه در واقع جامعه»

-غذای درندگان، بعضی از اين درندگان هم غذای درندگان ديگه هستن. اضافات باقی

که گياهان سبز شن مونده غذای الشخورهاست، اونا هم تبديل به مواد مغذیِ خاک می

برای رشد به اون نياز دارن. سيستمی که برای ميلياردها سال با شکوه تمام کار کرده. 
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ريزی جانوران رو دوست های نبرد و خون و خونسازان صحنهقابل درکه که مستند

تونه به تو اطمينان بده که تحت هيچ شرايطی ميان دانی میداشته باشن، اما هر طبيعت

دشمن همديگر هستن. ها بخواه در کار نيست. غزال و شير تنها از نظر ها جنگیگونه

زنه، کاری که يک بره دست به کشتار جمعی نمیها هجوم میی غزالشير وقتی به گله

کشه، نه به خاطر فرو نشوندن حس نفرت و ده. فقط يکی رو میدشمن قطعاً انجام می

دست آورد، که شکارش رو بهمحض اينبيزاری بلکه برای فرو نشوندن گرسنگی، و به 

 «تونن به راحتی در ميان شيرها چَرا کنن.ها میغزال

چرا وچونها به اين خاطره که قانونی وجود داره که در بين جامعه بیی اينهمه»

پذيرفته شده، بدون اين قانون جامعه قطعاً دچار آشوب و به سرعت متالشی و نابود 

هايی که در اطراف او خودش رو مديون اين قانونه، اگه گونهخواهد شد. انسانْ هستی 

کردن او به وجود نيامده نبود و باقی نمونده بود. کنن از اين قانون تبعيت نمیزندگی می

-کنه بلکه از هر يک از گونهاين قانون نه تنها از جامعه به عنوان يک کليت حمايت می

 «کنه. متوجهی؟ونه هم پشتيبانی میهای درون جامعه و حتا از فرد فرد اعضای گ

 «که اين قانون چيه هيچ نظری ندارم.گی، اما در مورد اينفهمم چی میمی»

 «کنم.دارم به اثراتش اشاره می»

 «اوه. بسيار خوب.»

ها اين قانون، قانون پاسدار صلحه. قانونی که جامعه رو از آشوب بزرگی که بخواه»

داره. قانونی که زندگی رو برای همه صون نگه میکنن جامعه بهش دچاره مگمان می

-ها تغذيه هايی که از علفها، زندگی برای ملخندگی برای علفز - به ارمغان مياره
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بلعه و بلعه، برای روباهی که بلدرچين رو میرو می کنن، برای بلدرچينی که ملخمی

 «خوره.ی روباه مرده رو میبرای کالغی که الشه

ی وجود گذاشت ها سر بر آورد، به اين دليل پا به عرصهدر سواحل قاره ای کهماهی»

که صدها ميليون نسل حيات پيش از او، اين قانون رو رعايت کرده بودن. تعدادی ماهی 

با رعايت همين قانون دوزيست شدن. بعضی از دوزيستان با رعايت همين قانون خزنده 

ون پرنده و پستاندار شدن. برخی از شدن. برخی از خزندگان با رعايت همين قان

ها به پستانداران با رعايت همين قانون نخستی شدن. يک انشعاب از نخستی

به  مبدل شد، باز هم با تبعيت از همين قانون. استرالوپيتيکوس 5استرالوپيتيکوس

به  مبدل شد، باز هم با تبعيت از همين قانون. هوموهابيليس 2هوموهابيليس

، 4به هوموساپينس بدل شد باز هم با تبعيت از همين قانون. هوموارکتوس 3هوموارکتوس

تبديل شد، باز  5به هوموساپينس ساپينس باز هم با تبعيت از همين قانون. هوموساپينس

 «همه با تبعيت از همين قانون.

                                                        
5 australopethicus 

2 homo habilis 
3 homo erectus 

4 homo sapiens 

« خردمند»که در اين عنوان دو بار تکرار شده است،  sapiensی انسان. عنوان علمی گونه 5

 شود.ترجمه می
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سر ی هوموساپينس ساپينسبعد ناگهان حدود ده هزار سال پيش يک شاخه از خانواده»

انسان از اين قانون مستثناست. مقدر نبوده که اين قانون انسان رو »داشته و گفتن بر

ها تمدنی ساختن که در هر گوشه و کنار، اين قانون رو به بنابراين اون «محدود کنه.

 شناختیزيستزدنی در مقياس برهمبه چشم - گرفت، و در طول پونصد نسلسخره می

ی اپينس ساپينس متوجه شد که کل جهان رو به ورطهی هوموسين شاخه از خانوادها -

 «نابودی کشونده. و توجيه اونا برای اين مصيبت... چی بود؟

 «هان؟»

تنها  هابخواه ی خاکی زندگی کرد، اماآزار بر روی اين کرهانسان سه ميليون سال بی»

نا در اند. و توضيح اوی نابودی رسوندهدر عرض پونصد نسل همه چيز رو به مرحله

 «باره چيه؟اين

ها وجود ها اينه که يه مشکل اساسی در ذات انسانفهمم. توضيح اونمنظورت رو می»

 «داره.

که اساساً مشکلی کنيد، نه! بلکه ايناالً داريد يه اشتباهی میها احتمشما بخواهکه نه اين»

 «در ذات انسان وجود داره.

 «درسته.»

 «يه؟حاال نظرت راجع به اين توجيه چ»

 «کنم.دارم يه جورايی بهش شک می»

 «خوبه.»

 



 اسماعيل 546
 

3 

قدم به جهان نو گذاشتن و شروع کردن به خُرد و خمير کردن همه  هابخواه زمانی که»

به دنبال پاسخی برای اين پرسش بودن که: آيا راهی برای دستيابی به  هانخواه چيز،

ايم ن ابتدا رعايت کردهيکجانشينی وجود داره که بر خالف اون قانونی که ما از همو

بندی کردن. نباشه؟ مسلماً منظورم اين نيست که اونا آگاهانه چنين پرسشی رو فرمول

قدر از وجود اين قانون آگاه بودن که هوانوردان اوليه از وجود قوانين اونا همون

آيروديناميک. با اين وجود به همون شکل با اين قانون دست به گريبان بودن: ساختن و 

های تمدن يکی پس از ديگری، جستجو برای تمدنی که قادر به پرواز ا کردن طيارهره

باشه. روند پيشرفت بسيار کند بود. پيش رفتن با آزمون و خطا ممکن بود ده هزار سال 

ای در کار دونستن که عجلهيا پنجاه هزار سال ديگه. ظاهراً اونا می -ديگه طول بکشه 

ای که فاجعه به ون رو به آسمون برسونن. ساختن وسيلهکه خودشاجباری نبود  نيست.

 « رسيد.معقول به نظر نمی -ها کردن کاری که بخواه -بار بياره 

حاال »دهد از او پرسيدم اسماعيل به اينجا که رسيد سکوت کرد، وقتی ديدم ادامه نمی

 «چی؟

که بتونی به  گردیری و وقتی برمیحاال تو می»هايش چين خورد لبخندی زد و گونه

 «از ابتدا در کار بودن. ی حياتجامعه هايی درمن بگی چه قانون يا قانون

 «اش رو داشته باشم.مطمئن نيستم که آمادگی»

ايم: مون رو صرف همين کار کردهما، اگه نگم تمام وقت، دست کم نيمی از وقت»

«آماده کردن تو.
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 «دونم از کجا بايد شروع کنم.اما نمی»

جا هم سه تا کليد راهنما داری. قانونی ها اينها و پها، بالفی. مثل ماجرای دونمی»

 و گردی در بين موجودات زنده برای سه ميليارد سال بدون هيچ چونکه دنبالش می

که کار به  و به همين خاطر بود»با سر به دنيای بيرون اشاره کرد. « چرايی اطاعت شده.

شد، دريا برهوتی ن از ابتدا و نسل پشت نسل اطاعت نمیگه اين قانو. اجا رسيداين

خالی از حيات بود و خشکیْ بيابانی باير، تمام اَشکال رنگارنگ حيات با پيروی از اين 

ان و با پيروی از همين قانون، انسان متولد شده. تنها يک بار قانون پا به عرصه گذاشته

نه آحاد  -الف اين قانون رفتار کنه ی خاکی يک گونه کوشيده بر خدر تاريخ اين کره

ناميدم. ده  هابخواه ها رو، بلکه تنها يک گروه از مردم، کسانی که من اونيک گونه

ها با اين قانون ديگه بسه، قرار نبوده انسان»هزار سال پيش، اين گروه از مردم گفتن:

انون منع کرده چه اين قپس شروع کردن به تخطی از اين قانون. هر اون «محدود بشن.

بود به عنوان يک سياست اساسی وارد تمدن اونا شد. و حاال بعد از پونصد نسل، اونا به 

ای رسيدن که بايد سزای تخطی از اين قانون رو ببينن. مجازاتی که گريبان مرحله

 « هرکسی رو که از اين قانون سرپيچی کنه خواهد گرفت.

 «کافی راهنمايی شدی.ی به اندازه»اسماعيل دستش را بلند کرد 
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توانستم به داخل برگردم، به خانه هم جا ماندم. نمیدرْ پشت سرم بسته شد و من آن

جا ماندم. مغزم خالی بود. احساس افسردگی خواستم بروم و به همين خاطر هماننمی



 اسماعيل 546
 

ام. در خانه هم اوضاع کردم رانده شدهکردم. بی هيچ دليل منطقی حتا احساس میمی

به هم ريخته بود، کارها روی هم انباشته شده بود. از کارهايم عقب افتاده بودم. به خيلی 

ی چندانی به انجامش عالوه اسماعيل هم تکليفی به من محول کرده بود که عالقه

نداشتم. وقتش رسيده بود که جدی دست به کار شوم و برای همينْ کاری کردم که 

شروب خوردم. احتياج داشتم با کسی حرف کنم؛ رفتم بيرون و مخيلی به ندرت می

ه کسی برای هميش -د شانس هستنخورهای منزوی از اين بابت خوشبزنم، و مشروب

 کنند.حرف زدن پيدا می

حاال ته اين احساس عجيب افسرگی و طردشدگی چه چيزی وجود داشت؟ و چرا در 

اسماعيل من را  خصوص،خصوص دچارش شده بودم؟ پاسخ: در اين روزِ بهاين روزِ به

دارش توانست تحقيقی را که عهدهبه حال خودم رها کرده بود تا خودم کاری بکنم. می

شده بودم به من محول نکند، اما ترجيحش اين بود. نتيجه: نوعی طردشدگی. اين 

 ام. گانه است. قطعاً. اما من هيچ وقت ادعای کامل بودن نداشتهطوری تعبير کردنش بچه

دوم بهم  گيالسکردم. هم اين نبود. چون هنوز هم احساس افسردگی می اشالبته همه

کردم. درسته. منشأ احساس کمک کرد ته و تويش را در بياورم: داشتم پيشرفت می

 ام همين بود. افسردگی

اش طی چند سال و ضمن کار اسماعيل يک برنامه داشت. البته، حتماً، چرا که نه؟ برنامه

رسيد. آدم بايد برنامه تر شده بود. منطقی به نظر میعدد، پختهکردن با شاگردهای مت

-جا، اينجا، اينرسی، بعد به اينجا میکنی، بعد به اينجا شروع میداشته باشد. از اين
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رسی به انتها. از توجهت متشکرم، اوقات خوبی داشته جا و باالخره يک روز به می

 ببند. روی در را پشت سرت باشی، وقتی بيرون می

تا االن چقدر از راه را آمده بودم؟ نصف راه؟ يک سوم راه؟ يک چهارم؟ هر چقدر. 

-تر میکردم مرا يک قدم به بيرون رفتن از زندگی اسماعيل نزديکهر پيشرفتی که می

 کرد.

کدام صفت منفی با تعبير من از اين اوضاع همخوانی دارد؟ خودخواهی؟ احساس 

پذيرم و هيچ عذری زی که هست من مسئوليتش را میخشکی؟ هر چيمالکيت؟ ناخن

 آورم. هم نمی

ک معلم ي - خواستمشدم: من فقط يک معلم نمیرو میبايد با حقيقت مسئله روبه

  خواستم.العمر میمادام
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 ی قانون چهار روز وقت مرا گرفت.جستجو درباره

م اين کار را انجام دهم، توانيک روز تمام را صرف آن کردم که به خود بگويم نمی

دو روز بعد را صرف انجام دادنش کردم و يک روز هم سعی کردم مطمئن شوم که 

رفتم، آنچه که به اتاق اسماعيل میام. روز پنجم برگشتم. در حالیانجامش داده

دونم چرا تاکيد فکر کنم می»که کردم؛ اينخواستم بگويم را در ذهن تمرين میمی

 «اين کار رو انجام بدم.داشتی که خودم 

از افکارم بيرون آمدم و برای يک لحظه جا خوردم. فراموش کرده بودم که چه چيزی 

ای و يک جفت چشم که ی شيشهدر انتظارم است: اتاق خالی، يک صندلی، يک ورقه

 ای دادم.زد. سالم ابلهانهاز پشت آن برق می

اش آمد، لب بااليید. به عنوان خوشگاه اسماعيل کاری کرد که تا به حال نکرده بوآن

پاچه روی را بلند کرد تا يک رديف دندان به بزرگی آرنجم را به من نشان دهد. دست

 ای منتظر تاييد او شدم.مدرسهصندلی پريدم و مثل يک بچه

دونم چرا تاکيد داشتی که خودم اين کار رو انجام بدم. اگه تو فکر کنم می»به او گفتم 

کنن ها چه کار میاده کرده بودی و خودت به من گفته بودی که بخواهکار من رو س

البته، درسته، خب که »گفتم که افته، من در پاسخ میکه هرگز در طبيعت اتفاق نمی

 ««چی؟



 اسماعيل 555
 

 ای کرد.اسماعيل ناله

دن که در طبيعت هرگز ها چهار کار انجام میطور که من متوجه شدم، بخواهخب. اون»

که اونا رقباشون رو ی اينا در اساس تمدنِ اونا قرار داره. اول اينته، و همهافاتفاق نمی

ی حيات، حيوانات افته. در جامعهکنن، چيزی که هرگز در طبيعت اتفاق نمیمی نابود

کنن و شکارهای اونا کنن، به قلمروی رقباشون تجاوز میاز قلمرو و شکارشون دفاع می

کنن، اما هرگز به قصد حذف رقبا اونا رو ن رو شکار میدزدن. برخی حتا رقباشورو می

ها و های صحرايی، روباهداران و کشاورزان با گرگکشن. اين کاريه که گلهنمی

 «شه.کنن. در حيات وحش شکارْ به قصد خوردن انجام میها میکالغ

زمانی که اما بايد اضافه کرد که حيوانات به عنوان دفاع شخصی يا »اسماعيل تاييد کرد 

ها ممکنه به يک پلنگ که به اونا حمله کشن. مثالً بابوناحساس خطر کنن هم می

 .«رن، اما دنبال پلنگ نهها دنبال غذا میجاست که بابوننکرده حمله کنن. نکته اين

 «کنم درست متوجه منظورت شده باشم.فکر نمی»

ای برای پيدا کردن غذا يافتهها در نبودِ غذا، جستجوی سازمانمنظورم اينه که بابون»

ای برای پيدا کردن يافتهگاه جستجوی سازمانها هيچدن، اما در غياب پلنگترتيب می

طوره که تو گفتی: وقتی که حيوانات به دن. به عبارت ديگه، همونپلنگْ ترتيب نمی

دست آوردن به هدف -ا هشدت خشنی مانند بابونتا حيوانات بهح -ن رشکار می

 «است، نه نابود کردن رقبا و يا حتا حيواناتی که در کمين هستن.غذ

 «شدم که منظورت چيه. بله، حاال متوجه»
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شه؟ البته، جدای تونی مطمئن باشی که اين قانون بدون استثنا رعايت میو از کجا می»

 ناميد ديده نشده که رقبا همديگر روچه شما حيات وحش مینگاه در اوکه هيچاز اين

 « نابود کنن.

وقت همونطور که گفتی، وضعيت اين طوری شد، اوناگه بدون استثنا رعايت نمی»

کردن، ديگه رقيبی باقی بود. اگه رقبا همديگر رو به قصد کشتن شکار مینمی

 «ترين.موند: قویموند. تنها يک گونه در هر سطح رقابت باقی مینمی

 «ادامه بده.»

برن تا برای يافته از بين میای رقبای خودشون رو سازمانها غذديگه اينکه، بخواه»

جا قانون افته. اونغذای خودشون جا باز کنند. چيزی مشابه اين در طبيعت اتفاق نمی

 «خوای بردار، و باقی رو رها کن.چه رو که میاينه: اون

 اسماعيل تاييد کرد.

کنن. در به غذا محروم می ها رقباشون رو از دسترسیديگه اينکه بخواه»ادامه دادم 

شه رقبات رو از دسترسی خوراک خودت محروم کنی اما نه طبيعت قانون اينه: می

اين آهو سهم »تونی بگی ها به غذا بشی. به عبارت ديگه میاينکه کالً مانع دسترسی اون

شير از شکارش به عنوان سهم  «ها سهم من هستن.تمام آهو»تونی بگی اما نمی «منه،

 «کنه.کنه، اما از گله به عنوان سهم خودش دفاع نمیش دفاع میخود

درسته. اما فرض کن تو يک گله رو از ابتدا خودت پرورش دادی، در اون صورت »

 «از گله به عنوان سهم خودت دفاع کنی؟ تونیمی



 اسماعيل 553
 

 های دنيا رو از آنِدونم. فکر کنم بله، مادامی که سياست تو اين نباشه که تمام گلهنمی»

 «خودت بدونی.

 «ی محروم کردن رقبات از کِشت خودت چه نظری داری؟و درباره»

اينه: هر متر مربع اين سياره متعلق به ماست، پس اگه تمامش رو به  ماباز هم... سياست »

وقت رقبامون بدشانسی آوردن و بايد منقرض بشن. سياست ما اينه زير کشت ببريم، اون

ی محروم کنيم و اين چيزيه که هيچ گونه تمام غذای دنيا که رقبامون رو از دسترسی به

 «ده.ای انجام نمیديگه

کنن، اما شما رو از زنبورها شما رو از دسترسی به محتويات کندوشون محروم می»

 «کنن.ها محروم نمیدسترسی به سيب

 «درسته.»

رگز در به دن که هها انجام میگی مورد چهارمی هم هست که بخواهخوبه. و تو می»

 «قول تو حيات وحش رخ نداده.

خوره، اما آهوی دومی کنه و اونو میبله. در حيات وحش، شير يک آهو رو شکار می»

خوره اما علف رو کنه تا برای فردا ذخيره کنه. گوزن علفی که هست رو میشکار نمی

 «دن.ام میها انجکَنه تا برای زمستون ذخيره کنه. اما اينا کارهاييه که بخواهنمی

 «ی اين يکی کمتر مطمئن هستی.رسه دربارهبه نظر می»

کنن، مانند زنبورها، اما اغلب که غذا رو ذخيره می هستنهايی طوره. گونهبله. همين»

 «کنن.اين کار رو نمی
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کنه. بسياری اونو در ای غذا ذخيره میدر اين مورد اشتباه کردی. هر موجود زنده»

ای ديگه اين کافی ها. اما برای عدهها و آدمن، مثل شيرها، گوزنکنبدنشون ذخيره می

 «نيست و بايد غذا رو بيرون هم ذخيره کنن.

 «آهان. متوجهم.»

تونسته وجود داشته باشه، ی غذا به اين شکل وجود نداره. نمیممنوعيتی برای ذخيره»

کنن، ذا ذخيره میخواران غکنه: گياهان سبز برای گياهچون سيستم اين طوری کار می

 «خواران برای درندگان، و به همين صورت.گياه

 «درسته. از اين زاويه به مسئله نگاه نکرده بودم.»

 «سابقه است؟کنن که در حيات وحش بیها میای هم هست که بخواهآيا کار ديگه»

 «ی حيات باشه.رسه. نه کاری که مربوط به سازوکار جامعهچيزی به نظرم نمی»
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ی برانگيزی توصيف کردی حدود رقابت رو در جامعهقانونی که به شکل تحسين»

تونی با تمام قوا رقابت کنی، اما نه اينکه رقبات رو شکار کنی کنه. میحيات تعريف می

ها رو از دسترسی به غذا محروم کنی. به عبارت ديگه يا غذاشون رو از بين ببری يا اون

 «که جنگ راه بيندازی.ينتونی رقابت کنی، اما نه امی

 « طور که گفتی قانون پاسداری از صلحه.بله. همون»

 «ده؟و اثر اين قانون چيه؟ چه چيزی رو گسترش می»

 «خب... نظم.»
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ای هستم. اگه اين قانون ده ميليون سال پيش لغو شده بود بله، اما االن دنبال چيز ديگه»

 «کرد؟یافتاد؟ جامعه چه حالتی پيدا مچه اتفاقی می

داشت. اگه تمام رقبای باز هم بايد بگم تنها يک شکل از حيات در هر سطح وجود می»

رسه که حتماً تا اين ها ده ميليون سال پيش با هم وارد پيکار شده بودند، به نظر میعلف

 يکپرنده، ی برنده يکحشره، ی ای سر بر آورده بود. يا احتماالً يک برندهلحظه برنده

 .«بودمسئله در تمام سطوح برقرار می ينا .داشتوجود می ...خزنده، وی برنده

ده؟ چه تفاوتی ميان وضعيت اين جامعه و پس قانون چه چيزی رو گسترش می»

 «ی کنونی وجود داره؟جامعه

ی متفاوت ای که من توصيف کردم چند دوجين يا چند صد گونهکنم جامعهتصور می»

 «ل حاضر چند ميليون گونه داره.داشت. اما جامعه در حامی

 «ده؟پس قانون چه چيزی رو گسترش می»

 «تنوع رو؟»

 «البته. و خوبی تنوع چيه؟»

 «تره.دونم. خب... جالبنمی»

ها و شيرها تشکيل شده ايراد داره؟ و ای که تنها از علف، آهوی جهانیکجای جامعه»

 «داره؟ای که هيچ چيز جز انسان و برنج نی جهانیيا جامعه

شناختی ای از منظر بومکنم چنين جامعهفکر می»ای خيره شدم. برای مدتی به نقطه

تغييری در شرايط موجود، همه چيز رو  ينترپذير خواهد بود. کوچکضعيف و آسيب

 .«ريزهبه هم می
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ی چند صد ميليون است. يک جامعه خودِ جامعهی بقای تنوع مايه»اسماعيل تاييد کرد. 

ی بزرگ جهانی. تونه تقريباً در برابر همه چيز مقاومت کنه، جز يک فاجعهی میاگونه

در بين اون چند صد ميليون، چندين هزار هستند که در برابر کاهش دمای بيست 

رسه. بين اون چند صد تر از اونيه که به نظر میکه بسيار مخرب -ای دوام ميارن درجه

ای دوام ميارن. اما يک ر افزايش دمای بيست درجهميليون چندين هزار هستن که در براب

 «ای تقريباً هيچ شانسی برای بقا نداره.ی چند صد يا هزار گونهجامعه

جا مورد حمله واقع شده. هر روز چند درسته. و تنوع دقيقاً اون چيزيه که در اين»

 .«رنها از بين میی بخواهشکنانهی رقابت قانوندوجين گونه به خاطر شيوه

چه در حال رخ دادنه تاثيری دونی قانونی در کاره، آيا در نگاهت به اونحاال که می»

 «ذاره؟می

مون وپاچلفتی بودنکنم رفتار ما يک اشتباه سهويه. ما به خاطر دستبله. ديگه فکر نمی»

 در حال از بين بردن جهان نيستيم، ما در حال از بين بردن جهان هستيم چون عيناً و عمداً

 «با جهان در پيکاريم.
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هايی که اين قانون رقابت طور که توضيح دادی، اگه همه خودشون رو از قاعدههمون»

گونه  يکی حيات از بين خواهد رفت. اما اگه تنها معين کرده مستثنا بدونن، جامعه

 «خودش رو مستثنا بدونه چطور؟

 «يعنی به جز انسان؟»
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نسانی داشته باشه. فرض کن تو يک کفتار هستی. چرا بله. البته بايستی هوش و عزمی ا»

جو تقسيم کنی؟ بارها و بارها اتفاق پرور و سلطهبايد شکار خود رو با اون شيرهای تن

رسه، تو رو فراری کنی، و يک شير از راه میافته که يک گورخر رو شکار میمی

های پارهبرای تکهشه، در حالی که تو در اطراف، ده، و خودش مشغول خوردن میمی

 «زنی. اين عادالنه است؟مونده پرسه میباقی

 «خوری.کنن و کفتارها مفتها شکار میشير - کردم برعکسهفکر می»

کنن، اما مانعی برای مالِ خود کردنِ شکار ديگران شيرها البته برای خودشون شکار می»

 «بينن.هم نمی

 «قبول.»

 «نی؟خوای چه کحاال به ستوه اومدی. می»

 «شيرها رو نابود کنم.»

 «و اين چه اثری داره؟»

 «خوری در کار نيست.خب... ديگه مفت»

 «کردن؟شيرها از چه چيزی تغذيه می»

 «از آهوها، گورخرها. از شکارشون.»

 «ذاره؟حاال شيرها نابود شدن. اين چه تاثيری روی تو می»

 «ه.گی. حاال برای ما شکار بيشتری وجود دارمتوجهم چی می»

 «و وقتی که شکار بيشتری برای شما وجود داشته باشه؟»

 دانستم چه بايد بگويم به او زل زدم.در حالی که نمی
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ی طبيعی، دونی. در جامعهشناسی رو میی بومکردم اصول اوليهخوب. فکر میخيلی»

ی غذايی يک جمعيت بيشتر بشه، رشد جمعيت خواهيم داشت. با رشد هرگاه ذخيره

ی غذايی، جمعيت کنه و با کاهش ذخيرهی غذايی کاهش پيدا میذخيره جمعيت،

همه چيز رو در  ،کنش بين ميزان توليد و مصرف غذاکنه. اين ميانکاهش پيدا می

 «داره.تعادل نگه می

 «دونستم. فقط اون لحظه به ذهنم نرسيد.اينو که می»

 «خب، فکر کن.»فت اسماعيل در حالی که گيج شده بود، چهره در هم کشيد و گ

باشه. پس با نابود شدن شيرها، غذای بيشتری برای کفتارها وجود داره، و »من خنديدم. 

کنه که شکار ناياب بشه، و کنه. تا جايی افزايش پيدا میها افزايش پيدا میجمعيت اون

 «کنه.سپس کاهش پيدا می

يم گرفتی که قانون رقابتِ اين شرايط عاديه اما تو شرايط عادی رو تغيير دادی. تو تصم»

 «محدود در مورد کفتارها اعمال نشه.

 «کشم.درسته. پس من ساير رقبا رو می»

 «خوام خودت ته و توش رو در بياری.کاری نکن که با انبر از دهنت حرف بکشم. می»

مون هامون برای شکار رو کشتيم... جمعيتکه رقيبباشه. بذار ببينم. پس از اين»

که شکار کم بشه. ديگه رقيبی برای کشتن باقی نمونده، کنه تا جايیمی افزايش پيدا

که کفتارها به پرورش پس ما مجبوريم جمعيت شکارمون رو افزايش بديم... اين

 «حيوون رو بيارن کمی دور از ذهنه.
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ايد، اما خودِ شکارتون هم اند رو کشتههايی که در شکار با شما سهيم بودهشما رقيب»

ی يک گونه در واقع رقبای هايی برای تغذيه از علف. اينها با واسطهقيبر - دارهرقبايی 

های شکارتون رو بکشيد علف بيشتری برای شکار شما وجود شما هستن. اگه رقيب

 «خواهد داشت.

درسته. علف بيشتر برای شکار يعنی شکار بيشتر، شکار بيشتر يعنی کفتارهای بيشتر و »

 «چه چيزی برای کشتن باقی مونده؟کفتار بيشتر يعنی... 

 اسماعيل ابروانش را باال انداخت.

 «چيزی برای کشتن باقی نمونده.»

 «فکر کن.»

تونيم ايم. حاال میباشه. ما رقبای مستقيم و رقبای با يک واسطه رو کشته»فکر کردم. 

ت که برای فضا و نور خورشيد با علف رقاب گياهانی - رقبای با دو واسطه رو بکشيم

 «کنن.می

ی شکار شما وجود خواهد داشت و درسته. در اين صورت گياهان بيشتری برای تغذيه»

 «در نتيجه شکار بيشتری برای شما.

داران تقريباً مقدس به حساب مياد. هرچه رو جالبه... اين کار برای کشاورزان و گله»

وره، بکش. هر خخوری رو میتونی بخوری، بُکُش. هرچه رو که چيزی که تو مینمی

 «کنه، بکش.خوری غذا فراهم نمیچيزی رو که برای چيزی که تو می

های بيشتری رو نابود کنی، ها. هر چه رقيببايد مقدس باشه، البته در فرهنگ بخواه»

تونی بکنی. هر ترين کاريه که میهای بيشتری رو به دنيا مياری، و اين مقدسانسان
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حدود مستثنا بدونی، هر چيزی که در دنيا هست به وقت خودت رو از قانون رقابت م

 «شه که بايستی حذف بشه.جز غذای تو و غذای غذای تو به دشمنی تبديل می
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که يک گونه خودش رو از اين قانون مستثنا بدونه مثل اينه بينی، اينطور که میهمون»

ای که در جامعه مونی ووقت تو میها خودشون رو مستثنا بدونن. اونی گونهکه همه

 «خواهد شد. ی يک گونهاون تنوعْ قربانی توسعه

ی رقبا، افزايش ذف پيوستهح -ردن ها در آوبله. سر از جايی در مياری که بخواه»

که با انفجار جمعيت چه ی اينی غذايی، و نگرانی پيوسته دربارهی ذخيرهپيوسته

ی افزايش توليد غذا برای بارهخواهی کرد. يک بار يه اسمی روش گذاشتی. چيزی در

 «يافته.ی جمعيت رشدتغذيه

ی جمعيت رشديافته باعث رشد هر چه بيشترِ جمعيت افزايش ميزان توليد برای تغذيه»»

 «به اون اشاره کرد. 5«نوع بشر»پيتر فارب در کتاب « شه.می

 «تو گفتی که اين يک تناقضه؟»

 «گفت اين يک تناقضه.او نه، »

 «چرا؟»

                                                        
5 Humankind, Peter Farb 
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ای در حيات وحش تا دونه که هر گونهمطمئنم که او می»اعيل شانه باال انداخت. اسم

طور که اش گسترش پيدا کنه. اما همونی غذايیکنه که ذخيرهجايی زاد و ولد می

 «کنه.ده که چنين قوانينی در مورد انسان صدق نمیدونی، فرهنگ مادر به ما ياد میمی

 

5 

ريم، اين سوال پيش ها پيش میطور که تو اين بحثينمن يک پرسش دارم. هم»گفتم 

مياد که آيا خودِ کشاورزی هم مغاير با اين قانونه. منظورم اينه که انگار تعريفش هم 

 «مغاير با اين قانونه.

ای هم های ديگهها باشه. اما تعريفگه تنها تعريف تو از اون، تعريف بخواها -ه درست»

ه کشاورزی اعالن جنگی باشه به تمام حياتی که با رشد شما وجود داره. لزومی نداره ک

 «راستا نيست.هم

فرما هستن، ی زيستی روابط اقتصادی حکمکنم مشکل من اينجاست. در جامعهفکر می»

 .رسهمگه نه؟ منظورم اينه که اگه برای خودت بيشتر برداری، به ديگری کمتر می

 «درسته؟

 «خوای به کجا برسی؟ چرا اين کار رو بکنی؟ی خودت میبله. اما با بيشتر برداشتن برا»

 «شه يکجانشين شد.خب اين اساس يکجانشينيه. بدون کشاورزی که نمی»

 «خوای؟مطمئنی همين رو می»

 «تونم بخوام؟ای میچه چيز ديگه»
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خوای تا جايی رشد کنی که جهان رو به تسخير در بياری و هر متر مربع اون رو آيا می»

 «کشت ببری و همه رو مجبور به کشاورزی کنی؟به زير 

 «نه.»

کنن. سيستمِ کشاورزی اونا از چنين هنوز هم می و - اندها کردهاين کاريه که بخواه»

 «حد و اندازه.. رشد بیرشد بلکه -کنه: نه تنها يکجانشينی ای پشتيبانی میايده

 «خوام.باشه. اما من فقط يکجانشينی رو می»

 «ومی نداره به جنگ بری.بنابراين لز»

اما مشکل پابرجاست. اگه قرار باشه من يکجانشين باشم، بايد بيشتر از گذشته داشته »

 «تامين بشه.يک جايی باشم، و اين مقدار بيشتر بايد از 

که، يکجانشينی به هيچ وجه يک سازگاریِ شم. اول اينبله. درسته. متوجه مشکلت می»

 مطلقگر رسه که کوچای االن به ذهنم نمیهيچ گونه مخصوصِ انسان نيست. در واقع

گاه، باشه. هميشه يک قلمرو، زمين چرا، زمين بذرپاشی، کندو، النه، کنام، کمين

ای در کار هست. و درجات مختلفی از يکجانشينی در گودال يا پناهگاه زيرزمينی

گر مطلق وچگردآورندگان هم ک-ها وجود داره. حتا شکارچیحيوانات و حتا انسان

-های ميانی وجود داره. شکارچیها و کشاورزان مطلق حالتنيستن و بين اون

کنن و مازاد غذاشون رو جمع و آوری میگردآورندگانی هستن که به طور جدی جمع

کشاورزانی هستن که کمتر کشت و نيمه کنن تا بتونن بيشتر يکجانشينی کنن.ذخيره می

کشاورزانی هستن که بيشتر کشت کنن. و حتا شبهآوری میکنن و بيشتر جمعمی

 «آوری. و به همين منوال.کنن و کمتر جمعمی
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 «اما اين به مشکل اصلی ارتباطی نداره.»من گفتم 

شکل ببينی. چيزی ، اما ديد تو قفل شده که مسئله رو فقط و فقط به يک دارهالبته که »

 5امی که اون سازگاریهنگ - به صحنه اومد هوموهابيليسکه بينی اينه: هنگامیکه نمی

قربانی چيزی بايد  - ، به صحنه اومدهوموهابيليسايم خاص که اسمش رو گذاشته

که شد. بلکه صرفاً اينی ديگه منقرض میشد. منظورم اين نيست که بايد يک گونهمی

يز بود. و نه با يک چيز، که با چند هزار چچيزی در حال رقابت با  ابيليسهوموهاز آغاز 

ی هر بايستی همه در حدی هزينه بدن. اين نکته درباره هوموهابيليسه برای بودنِ ک -

 «کنه.ی جديدی که به اين سياره اومده صدق میگونه

 «نی داره.دونم که اين مسئله چه ارتباطی با يکجانشيباشه. اما من هنوز نمی»

ی همهکنی. يکجانشينی يک سازگاری زيستيه که تا حدی ميان که گوش نمیمثل اين»

های اطرافش رقابت سازگاری بايد با سازگاریهر ها، از جمله انسان، شايعه. و گونه

اين  مشمولقوانين رقابت نيست، بلکه مغاير با که، يکجانشينیِ انسان کنه. خالصه اين

 «قوانينه.

 «بله. باشه، حاال متوجه شدم. آهان.»

 

 

                                                        
شود که در روند تکامل توسط هايی اطالق میشناسی، سازگاری معموالً به ويژگیدر زيست 5

کند. در اين بخش از متن، مک میانتخاب طبيعی گزينش شده و به موفقيت توليد مثلیِ گونه ک

 های منحصر به فرد يک گونه استلفظ سازگاری مجاز از مجموعه سازگاری
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6

 «پس ما چی کشف کرديم؟»

ای که خود رو از قوانين رقابت مستثنا بدونه با گسترشِ ما کشف کرديم که هر گونه»

 «شه.ساز از بين رفتن جامعه میخودش زمينه

 «ای؟ حتا انسان؟هر گونه»

 «افته.بله، البته. در واقع همين اتفاق داره می»

يک نقطه ضعف مختص نسل انسان نيست.  -کم اين مسئله دست -ه مسئله بينی کمی»

چيزی که مردم فرهنگ شما رو به نابودگران جهان بدل کرده، نقطه ضعفی محيرالعقول 

 «ی انسان نيست.در گونه

ی ای که به اندازهای بيفته. دست کم هر گونهنه. چنين اتفاقی ممکن بود برای هر گونه»

باشه که بتونه از پس انجام اون بر بياد. با اين شرط که هر افزايش در  کافی زور داشته

 «ی غذايی با رشدی در جمعيت همراه بشه.ذخيره

ای ی هر گونهکنه. اين دربارهی غذايی، هر جمعيتی گسترش پيدا میبا گسترش ذخيره»

ت رسوندن. برای هزار ساله که اين مسئله رو به اثبا ها دهدرسته، از جمله انسان. بخواه

ی غذايی رو پيوسته افزايش دادن تا جمعيت بيشتری رو تغذيه کنن، ده هزار سال ذخيره

 «و هر بار که اين کار رو کردن، جمعيت باز هم بيشتر افزايش پيدا کرده.

فرهنگ مادر »در حالی که در جای خود نشسته بودم، کمی فکر کردم. سپس گفتم 

 «موافق نيست.

 «گه؟. حتماً شديداً مخالفه. چی میالبته که نيست»
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اينکه جمعيت افزايش  بدونمون رو افزايش بديم، ی غذايیتونيم ذخيرهگه ما میمی»

 «کنه.پيدا می

 «مون رو افزايش بديم؟ی غذايیبه چه منظور؟ چرا ذخيره»

 «ها گرسنه.برای اطعام ميليون»

 «گيريد که توليدمثل نکنن؟ل میکنيد، آيا ازشون قوو هنگامی که اونا رو اطعام می»

 «خب... نه، اين جزيی از برنامه نيست.»

 «افته؟ها گرسنه رو اطعام کنيد، چه اتفاقی میپس اگه اين ميليون»

 «کنه.کنن و جمعيت افزايش پيدا میاونا توليدمثل می»

 شه، وبروبرگرد. اين آزمايش ده هزار ساله که هر ساله در فرهنگ شما اجرا میبی»

يافته خود ی جمعيت رشدپذيره. افزايش توليد غذا برای تغذيهبينینتايجش کامالً پيش

بينی ای بده و هر پيششه. واضحه که بايد چنين نتيجهمنجر به افزايش جمعيت می

 .«شناختيه پردازی در محاسبات زيستای صرفاً خيالديگه

گه اگه کار بيخ پيدا کنه با اين وجود... فرهنگ مادر می»کمی بيشتر فکر کردم 

 « کنه.پيشگيری از تولد مشکل رو حل می

هايی بله. اگه زمانی اونقدر حوصله داشته باشی که با دوستات درگير همچين بحث»

کشن. افتن نفس راحتی میشی که اونا هنگامی که ياد اين نکته میبشی، متوجه می

اش رو که زندگیخوره پيش از اونالخمری که قسم میمانند دائم «وای! نزديک بودا!»

به باد بده، الکل رو کنار خواهد گذاشت. اما کنترل جمعيت جهانی هميشه کاريه که به 
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سه ميليارد نفر بوديد هم به آينده محول  5361شه. زمانی که در سال آينده حواله می

 «.5امروز هم که پنج ميليارد هستيد، به آينده محول شدهشد. 

 .«شدنيهاما اين کار  حرفت درسته.»

که اين کنيد. تا زمانیکه شما اين داستان رو اجرا میاما نه تا زمانی -البته که شدنيه »

کنيد، قحطی رو با افزايش توليد غذا پاسخ خواهيد داد. تبليغات داستان رو اجرا می

 «ای؟ارسال غذا به گرسنگان جهان رو ديده

 «بله.»

 «های ضدبارداری هم ديدی؟آيا تبليغی برای ارسال بسته»

. اگه بهش خواد و هم خرما روهم خدا رو میوقت. فرهنگ مادر در اين مورد هيچ»

گه میقحطی اما وقتی بهش بگی کنترل جمعيت جهانی، گه می انفجار جمعيتبگی 

رسه، افزايش توليد غذا يک رخداد ساليانه طور که به نظر می. اما اونافزايش توليد غذا

 «افته.وقت اتفاق نمیکنترل جمعيت جهانی هيچاست و 

 «طوره.همين»

در فرهنگ شما به طور کلی، در واقع هيچ گرايشی به سمت کنترل جمعيت نيست. »

 نخواهدوقت به وجود ای که بايد در نظر داشته باشی اينه که چنين گرايشی هيچنکته

اون جهان برای انسان به وجود  کنيد که مطابقاومد، نه تا زمانی که داستانی رو اجرا می

                                                        
ميليارد نفر  7 حدود 5215گردد. جمعيت جهان در سال باز می 2533چاپ کتاب به سال  5

 شود.تخمين زده می
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خواد که کنيد، فرهنگ مادر از شما میآمده. چون تا زمانی که اين داستان رو اجرا می

 «کنه.میی کنترل جمعيت رو به فردا حواله و وعده -غذای بيشتری توليد کنين 

 «بله، متوجهم. اما يک سوال دارم.»

 «بپرس.»

 «چيه؟تو گه. اما نظر طی چی میی قحدونم که فرهنگ مادر دربارهمی»

وجه از قوانين زيستیِ ی انسان به هيچدونم که گونهدم. فقط میمن؟ من نظری نمی»

 « ها مستثنا نيست.حاکم بر ساير گونه

 «شه؟اما اين چطور به قحطی مربوط می»

ق جای دنيا اتفا های همهی گونهها نيست. اين چيزيه که برای همهقحطی مختص انسان»

قدر ره، جمعيت اوناش فراتر میافته. زمانی که جمعيت يک گونه از منابع غذايیمی

گه کنه تا يک بار ديگه در تعادل با منابعش قرار بگيره. فرهنگ مادر میکاهش پيدا می

فراتر بره،  ها بايد از اين پروسه مستثنا باشن، پس زمانی که يک جمعيت از منابعشانسان

کنه که تعداد بيشتری از اونا در کنه، و به اين شکل تضمين میارد میاز بيرون غذا و

کنه که بتونه گاه در حدی کاهش پيدا نمینسل بعد از قحطی بميرن. چون جمعيت هيچ

 «با منابع خودش سر کنه، قحطی يک ويژگی مزمن زندگی اونا خواهد شد.

نشمند محيط زيست خوندم ی يک داای دربارهبله. چند سال پيش در روزنامه، مقاله»

ی گرسنگی به همين نکته اشاره کرده بود و چه که در جريان يک کنفرانس درباره

 «هايی که نشون داده نشد. عمالً او رو قاتل خوندن.واکنش
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جای دنيا منظور او رو به خوبی متوجه  بله. قابل تصوره. همکاران اين دانشمند در همه»

با فرهنگ مادر در بيفتن، اون هم در اوج نعمتی که خواد شون نمیشن، اما دلمی

تونه تنها سی هزار نفر ای باشن که میبراشون فراهم کرده. اگه چهل هزار نفر در ناحيه

رو تأمين کنه، با وارد کردن غذا از بيرون برای حفظ جمعيت چهل هزار نفری لطفی در 

 «خواهد داشت.کنيم که قحطی ادامه کنيم. تنها تضمين میحق اونا نمی

 «شه که نشست و تماشا کرد تا از گرسنگی بميرن.درسته. اما به هر حال نمی»

کنه حاکم جهانه و رسالت مقدسی داره. اين دقيقاً لحن سخن گفتن کسيه که فکر می»

که قحطی از راه برسه.  دماجازه نمیکه اونا از گرسنگی بميرن، من  دماجازه نمی من»

 .«ديداجازه میاين شما نيستيد که  «رودخانه سيالب بشه.که  دماجازه نمیمن 

 «گی، با اين وجود من يک پرسش ديگه در اين رابطه دارم.راست می»گفتم 

 اسماعيل از من خواست ادامه دهم.

ديم، اما رشد ساله توليد غذا رو در آمريکا مقدار زيادی افزايش میما همه»گفتم 

ف ديگه، افزايش جمعيت در کشورهايی بيشتر از همه مون نسبتاً ناچيزه. از طرجمعيت

رسه که اين در تناقض با ادعای تو است که توليد کشاورزی ناچيزی دارن. به نظر می

 «ی همبستگی توليد غذا و رشد جمعيته.درباره

هر »شه به اين شکله: ای که مشاهده میپديده»حوصلگی تکان داد. او سرش را با بی

يافته، رشد مضاعفی در جمعيت رو به ی جمعيت رشدغذا برای تغذيهافزايش در توليد 

 «قرار نيست رشد جمعيت لزوماً در همون ناحيه اتفاق بيفته. «همراه داره.

 «شم.متوجه نمی»
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شه. ممکنه افزايش توليد غذا در نبراسکا لزوماً به رشد جمعيت نبراسکا منجر نمی»

 «ب بشه.افزايش جمعيتی رو در هند يا آفريقا سب

 «شم.باز هم متوجه نمی»

شه. به عبارت میيک جايی هر افزايشی در توليد غذا، باالخره باعث رشد جمعيت در »

طوری نبود اگه اين -کنه مازاد توليد نبراسکا رو مصرف میيک کسی ديگه، باالخره 

 «کردن.درنگ توليد مازاد رو متوقف میکه کشاورزان نبراسکا بی

خوای بگی که کشاورزان جهان اول هيزم می»و چند لحظه فکر کردم. « درسته،»گفتم 

 «ريزن؟به آتش انفجار جمعيت کشورهای جهان سوم می

 «ای بر مياد؟در نهايت هيزم ريختن به اون آتش از چه کس ديگه»گفت 

 خيره نگاهش کردم.

ال بايد يک گام به عقب برگردی تا مسئله رو در مقياس جهانی ببينی. در ح»گفت 

ها نفرتون از که ميليونجا هستند، و با وجود اينحاضر پنج و نيم ميليارد تا از شما اين

به چون کنيد. و ی شش ميليارد نفر غذا توليد میميرن، شما به ميزان تغذيهگرسنگی می

شناختی مسلمه که ظرف کنيد، به لحاظ زيستی شش ميليارد نفر غذا توليد میاندازه

که . با اين وجود در اون زمان )در عين اينبشيدل شما شش ميليارد نفر سه يا چهار سا

ی شش و نيم ميليارد نفر غذا توليد ميرن( شما به اندازهها نفرتون از گرسنگی میميليون

که خود به اين معناست که ظرف سه چهار سال پس از اون شش و نيم  -کرد خواهيد 

ها نفرتون از گرسنگی که ميليون)و در عين اين تا اون زمان خواهيد شد.ميليارد نفر 

ميرن( شما غذای کافی برای هفت ميليارد نفر خواهيد داشت، که خود به اين می
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برای  خواهيد شد.معناست که ظرف سه يا چهار سال پس از اون، هفت ميليارد نفر 

نگان شما توقف اين روند، بايستی با اين واقعيت روبرو شد که افزايش توليد غذا گرس

 «تونه.ساز انفجار جمعيتکنه، بلکه تنها زمينهرو اطعام نمی

 «منظورت رو متوجه شدم. اما چگونه افزايش توليد غذا رو متوقف کنيم؟»

طور که نابودی ی اوزون رو متوقف کرديد، همونطور که نابود کردن اليههمون»

ه باشيد، يه روشی پيدا اش رو داشتهای بارانی رو متوقف کرديد. اگر ارادهجنگل

 «خواهد شد. کار نشد نداره.

 

7 

 «ام.ات گذاشتهبينی يک کتاب کنار صندلیطور که میهمون»اسماعيل گفت 

 بود. های آمريکاييپوستراهنمای سرخکتابْ 

ها توی اون از محل استقرار قبيله حاال که موضوع کنترل جمعيت مطرح شد، يک نقشه»

که کمی نقشه را بررسی کردم، از من پس از آن« شنگر باشه.کتاب هست که ممکنه رو

 پرسيد که چه چيزی دستگيرم شده است.

 «دونستم که اين همه هستن. اين همه مردم متفاوت.نمی»

خوام جا نبودن، اما بيشترشون چرا. چيزی که میی زمانی اونها در يک بازهی اونهمه»

 «کرده.ها رو محدود میبهش فکر کنی اينه که چه چيزی رشد اون

 «اين نقشه قراره چه کمکی بکنه؟»

 «خواستم ببينی که اين قاره خالی نبوده. کنترل جمعيت تفننی نيست، ضروريه.می»
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 «بله.»

 «ای داری؟ايده»

 «دونم.از نگاه کردن به نقشه؟ نه، بعيد می»

ن، چه به من بگو اگه مردم فرهنگ شما از زندگی در شمال شرقِ شلوغ خسته بش»

 «کنن؟می

 «کنن. نيومکزيکو. کالُرادو. فضاهای خالی.ساده است. به آريزونا مهاجرت می»

 «های اين فضاهای خالی چه موضعی در اين باره دارن؟و بخواه»

کنن که روش نوشته شده هاشون نصب میهايی روی ماشينخوششون نمياد. برچسب»

 ««مون جايی که ازش اومديد.اگه نيومکزيکو رو دوست داريد، برگرديد به ه»

 «گردن.اما اونا بر نمی»

 «کنن.ی بيشتری مهاجرت میروز عدهنه، روزبه»

تونن رشد جمعيت تونن جلوی اين سيل جمعيت رو بگيرن؟ چرا نمیها نمیچرا بخواه»

 «شرق رو محدود کنن؟شمال

 «تونن چنين کاری بکنن.دونم چطوری میدونم. نمینمی»

کس به ی رشد جمعيت در يک بخش کشور داريم که هيچا يک چشمهجپس در اين»

تونه به سمت ده با اون مقابله کنه، چون سرريز اون همواره میخودش زحمت نمی

 «غرب جاری بشه.

 «درسته.»
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ها دارای مرز هستند. چرا اين مرزها مهاجران رو بيرون نگه اما هر کدوم از اين ايالت»

 «داره؟نمی

 «زی در واقع خطوطی فرضی هستن.چون خطوط مر»

که اهل آريزونا بشی، تنها کاری که بايد بکنی اينه که از اين خط دقيقاً. برای اين»

ای که بايد در نظر داشت اينه که اطراف هر فرضی عبور کنی و ساکن بشی. اما نکته

دسته از مردم نخواه روی اون نقشه يک مرز وجود داشت که قطعاً فرضی نبود؛ يک 

خب، »تونستن به خودشون بگن شد، نمیزياد می 5رز فرهنگی. اگه جمعيت ناواهوهام

اين برای اونا يک  «که فضای خالی زيادی دارن. بياييد بريم و هوپی بشيم. 2هاهوپی

شون رو با تونن مشکالت جمعيتها میاومد. خالصه نيويورکیگزينه به حساب نمی

شون رو با هوپی تونستن مشکالت جمعيتها نمیآريزونايی شدن حل کنن، اما ناواهو

 «شدن.ای داوطلبانه زير پا گذاشته نمیشدن حل کنن. چنين مرزهای فرهنگی

ها بگذرن اما همچنان هوپیقلمروی تونستن از مرز درسته. از طرف ديگه، ناواهوها می»

 «از مرز فرهنگی اونا عبور نکنن.

چه من ها حمله کنند. بله، کامالً. اما اونمرو هوپیتونستن به قلمنظورت اينه که اونا می»

شدی، يک فرم بهت ها وارد میبهش اشاره کردم هنوز صادقه. اگه به قلمروی هوپی

                                                        
5 Navajo 
2 Hopi 
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داد. به مردم کشتن. اين استراتژیْ بسيار خوب جواب میدادن که پر کنی، تو رو مینمی

 «شون رو محدود کنن.داد که رشد جمعيتای میانگيزه

 «، اين هم هست.بله»

کردن. شون رو به خاطر حفظ بشريت يا محيط زيست محدود نمیاين مردمْ جمعيت»

تر از پيکار با کردن که اين کار سادهبيشتر به اين خاطر رشدشون رو محدود می

کردن، هاست. و البته کسانی بودن که برای محدود کردن رشدشون تالشی نمیهمسايه

آميز يا خوام بگم که اينا قلمروهايی صلحن. نمیچون از پيکار باکی نداشت

در کار نيست که رفتار همه  5شهرهای رويايی هستن. در جهانی که برادر بزرگیآرمان

رو تحت نظر داشته باشه و حقوق امالک رو تضمين کنه، شهرتی مبنی بر نترس و 

دست ها بههمسايه و چنين شهرتی با فرستادن شکواييه به -خو بودن به کارِت مياد درنده

نمياد. بايد به اونا بفهمونی که اگه رشدشون رو محدود نکنن و در قلمروی خودشون 

 «باقی نمونن چه چيزی در انتظارشونه.

 «کردن.بله، متوجهم. اونا همديگر رو محدود می»

                                                        
5 ig brotherb:  اورول است که در صدر يک جورج  5364اشاره به شخصيت فرضی رمان

ی حکومت، جانبهی همهخواه قرار گرفته است و برای حفظ سلطهسيستم حکومتی تماميت

اين ترکيب در فارسی به ناظر کبير يا برادر ی آداب و رفتار شهروندان را تحت نظر دارد. کليه

 ارشد نيز برگردانده شده است.
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کردن، بلکه بايستی مرزهای اونا نه تنها اطراف قلمروهاشون مرزهای جغرافيايی برپا می»

تونستن به راحتی نمی 5بود. جمعيت مازاد ناراگانستشون هم غيرقابل عبور میهنگیفر

بشن. ناراگانست بايد در جای  2اسبابشون رو جمع کنن، به غرب جابجا بشن و چايين

 «کردن.شون رو محدود میموندن و جمعيتخودشون می

«دنه.ده تنوع بهتر از يکسان بوايه که نشون میبله. اين مورد ديگه»

6 

زديم، تو گفتی که ی قانون حرف میکه دربارهی پيش زمانیيک هفته»اسماعيل گفت 

قانونی که  -که مردم چگونه زندگی کنن وجود داره ی اينتنها يک نوع قانون درباره

ی کنی؟ آيا قوانينی که رقابت رو در جامعهکنه. حاال چطور فکر میبا رأی تغيير می

 «کنن؟با رأی تغيير می کننحيات هدايت می

 «شه اونا رو زير پا گذاشت.نه. اما اونا مثل قوانين آيروديناميک مطلق نيستن. می»

 «شه قوانين آيروديناميک رو زير پا گذاشت؟آيا نمی»

 «کنه.نه. اگه هواپيما مطابق اين قوانين ساخته نشه، پرواز نمی»

 «مونه. اين طور نيست؟اما اگه از باالی يک صخره هُلش بدی، در هوا می»

 «برای مدتی.»

                                                        
5 Narraganset 

2 Cheyenne 
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ی تمدنی که مطابق قانون رقابت محدود بنا نشده باشه هم صادقه. برای اين درباره»

شه. آيا مردم فرهنگ شما با کنه و نابود میمونه اما بعد سقوط میمدتی در هوا می

 «چنين چيزی روبرو نيستن؟ يک سقوط؟

 «چرا.»

ای که کنم. آيا اطمينان داری که هر گونهمیای طرح پرسش رو به شکل ديگه»

ساز ی خودش زمينهخودش رو از قانون رقابت محدود مستثنا بدونه، با حمايت از توسعه

 «شه؟نابودی تمام جامعه می

 «بله.»

 «جا به چه چيزی دست پيدا کرديم؟پس ما در اين»

چگونه زندگی کنن دست  که مردم بهتره )يا حتا بايد(ی اينما به دانشی قطعی درباره»

 «پيدا کرديم.

 «نيافتنيه.ی پيش گفتی دستدانشی که يک هفته»

 «بله. اما...»

 «بله؟»

 «دونم... کمی صبر کن.نمی»

 «کنم.صبر می»

شه اين دانش دونم که چطور میش کرد. يعنی نمیشه عمومیدونم که چطور مینمی»

 «رو به ساير مسائل تعميم داد.

 «گن که چطوری يک ژن معيوب رو اصالح کنی؟روديناميک به تو میآيا قوانين آي»
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 «نه.»

 «خورن؟پس به چه درد می»

 «دن.به دردِ... به ما امکان پرواز می»

ها، و به گونه -ده ی زيستن میها اجازهايم به گونهجا مطرح کردهقانونی که ما در اين»

گردان بايد فت که آيا داروهای روانده. به تو نخواهد گاز جمله انسان، توان بقا می

ی جنسی پيش از ازدواج خوبه يا نه. مجاز باشن يا نه. به تو نخواهد گفت که آيا رابطه

گفت که بايد  خواهدبه تو نخواهد گفت که آيا مجازات اعدام درسته يا نه. به تو 

کس نياز  ترين دانشيه که هرچطوری زندگی کنی تا منقرض نشی، و اين اولين و بنيادی

 «داره.

 «درسته. با اين وجود...»

 «بله؟»

 «با اين وجود، مردم فرهنگ من اون رو نخواهند پذيرفت.»

 «ی نخواهند پذيرفت.امنظورت اينه که مردم فرهنگ تو چيزی رو که اينجا ياد گرفته»

 «درسته.»

. بذار روشن کنيم که چه چيزی رو خواهند پذيرفت و چه چيزی رو نخواهند پذيرفت»

ها ی حياته. چيزی که بخواهی خودِ قانون بحثی نيست. اين قانون جزئی از جامعهدرباره

 «کنه.کنن اينه که اين قانون در مورد انسان هم صدق مینفی می

 «درسته.»
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ی انسان مرکز هستی تونه اين واقعيت رو بپذيره که خانهتعجبی نداره. فرهنگ مادر می»

تکامل پيدا کرده. اما هرگز نخواهد نسان از کپک لعابی تونه بپذيره که انيست. می

ی حياته مستثنا نيست، چرا که پذيرفت که انسان از قانونی که پاسدار صلح جامعه

 «پذيرش اين موردْ پايان کار او خواهد بود.

 «شه کرد؟پس منظورت چيه؟ که کاری نمی»

فرا بايد يان کار فرهنگ مادر وجه. واضحه که اگر قراره که شما باقی بمونيد پابه هيچ»

تونن انجام بدن. فرهنگ مادر خارج از برسه، و اين چيزيه که مردم فرهنگ شما می

 «اذهان شما وجود نداره. به مجرد اينکه به حرفش گوش نديد، وجود نخواهد داشت.

 «کنم که مردم اجازه بدن اين اتفاق بيفته.درسته. اما فکر نمی»

پس قانون اين کار رو برای اونا انجام خواهد داد. اگه از »انداخت. ای باال اسماعيل شانه

شه گفت که اين يکی از پيامدهای رعايت قانون سر باز بزنن، زنده نخواهند موند. می

ابتدايی اين قانونه: اونايی که با زير پا گذاشتن قانونْ ثبات جامعه رو تهديد کنن، 

 «کنن.خود خودشون رو نابود میخودبه

 «وقت اين رو نخواهند پذيرفت.ها هيچخواهب»

ی يک صخره است و پذيرفتن اصالً مطرح نيست. مثل فردی که در حال سقوط از لبه»

ها در حال حذف خود هستند و زمانی که اين کار انجام پذيره. بخواهاثر جاذبه رو نمی

 «شد.ی وارد شده ترميم خواهد شد پايداری به جامعه باز خواهد گشت و ضربه

 «درسته.»
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کنم افراد کنم نااميدیِ تو در اين باره غيرمنطقيه. فکر میاز طرف ديگه، فکر می»

 خوانمی -بشنون  زيادی هستن که موافقن گندش در اومده و حاضرن حرف تازه

 «حرف تازه بشنون، درست مانند تو.

 «اميدوارم حرفت درست باشه.»

 

3 

 «چندان راضی نيستم. مون از اين قانونبندیاز صورت»گفتم 

 «راضی نيستی؟»

کنيم اما در واقع سه تا قانونه. يا به هر حال من ما بهش به عنوان يک قانون اشاره می»

 «اونو به شکل سه قانون توصيف کردم.

هيچ »که های اون هستند. ما به دنبال تنه هستيم، چيزی شبيه به اينسه قانون شاخه»

««بورزه. ای نبايد بر حيات انحصارگونه

 «کنه.بله. اين رو قانون رقابت تضمين می»

 ««جهان برای يک گونه ساخته نشده.»اين يک بيان قانونه. يک بيان ديگه اينه: »

 «روايی بر اون ساخته نشده.بله. پس انسان هم برای فتح و فرمان»

وز ناکامل روا نياز داشت چون هنها، جهان به يک فرمانی بخواهقدم. در اسطورهبهقدم»

 «ناک، در هرج و مرجی ازلی. اما آيا واقعاً اين طوری بود؟ای آشوببود. بيشه

 «نظم کردن.ها بودند که دنيا رو بینه همه چيز سر جاش بود. اين بخواه»

 «اجرای اون قانون کافی بود و هست. جهان به انسان نيازی نداشت تا منظم باشه.»
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خوان طی بر خاص بودن انسان دارن. اونا عاجزانه میمردم فرهنگ شما اصراری افرا»

ی برتری انسان به اونا اجازه ها اختالفی قائل بشن. اسطورهميان انسان و ساير آفريده

ی هيتلر طور که اسطورهخوان بر سر جهان بيارن، درست همونده هر چه میمی

بر سر اروپا بياره. اما در  خوادداد هر چه میها به او اجازه میی برتری آريايیدرباره

شدت تنها ها مردمی بهنهايت رضايت ناشی از اين اسطوره عمق چندانی نداره. بخواه

کنن، و گر زندگی میهستن. جهان برای اونا قلمرو دشمنه، مانند يک ارتش اشغال

 «العاده ويژه هستن بيگانه و تنها موندن.چون فوق

 «ی برسی؟اخوای به چه نتيجهدرسته. اما می»

ها، جُرم، بيماری روانی، خودکشی و در ميان نخواه»به جای پاسخ دادن، اسماعيل گفت 

 «ده؟اعتياد بسيار نادره. فرهنگ مادر اين رو چه طوری توضيح می

تر از ها بدویگه به اين خاطره که نخواهبه نظرم به اين خاطره که... فرهنگ مادر می»

 «ته باشن.اون هستن که چنين مشکالتی داش

های يک فرهنگ پيشرفته به بيان ديگه، جُرم، بيماری روانی، خودکشی و اعتياد از جنبه»

 «است.

طوری درک کنه، اما اينکس اين مسئله رو به اين شکل بيان نمیدرسته. البته هيچ»

 «های پيشرفت هستن.شه. اينا هزينهمی
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نگ شما به شدت جريان يک ديدگاه ديگه هم هست که حدود يک قرنه که در فره»

ده چرا اين مسائل ميان پيدا کرده و تقريباً متضاد با اينه. ديدگاه متضادی که توضيح می

 «ها نادره.نخواه

 «دونم.. جزئيات اون رو نمی5وحشی نجيبهی منظورت نظريه»کمی فکر کردم. 

نظريه، نه کلياتی از  -دونی. اين چيزيه که در فرهنگ شما جاريه اما کلياتش رو می»

 «جزئيات اون.

کنن نجيب هستن. گه که اونايی که نزديک طبيعت زندگی میدرسته. اين ديدگاه می»

تونه غروب خورشيد اش به خاطر تاثير جادويی تماشای غروب خورشيده. آدم نمیهمه

ی خودش رو به آتش بکشه. زندگی در نزديکی رو تماشا کنه و بعد بره چادر همسايه

 «روان انسان خاصيت درمانی داره.طبيعت برای 

 «متوجه هستی که منظور من اصالً چنين چيزی نيست.»

 «؟هستبله. اما اگه منظورت اين نيست پس چی »

ها اند. نخواهها در ده هزار سال گذشته اجرا کردهما نگاهی داشتيم به داستانی که بخواه»

 «کنن. نه روايت، بلکه اجرا.هم يک داستان رو اجرا می

                                                        
5 avagesoble n : های فکری متنوعی با زمينه و به افراد متعدد تاريخ مدرنيتهوحشیِ نجيب در

نسبت داده شده است اما شايد بتوان در يک قالب کلی، خوانش اين نظريه از مفهوم انسان در 

خواند میهای تمدن و مذهب مرارت آنچه تنش و به دور ازآميز و کمطبيعت را آرام، صلح

های )به ويژه پردازانی برای بحرانی چنين نظريهمعموالً نسخه توصيف کرد. بر اين اساس

 اخالقی( بشر، استعفا از تمدن و بازگشت به وضعيت طبيعی انسان است.  
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 «منظورت چيه؟»

اگه به چين و ژاپن و روسيه و انگلستان و هند  -اگه به ميان مردم فرهنگ خودت بری »

کنن، اما با اين وجود در اصل هر دسته از اونا تفسير متفاوتی از خود ارائه می -بری 

ها هم هاست. در مورد نخواهکنن، که همون داستان بخواهيک داستان رو اجرا می

برزيل و  5آکرورهای-های آفريقا و کرينآالواهای استراليا و بوشمنطوره. همين

کنن، اما اونا هم هر کدوم يک تفسير متفاوت از خودشون ارائه می ناواهوهای آمريکا،

 «ها.کنن، همون داستان نخواهدر اصل يک داستان رو اجرا می

کنی، مهم می خوای برسی. مهم نيست که چه تفسيری رو روايتمتوجهم به کجا می»

 «کنی.اينه که چطور زندگی می

اند نه تنها برای بشريت ها در ده هزار سال گذشته اجرا کردهدرسته. داستانی که بخواه»

کننده نيست. اينا توهمات يک باره، بلکه اساساً سالم و راضیو جهان فاجعه

ت، ها فرهنگی سرشار از حرص، خصومبينه، و اجرای اون به بخواهخودبزرگ

 «های روانی، جرم و اعتياد هديه کرده.بيماری

 «رسه.بله، اين طور به نظر می»

روايی اند داستان فتح و فرمانها در سه ميليون سال گذشته اجرا کردهداستانی که نخواه»

بخشه که ای مینيست. اجراش برای اونا امتيازی به همراه نمياره، بلکه بهشون زندگی

رسی. اونا پيوسته شون بری به همين نتيجه میمعناداره. اگه به ميان کننده وبراشون راضی

                                                        
5 akrore-Kreen 
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زنن، يکسره همديگه ی بايدها و نبايدها چونه نمیناخشنود و عاصی نيستن، مدام درباره

هدف و تهی ترسن، از بیکنن، از همديگه نمیرو به نادرست زندگی کردن متهم نمی

ذران روزهاشون به داروهای مخدر پناه گيرن، برای گشون سرسام نمیبودن زندگی

کنن تا احساس تعلق بکنن، تا ابد در برن، هر هفته يک مذهب جديد اختراع نمینمی

هاشون ارزش پيدا کنه. جستجوی چيزی يا کسی نيستن که با ايمان آوردن بهش زندگی

کنن يا اين به اين خاطر نيست که اونا نزديک به طبيعت زندگی می -کنم تکرار می -و 

کنن که اينکه ذاتاً نجيب هستن بلکه به اين خاطره که اونا داستانی رو اجرا می

بخش بود و هنوز هم در جاهايی داستانی که برای سه ميليون سال نتيجه -بخشه نتيجه

 «بخشه.اند، نتيجهدرازی نکردهها به اون دستکه بخواه

 «رسيم؟یرسه. کی به اون داستان مباشه. عالی به نظر می»

 «کنيم.فردا. دست کم فردا آغاز می»

فرهنگ که امروز رو تموم کنيم، يک پرسش دارم. چرا خوبه. اما پيش از اين»گفتم 

ها مشکل داشته باشن، به اين ؟ من شخصاً مشکلی ندارم، اما فکر کنم بعضی زنمادر

انتخاب يک شخصيت زن رو برای معرفی آدم بده خاصه رسه تو خاطر که به نظر می

 «ای.کرده

دونم، اما متوجه منظورت نمی آدم بده من اونو به هيچ وجه»ای کرد. اسماعيل ناله

جا مادره، چون فرهنگ ذاتاً مربيه، مربی هستم. پاسخ من اينه: فرهنگ هميشه و همه

رسم زندگی. فرهنگ مادر در ميان مردم نخواه حامی راه و جوامع انسانی و راه و 
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راه و رسميه که نشون  بخش حياته اما در ميان مردم بخواه حامیو تداوم رسميه که سالم

 «گر حياته.داده شده ناسالم و ويران

 «بله. خب؟»

های آفريقا و خب پرسش تو چيه؟ اگه فرهنگ در ميان مردم آالوای استراليا و بوشمن»

 «ها مادر نباشه؟های برزيل مادره، چرا در ميان بخواه5کاياپو

 

  

                                                        
5 Kayapo 
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تغيير کرده بود: اسماعيل ديگر در آن طرف شيشه  که روز بعد وارد شدم، برنامههنگامی

تر از صندلیِ من روی چند بالشتک ولو شده نبود، اين طرف آمده و چند متر آن طرف

ی شيشه چقدر در ارتباط ما مهم شده بود. راستش را بود. من ملتفت نبودم که آن ورقه

کرد، اما آسايش نگرانم میردم. نزديکی و هيکل غولبگويم، کمی احساس خطر ک

پرسی ی احوالام نشستم و سرم را به نشانهکه بيشتر تأمل کنم، روی صندلیبدون اين

ای از احتياط را در نگاهش تکان دادم. او نيز سرش را تکان داد، و احساس کردم شائبه

 ساز بود.مشکل ی منخواندم، انگار اين نزديکی برای او نيز به اندازه

خوام يک سوءتفاهم که ادامه بديم، میپيش از اين»پس از چند لحظه اسماعيل گفت 

 او کاغذی را بلند کرد که روی آن يک نمودار قرار داشت.« رو برطرف کنم.

 «ده.ها رو نشون میای نيست. خط داستان نخواهتصوير پيچيده»سپس گفت 

 
 «بينم.بله، می»

 افه کرد و دوباره آن را بلند کرد. او چيزی به آن اض
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ها رو اين شاخه، که در هشت هزار سال پيش از ميالد جدا شد، خط داستان بخواه»

 «ده.نشون می

 «درسته.»

کرد، پرسيد ی هشت هزار سال پيش از ميالد اشاره میکه نوک مدادش به نقطهدرحالی

 «ده؟و اين چه رخدادی رو نشون می»

 «انقالب کشاورزی.»

 
 «ی زمانی.آيا اين رخداد در يک زمان مشخص اتفاق افتاد يا در يک بازه»

 «ی زمانی.فکر کنم در يک بازه»

 «ده؟ی هشت هزار سال پيش از ميالد، چه چيزی رو نشون میدر اين صورت نقطه»

 «آغاز انقالب.»

 «ی پايانی اون رو کجا نمايش بدم؟نقطه»

 «دونم. بايد چند هزار سالی طول کشيده باشه.اً نمیآه! واقع»ای گفتم به حالت احمقانه

 «شه؟پايان انقالب با چه رخدادی مشخص می»

 «دونم. مطمئن نيستم که رخداد خاصی بهش پايان داده باشه.باز هم نمی»



 اسماعيل 566
 

 «ای به خاطر نداری؟هيچ ضيافت پيروزی»

 «دونم.نمی»

 «فکر کن.»

همچين چيزی به ما درس داده عجب. جالبه که »فکر کردم و پس از چندی گفتم 

ی انقالب کشاورزی درس داشتيم، اما اين رو به خاطر نشده. به خاطر دارم که درباره

 «نميارم.

 «ادامه بده.»

طور گسترش پيدا کرد. از همون ده هزار سال پيش که آغاز شد، پايان پيدا نکرد. همين»

دهم گسترش پيدا کرد. مرتب گسترش پيدا کرده. در اين قاره در قرن هجدهم و نوز

هايی از نيوزيلند و آفريقا و آمريکای جنوبی در حال امروز هنوز هم در بخش

 «گسترشه.

های دور بينی که انقالب کشاورزی شما مثل نبرد تروا اتفاقی در گذشتهالبته. پس می»

نيست که به زندگی امروز شما ارتباطی پيدا نکنه. ميراث کشاورزان عصر نوسنگی در 

وقفه و از يک نسل به نسل بعد منتقل شده، بدون توقف، تا به امروز. ر نزديک بیخاو

 «طور که بنياد نخستين روستای کشاورزی بود.امروز اينْ بنياد تمدن شماست همون

 «بله، متوجهم.»

ی معنای گشا باشه که چرا داستانی که شما دربارهخودِ اين بايد در فهم اين مطلب راه»

کنيد تا ی سرنوشت بشر روايت میی مفاهيم الهوتی در جهان و دربارهجهان، درباره

ی مانيفست تون اهميت داره. در واقع فرهنگ شما بر پايهاين حد برای مردم فرهنگ
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انقالب بنا شده. اين فرهنگ گنجينه و تبلور روحيات انقالبی شماست. اين داستان 

 «ايد به هر قيمتی که هست، به پيش بره.ده که چرا انقالب الزم بوده و چرا بتوضيح می

 «برانگيزه.بله. تأمل»گفتم 

 

2 

آميز در فرهنگ نهايت کنايهحدود دو هزار سال پيش رخدادی بی»اسماعيل ادامه داد 

داستانی رو اقتباس کردن  -يا دست کم بخش وسيعی از اونا  -ها شما اتفاق افتاد. بخواه

ها که در ای از بخواهراز بود. اين داستان از دستهکه براشون سرشار از معنا و رمز و 

شماری های بیجا نسلسينه نقل شده بود. در اونبهکردن سينهخاور نزديک زندگی می

قدر که اين داستان برای اين داستان رو برای فرزندانشون روايت کرده بودن. اون

 «دونی چرا؟خودشون هم به يک معما تبديل شده بود. می

 «به معما تبديل شده بود؟ نه.چرا »

براشون به معما تبديل شده بود چون کسانی که بار اول داستان رو روايت کرده بودند »

 «نبودن، بلکه نخواه بودن. بخواه -اجداد قديم اونا  -

 جا نشستم و پلک زدم. سپس از او خواهش کردم تا دوباره توضيح دهد.برای مدتی آن

های اش به نخواهها داستانی رو اقتباس کردن که ريشهبخواهحدود دو هزار سال پيش، »

 «گشت.چند قرن پيش برمی

 «خب. اين چه اهميتی داره؟»
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ها روايت ی خاستگاه بخواهها با اين داستان رو دربارهجاست که نخواهاهميتش اين»

 «کردن.می

 «خب؟»

ی خاستگاه اونا روايت ارهها درباقتباس کردن که نخواه برای خودها داستانی رو بخواه»

 «کردن.می

 «شم.متأسفانه متوجه نمی»

 «گن؟ها در دنيا چگونه داستانی میی ظهور بخواهمردم نخواه درباره»

 «دونم.اصالً نمی»

رسه قرص هوش امروزت رو فراموش به نظر می»اسماعيل متفکرانه به من زل زد. 

کنم، و بعد درک خواهی ت تعريف میای. مهم نيست، من يه داستان از خودم براکرده

 «کرد.

 «باشه.»

ها قرار داد و من آسايش را به حالت جديدی روی بالشتکاسماعيل هيکل غول

اگر يک غريبه همين کردم که ناخواسته چشمانم را بستم در حالی که به اين فکر می

 االن در را باز کند و وارد شود، چه فکری خواهد کرد.

 

3 

روايی کنی نياز به که بر دنيا فرمانميدوارم متوجه باشی که برای اينا»اسماعيل گفت 

 «ای داری.دانش بسيار ويژه
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 «راستش تا به حال به اين فکر نکرده بودم.»

و به  -کنن که دارن دست کم خيال می -ها اين دانش رو در اختيار دارن البته بخواه»

روايی بر جهان هاست و برای فرماننشترينِ داکنن. اين بنيادیاون بسيار افتخار می

رن با چه چيزی روبرو ها میها به ميان نخواهکنی زمانی که بخواهحياتيه. و فکر می

 «شن؟می

 «دونم منظورت چيه.نمی»

 «توجه نيست؟ها اين دانش رو ندارن. آيا اين قابلبينن نخواهمی»

 «دونم.نمی»

ده، و روايی بر دنيا رو میه اونا توان فرمانها دانشی دارن که ببهش فکر کن. بخواه»

ها ها چنين دانشی ندارن. اين چيزيه که مبلغين فرهنگ تو، هر جا که به ميان نخواهنخواه

کردن که اين شدن، چون فکر میزده میديدن. اونا خودشون هم شگفترفتن، میمی

 «دانش برای همه واضحه.

 «زنی.ی چه دانشی حرف میدونم دربارهنمی»

 «روايی بر جهان مورد نيازه.دانشی که برای فرمان»

 «؟چيهباشه، اما اين دانش به طور خاص »

چه کسی اين دانش رو در اين رو از داستان متوجه خواهی شد. االن موضوع اينه که »

ها اين دانش رو در اختيار دارن. منطقيه، نه؟ آخه من به تو گفتم که بخواه اختيار داره.

 «روايان دنيا هستن.ها فرمانبخواه

 «بله.»
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 «ها اين دانش رو ندارن. منطقيه، نه؟و نخواه»

 «فکر کنم.»

 «ها، ديگه کی اين دانش رو در اختيار داره؟حاال اين رو به من بگو: به جز بخواه»

 «دونم.اصالً نمی»

 «اساطيری فکر کن.»

 «دونم... ايزدان! خوبه؟چه می»

روايی باره است: ايزدان چگونه دانش مورد نياز برای فرماناين البته. پس داستان من در»

 «بر دنيا رو به دست آوردن.

 

4 

ی معمول بودن ی جهان به شيوهروزی ايزدان مشغول بررسی اداره»اسماعيل آغاز کرد 

وسيع و  5ساوانايی -انديشم چندی است که به اين منطقه می»که يکی از اونا گفت 

ی حيات آن عظيمی از ملخ را به اين سرزمين فرو فرستيم تا چشمه مطبوع. بياييد خيل

 ««بجوشد و پرندگان و خزندگان ملخ خورند. و اين نيک خواهد بود.

درست که فرو فرستادن ملخ »باره فکر کردن و سپس يکی گفت سايرين مدتی در اين»

اما به بهای  -د خوران خواهد بوی حيات ملخ و ملخی غليان چشمهبه اين سرزمين مايه

                                                        
شود که در آن درختان کوتاه يا با فاصله از يکديگر زاری گفته میساوانا به پوشش چمن 5

   ها مانع رسيدن نور خورشيد به سطح زمين نشود.آنی هستند، به شکلی که سايه



 اسماعيل 535
 

ديگران از او پرسيدن منظورش چيه و  «زيد.جا میی ديگری که در آنجان هر جنبنده

ی حيات ها و پرندگان و خزندگان به بهای خشکيدن چشمهآيا رشد ملخ»او ادامه داد 

ها و اين همه موجود ديگر خطای بزرگی نيست؟ اگر ملخ زمين را چپاول کند، گوزن

ها و ها تلف خواهند شد و در پی هالک آنان شيرها و گرگخرگوشآهوان و بزها و 

ی طعن و لعن ما نخواهد ها و پرندگان و خزندگان مايهها نيز. آيا رجحان ملخروباه

««شد؟

کردن، چون تا به حال از اين منظر به مسائل حاال ايزدان بايستی در اين مورد فکر می»

باکی نيست. چاره آن است که اين »از اونا گفت نگاه نکرده بودن. اما در نهايت يکی 

را به آن سرزمين نخواهيم فرستاد و همه چيز چون  ی عظيم ملخکار را نکنيم. توده

 ««گذشته ادامه خواهد داشت و احدی ما را نفرين نخواهد کرد.

يقين »رسيد، اما يکی از اونا مخالفت کرد و گفت اين به نظر اغلب ايزدان معقول می»

ها و پرندگان و خزندگان يد که اين نيز خطايی بزرگ خواهد بود. آيا سرنوشت ملخدان

ها نيز، چون رسد که آننيز چون ديگران در دست ما نيست؟ کی زمانش فرا می

 ««سايرين، رشد کنند؟

باره بودن يک روباه به شکار رفت و اونا طور که ايزدان مشغول بحث در اينهمون»

هنوز اين کلمات جاری نشده بود که  «ی روباه سازيم.ين را طعمهبياييد بلدرچ»گفتن 

زنهار! اشتباهی مهلک است که روباه به بهای جان بلدرچين طعام خورد. »يکی گفت 

بلدرچين هم حياتی دارد که عطای ماست و زمام جانش در دست ماست، آيا سپردنش 

 ««به نيش روباه رواست؟
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چينی در کمين ملخ! بلدرچين اگر از روباه دريغش بنگريد. بلدر»بعد يکی ديگه گفت »

بلعد. آيا حيات ملخ نيز عطای ما نيست و آيا زمام جان او چون آن ملخ را میداريم

بلدرچين از روباه برای نجات ملخ، خطای  داشتن دريغبلدرچين در کف ما نيست؟آيا 

««ما نيست؟

مسئله داد و فرياد بسيار  تونی تصور کنی ايزدان بر سر اينطور که میخب همون»

باره مشغول مجادله بودن که بهار اومد. و دونستن چه بکنن. و هنوز در اينکردن و نمی

راستی خطا به»ها رو پرآب کرد و يکی از اونا گفت ها چشمهآبِ برفِ کوهستان

ها سيل جاری سازد و اين همه موجودات را به کام مرگ خواهد بود اگر آب بر زمين

ها اين آب بر زميننگذاريم راستی خطا خواهد بود اگر به»اما ديگری گفت  «کشد.

ها خشک خواهند شد و موجوداتی که ها و باتالقسيل جاری سازد، چه بدون آن برکه

 «و يک بار ديگه ايزدان آشفته شدن. «زيند تلف خواهند شد.جا میآن

است که هر چه از ما سر زند روشن »ای به سرش زد. سرانجام يکی از اونا فکر تازه»

ای ديگر شر خواهد بود، پس بياييد هيچ نکنيم. در اين ای خير و برای عدهبرای عده

اند، نخواهند توانست ما را صورت احدی از موجوداتی که زمام حيات خود به ما سپرده

 ««خطاکار خطاب کنند.

ای خير و نيز برای عدهياوه نگو! اگر کاری از ما سر نزند، اين »ديگری پرخاش کرد »

شان در دستِ ماست خواهند گفت برای باقی شر خواهد بود. موجوداتی که حيات

«««کنند!کشيم و ايزدان هيچ نمیبنگريد، ما رنج می»
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ها و ها به ساوانا هجوم بردن و ملخکردن، ملخکه ايزدان با هم جدل میو درحالی»

درندگان و شکارهايشان، در چنگال مرگ،  پرندگان و خزندگان ايزدان رو ستودن، اما

جان به  ايزدان رو نفرين کردن. و چون ايزدان هيچ اقدامی در اين باره نکردن، بلدرچين

در برد و روباهْ گرسنه به سوراخش بازگشت و ايزدان رو نفرين کرد. و چون بلدرچين 

جا که از اون زنده موند ملخ خورد و ملخ، در چنگال مرگ، ايزدان رو نفرين کرد. و

ها ها و باتالقهای بهاری رو بگيرن، برکهدر نهايت ايزدان قصد کردن جلوی سيالب

 «ها جان دادن ايزدان رو نفرين کردن.خشک شدن و هزاران موجودی که در اون آب

باغ آکنده است از رعب و وحشت، »ها، ايزدان ناله کردند و با شنيدن تمام اين نفرين»

زيد لبريز است از خشم و نفرت، و بر حق چنين است. چراکه ما میچه در آن هر آن

-آنکنيم، بیکنيم، روزی نيکی و ديگر روز بدی میکنيم و نمیچه میجماعت، با آن

ها عريان ساخته، پر از نفرين است و ما که بدانيم کدام رواست. دشتی که هجوم ملخ

ايم بلدرچين زنده بماند و ت دادهکنند که رخصپاسخی نداريم. ملخ و روباه شکوه می

کنند، چرا که ی پيدايش جهان را نفرين میما پاسخی نداريم. جهانيان، جملگی، لحظه

دانيم که فرستيم، و در اين حين میما خطاکارانی هستيم که به نوبت خير و شر فرو می

 ««دانيم چه بايد بکنيم.نمی

آيا برای باغْ »ا به باال نگاه کرد و گفت ايزدان غرق در نااميدی بودن که يکی از اون»

 ««ی آن دانش خير و شر است؟درختی قرار نداديم که ميوه

ی بصيرت اش بچشيم و به ديدهآری. بياييد درخت را بيابيم، از ميوه»ديگری فرياد زد »

اش رو که ايزدان اين درخت رو يافتن و ميوهو زمانی «دريابيم که اين دانش چيست.
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که را داريم که بدون آناکنون ما دانش آن»شون باز شد و گفتن ، چشمانمزه کردن

 ««خطاکار و خطاب نفرينِ ممکنات باشيم، باغ را نظم و نسق بخشيم.

طور که در حال گفتگو بودن، شيری به شکار رفت و ايزدان با خود گفتن و همون»

رخصت دارد  مروز روز گرسنگی شير است و گوزنی که مقرر بود شکارش باشدا»

طور که گرسنه به پس شير شکارش رو از دست داد و همون «روزی ديگر زنده بماند.

دانيم آسوده باش که اکنون می»گشت نفرين آغاز کرد. اما ايزدان گفتن کنام بازمی

 «و شير آسوده شد. «چگونه بر جهان فرمان برانيم و امروز روز گرسنگی توست.

ت، و ايزدان گوزنی رو که روز پيش دريغ کرده بودن و روز ديگه شير به شکار رف»

های شير رو بر گردنش ديد نفرين آغاز که گوزن آروارهبراش فرستادن. و هنگامی

دانيم چگونه بر جهان فرمان برانيم و امروز آسوده باش که ما می»کرد. اما اونا گفتن 

 «ن آسوده شد.و گوز «مقدر است که بميری، خالفِ ديروز که جان به در بردی.

همانا دانش خير و شر دانشی کارساز است، و به مدد آن، »سپس ايزدان با خود گفتند »

بهره از اين دانش، شير را گرسنه پس فرستاده روايی بر جهان ميسر. اگر ديروز، بیفرمان

بهره از اين دانش، گوزن را، به بوديم، به خطا رفته بوديم. و اگر امروز نيز، بی

ای شير سپرده بوديم، باز به خطا رفته بوديم. اما به مدد دانشِ ما، اين هر دو، هآرواره

 ««اند، و خطايی در کار نيست.اند، ميسر شدهکه به ظاهر در ضديت

خوردن به ی دانش رو میکه سايرين ميوهاما از قرار معلوم يکی از ايزدان زمانی»

نيد ايزدان ديگر با شير و گوزن چه که بازگشت و شمأموريتی گماشته شده بود. زمانی

ايد، چرا که اين دو در ضديت يقيناً در کار يکی از اين دو خطا کرده»اند، گفت کرده
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با يکديگرند. اگر گرسنه ماندن شير در روز اول خير بود، فرستادن گوزن در روز دوم 

شر بوده شر است. اگر فرستادن گوزن در روز دوم خير بود، رهانيدن او در روز اول 

 ««است.

ی درخت دانش نچشيده آری، ما نيز تا از ميوه»سايرين سری تکون دادن و گفتن »

 ««انديشيديم.بوديم، چنين می

 ««اين چه دانشی است؟»اين ايزد، که برای بار اول متوجه درخت شده بود، پرسيد »

 ««ست.ی درخت را بچش. خود خواهی دانست که چه دانشی اميوه»اونا به او گفتن »

بينم. حقا البته! حاال می»ميوه رو مزه کرد و چشمانش باز شد. او گفت  ايزدسپس اون »

 « «که چه کس بماند و چه کس بميرد.ی ايزدان است: که اين دانش زيبنده

 

5

 «تا اينجا سوالی نيست؟»اسماعيل پرسيد 

 «انگيزه.شگفت نه،»ای که در داستان پيش آمده بود تعجب کردم از جا پريدم، از وقفه

اسماعيل ادامه داد.

 

6 

د نتواماند که میچنان به خدايان میاين مخلوق آن»با ظهور انسان ايزدان با خود گفتن »

 ««از ما باشد. برای او چه طول عمر و سرنوشتی مقدر کنيم؟
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او بسی زيباست، بياييد عمرش را قدر عمر اين سياره قرار دهيم. در »يکی از اونا گفت »

ی رحمت ما در سايه وليت، چون ديگران او را تيمار خواهيم کرد تا حالوت زندگیطف

-را بچشد. اما در جوانی او يقيناً متوجه خواهد شد که سرآمد موجودات است و بی

گاه به آن ديگر درخت باغ، درخت حيات، قراری خواهد کرد. آيا بهتر نيست آن

««هدايتش کنيم؟

را  اوکه آدمی خود درخت حيات را جستجو کند ش از آنپياگر »اما اون يکی گفت »

ايم. شايد در آن بزرگی را از وی دريغ کرده موهبتچون طفلی به سوی آن راه بريم 

 حکمتی باشد و از آن رهگذر خود را بهتر شناسد. برای انسان در کودکی تيمارْ موهبتْ

ی ا دغدغهمقدر است و در جوانی جُستار. بياييد جستجوی درخت زندگی ر

اش سازيم. بدين ترتيب او خود در خواهد يافت که چگونه عمری به درازی نوجوانی

««عمر اين سياره يابد.

بدانيد که اين تالش او ممکن »ديگران با اين طرح موافقت کردن، اما يکی گفت »

عجول است و چه بسا پس از چند هزار سال  گمراه سازد. جوانْاو را است زمان برد و 

جو اميدش به يافتن درخت زندگی نااميد شودو وسوسه شود به جای آن از درخت جست

««دانش خير و شر بچشد.

ی اين درخت تنها بر ايزدان دانی ميوهياوه نگو! تو نيک می»ديگران در پاسخ گفتن »

را در دهان گذارد و ماند. ممکن است آنکارگر است و برای آدمی به قوت گاو می

ی اين درخت، دانش ما پنداری او با چشيدن ميوهودی ندارد. شايد تومیفرو دهد، اما س

 ««آورد؟را به دست می
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نيست بلکه در پندار  منحاشا که من چنين بپندارم. باری خطر در پندار »او پاسخ داد »

اگر تصور کند که دانش خير و شر را صاحب شده. شايد با چشيدن اين ميوه با  اوست

ام و به قدر آنان بر نظام جهان احاطه درخت دانش ايزدان خوردهمن از »خود بگويد 

«««کنم.دارم، پس هر چه دلخواهم است می

پندارد به دانشی دست يافته که گويی. از چه رو میهذيان می»ايزدان ديگر گفتن »

ايزدان را به رتق و فتق امور توانا ساخته؟ هيچ مخلوقی هرگز به اين دانش عالم نخواهد 

ميرد. چنين دانشی تنها ما را سزاست. اگر تا دنيا ماند و چه کس میکه چه کس میشد 

««دنياست بر خرد آدم بيافزايی، از راهی که تا کسب اين دانشی باقيست هيچ نکاهی.

اگر آدمی از درخت ما »اما ايزدی که با اين استدالل قانع نشده بود مصرانه ادامه داد »

ا خود را فريب دهد. بی علم به اين حقيقت، شايد با خود چشد چه دانيم که تا به کج

«««هر آن چيز که به کارم آيد خير و هر آن چه نيايد شر خواهد بود.»انديشه کند که 

««اين کجا و دانش خير و شر کجا!»اما ديگران او را ريشخند کردند که »

««آيا آدمی نيز چون شما بر اين امر واقف است؟»او پاسخ گفت »

ممکن است آدمی در کودکی تصور کند که خرد »ای باال انداختن. يگران شونهد»

کافی را برای فرمانروايی بر دنيا دارد، اما ماللی نيست. بلوغ اين گستاخی را از ذهنش 

 ««خواهد زدود.

گذارد؟ چنانچه خود را با ما برابر برای بلوغ باقی می مجالیآيا گستاخی »او گفت »

نگرد و ام هر کار را به خود خواهد داد. با تکبر اطراف خود را میبپندارد، اذن انج

است. چرا من بايد گوهر حيات را با اين همه قسمت کنم؟ اين همه اشتباه»گويد می
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خورم سهم خواهند. اين شر بنگر چگونه شير و گرگ و روباه از شکاری که خود می

چگونه خرگوش و ملخ و  است و خير در اين است که آنان نابود شوند. و بنگر

ربايند. اين شر است و خير در اين های زمينی را که از آنِ من است میگنجشک ميوه

اند. است که آنان نيز نابود شوند. و بنگر چگونه ايزدان رشد مرا چون ديگران لگام زده

اين شر است و خير در اين است که من گوهر حيات اين باغ را از آنِ خود سازم و رشد 

حال اگر چنين مقرر شود، چقدر زمان الزم است تا آدمی جهان و « غايت نمايمیب

 ««جملگی ببلعد؟ را جهانيان

بلعد. و در پايان اگر چنين مقرر باشد آدمی يک روزه جهان را می»ديگران گفتند »

««همان روز خود را نيز.

هان يابد... که در آن گونه است، مگر او توفيق گريز از اين جراستی که اينبه»او گفت »

گونه که اين جهان را بلعيده، هستی و نيستی را خواهد بلعيد و در پايان حال نيز، همان

باز خود را نابود خواهد کرد. همانا اين سرنوشتِ هر آن چيزی است که رويای رشد 

««غايت در سر دارد.بی

ا آيا حتا اگر از البته اين پايان دردناکی برای آدمی خواهد بود ام»ديگری گفت »

درخت دانشِ خير و شر نچشيده باشد عاقبتش جز اين خواهد بود؟ آيا ممکن نيست 

اش کند که گوهر حيات در دست گيرد، حتا اگر با غايت وسوسهکه ميل به رشد بی

««خيال نيک بودنِ آن خود را نفريبد؟

او جنايتکار،  ممکن است. اما چه سود؟ در اين صورت»سايرين که موافق بودن گفتن »

سارق حيات و قاتل موجودات وممکنات اطراف خود خواهد شد. اگر خود را فريب 
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دهد خير است و بايستی به هر بهايی تحقق يابد، ديری چه انجام میندهد که هر آن

شود. در جستجويش برای درخت حيات نيز شکنی خسته میپايد که از اين قانوننمی

اما اگر قرار باشد از درخت دانش ما بچشد، خستگی  همين سرنوشت مقدر شده است.

چه باک اگر من از زيستن در هيئت قاتلِ »را وقعی نخواهد گذاشت. او خواهد گفت 

گونه شناسم و خير در اين است. پس اينام؟ من خير و شر را میحياتِ اطرافم خسته

سازم. ايزدانِ اين  آزرده باشم، اگر جهان و حتا خود را نابودزيم حتا اگر تا دلمی

اند تا همه از آن پيروی کنند، اما من از حدود اين قانون بيرونم و جهان، قانونی قرار داده

اندازه رشد خواهم کرد. هر چه رشد مرا محدود سازد به راستی ها برابر. پس بیبا آن

و به کار  شر است. خير در اين است که من گوهر حيات را از چنگ ايزدان درآورم

آيند تار و مار هايی را که به کار رشد من نمیشد خود زنم. خير در اين است که گونهر

ريزی را از نو طوری پیسازم. خير در اين است که باغ را از چنگ ايزدان درآورم، آن

کنم که تنها به کار رشد من آيد. و اگر خير در اين است بايستی به هر بهايی محقق 

ای بر جا گذارم. ممکن است اخالف را نابود کنم و خرابهشود. باری ممکن است باغ 

من بر اين زمين چون ملخ زاد و ولد کنند، لخت و عريانش سازند و منزجر از کثرتشان 

و مستغرق در کثافتشان ديوانه شوند. باکی نيست! باز بايستی تداوم يابد. خير در رشد 

 هش داريد!»گر برخی بگويند غايت است، نه در تن دادن به آن قانون کذايی. و بی

، آنان را نيز هالک خواهم «و زمام امور را به ايزدان بازسپاريد جنايت را کنار گذاريد

 روزیزمان آن رسيده که از اين تيره»شان شر است. و گر برخی بگويند کرد، چه سخن

ها را نيز خواهم ساخت چه ، کار آن«رو بگردانيم و آن درخت ديگر جستجو کنيم
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ای که به خنان آنان نيز شر است. و چون سرانجام تمام باغ به زانو درآمد و هر گونهس

آمد تلف شد و گوهر حيات در سراسر جهان تنها در دست اخالف کار رشد من نمی

رشد کنيد، »من درخشيد، هنوز بايستی رشد کنم. به مردم يک سرزمين خواهم گفت 

کرد. و به مردم سرزمين ديگر خواهم گفت  و آنان رشد خواهند «که خير در اين است.

و آنان رشد خواهند کرد. و زمانی که ديگر نتوانند  «رشد کنيد، که خير در اين است»

بيشتر رشد کنند مردم يک سرزمين بر سر مردم سرزمين ديگر خواهند ريخت تا شايد 

پُر کند، به آنان  ی اخالفم جهان رااز قِبَل نابودی آنان باز بيشتر رشد کنند. و اگر ناله

قدر و نبريد. بنگريد که چه گرارنج را برتابيد که در راه خير رنج می»خواهم گفت 

ايم، و از بندگی ايزدان پرهيبتيم! ما به مددِ دانش خير و شر به اربابان دنيا بدل گشته

دانيد که يوغ اسارت انداز است، خود میهايتان در افالک طنينرهاييم. گرچه ناله

 ««««گداز است.ايزدان چه جان

تنها دانش  وقتی ايزدان اين همه رو شنيدن متوجه شدن که از ميان تمام درختان باغْ»

رخصت داری از تمام »تونه آدم رو نابود کنه. به همين خاطر به او گفتن خير و شر می

درختان باغ بچشی جز درخت دانش خير و شر، چه روزی که از آن درخت بچشی 

 ««يد فنا خواهی شد.تردبی

 

7

ی عجيبِ برای مدتی خيره سر جايم نشستم، بعد يادم آمد که در ميان مجموعه

ها را آوردم و بعد های اسماعيل يک انجيل ديده بودم. در حقيقت، سه انجيل. آنکتاب
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هيچ کدوم از اينا توضيحی »از چند دقيقه مطالعه کردن سرم را بلند کردم و گفتم 

«ندارن که چرا اين درخت بايد برای آدم ممنوع بوده باشه.ی اين درباره

 «خب... انتظار داشتی داشته باشن؟» 

 «خب... بله.»

کنن و اين داستان هميشه برای اونا رازی ها هستن که متن رو تفسير میاين بخواه»

وقت نتونستن درک کنن چرا دانش خير و شر بايد برای غيرقابل درک بوده. اونا هيچ

 «شی؟ممنوع باشه. دليلش رو متوجه نمیآدم 

 «نه.»

ترين دانش برای انسان. اگر پرمنفعت - ها، اين دانش بهترين دانشهچون برای بخواه»

 «اين طوره پس چرا خداوند بايد اونو برای آدم ممنوع کنه؟

«چرا؟»

ه هر کار بگيرن، چرا کدانش خير و شر از اساس دانشيه که فرامانروايان دنيا بايد به»

ای خير و برای باقی شر خواهد بود. فرمانروايی يعنی کاری که انجام بدن برای دسته

 «همين، مگه نه؟

«بله.»

 «و انسان متولد شده تا بر دنيا فرمانروايی کنه، درسته؟»

 «ها، بله.ی بخواهبنا به اسطوره»

تحقق کنه که برای پس چرا خداوند دقيقاً همون دانشی رو از انسان دريغ می»

«ها اين امر هيچ معنايی نداره.سرنوشتش بهش نياز داره؟ از ديد بخواه



 اسماعيل 212
 

«درسته.»

خرد ما »فاجعه زمانی رخ داد که ده هزار سال پيش مردمان فرهنگ شما گفتن »

که تعيين مرگ و زمانی «تونيم مثل اونا اين جهان رو اداره کنيم.انتهاست و میبی

«شون قطعی شد.، نابودیدشون گرفتندر دست خوزندگی در اين جهان رو 

«انتها نبود.بله. چون اونا در واقع خرد اونا بی»

دنيا ميلياردها سال بدون فرمانروايی انسان هيچ مشکلی نداشت. اما بعد از تنها چند هزار »

«سال فرمانروايی انسان، رو به فناست.

«شن.ها هرگز تسليم نمیدرسته، اما بخواه»

گويی شده. نويسندگان طور که پيشميرن. همونپس می»اال انداخت. اسماعيل شانه ب

 «کنن.دونستن راجع به چی صحبت میاين کتاب می

 

6 

 «ی ديد يک نخواه نوشته شده؟خوای بگی که اين داستان از زاويهيعنی می»

شد، دانش خير و شر برای انسان نوشته می ی ديد يک بخواهدرسته. اگر از زاويه»

شدن و شد. ايزدان داستان ما دورش جمع میبود، بلکه به او زورچپون مینمی ممنوع

بينی که بدون اين آن هيچ نيستی؟ بيا اين دانش از آن توست، مگر نمی»گفتن می

ی رحمت ما، چون شير و خرس، کافی است. بيا، کمی که از اين ميوه زندگی در سايه

به عريانی شير و خرس: عريان و ناتوان  -نیدفاع و عريابينی که بیدرنگ میبچشی بی

در برابر تمام جهان. بيا، کمی از اين ميوه بچش و يکی از ما شو. و بعد، خوشا به حال 
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گونه که برای توانی اين باغ را ترک کنی و با زور بازويت ارتزاق کنی، همانتو، می

اتفاق اصالً اسمش  و اگه مردم فرهنگ شما اونو نوشته بودن، اين «انسان مقدر شده.

«گفتن.میرهايی تر گفتی طور که تو پيشهبوط نبود، احتماالً به اون عروج يا همون

ی چيزها جور در شم که چطور اين جريان با بقيهکامالً درسته. اما من دقيقاً متوجه نمی»

«مياد.

«ديم.کمی عمق می چطور کار به اينجا رسيدکه ی اينما داريم به درک تو درباره»

 «شم.متوجه نمی»

وقت از ها، فارغ از وخامت اوضاع، هيچيک دقيقه پيش تو به من گفتی که بخواه»

«جوری شدن؟استيالی خودشون بر جهان دست نخواهند کشيد. چی شد که اونا اين

به او زل زدم.

و  - درستهکنن جوری شدن چرا که هميشه اعتقاد داشتن که هر کاری که میاونا اين»

دونن بنابراين بايد به هر قيمتی انجام بشه. هميشه به اين باور داشتن که با قاطعيت می

دونی نمود عملی . میدرستهدن چی درست و چی اشتباهه، و کاری که اونا انجام می

 «گم چيه؟چيزايی که می

«رسه.االن چيزی به ذهنم نمی»

دن کاری رو انجام بدن که اونا ها سايرين رو وادار کراش اينه که بخواهنمود عملی»

شدن که مثل بينن. همه بايد وادار میخوان، به سبکی زندگی کنن که اونا صالح میمی

«دونستن.رو می درستها، يگانه راهِ ها زندگی کنن، چون بخواهبخواه

«آره متوجهم.»
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اری که وقت اين توهم رو نداشتن که ککردن، اما هيچها کشاورزی میخيلی از نخواه»

های اين سياره بايد ی زمينی دنيا بايد کشاورزی کنه و همهو همه درستهدن انجام می

-شما ديگه نبايد شکارچی»به کشاورزی اختصاص داده بشه. اونا به ديگران نگفتن که 

تون رو زير کشت کنيم. زمينگردآورنده باشيد. اين اشتباهه، اين بده و ما ممنوعش می

خواهيد شما می»چيزی که اونا گفتن اين بود  «ا رو از بين خواهيم برد.ببريد و گرنه شم

شکارچی باشيد؟ گردآورنده باشيد؟ ما مشکلی با اين قضيه نداريم. اين عاليه. ما 

گردآورنده باشيد و ما کشاورز. ما -خواهيم کشاورز باشيم. شما شکارچیمی

ما ترجيح دونيم که ما فقط می کدومه. درستدونيم راه خواهيم ادعا کنيم که مینمی

««اينه.

«بله، می فهمم.»

کردن که عاقبت کشاورزی رو شدن، اگه احساس میو اگه از کشاورز بودن خسته می»

خب، ما بايد اين »گفتن که اون رو رها کنن. اونا با خود نمی قادر بودندوست ندارن، 

 درستچون اين يگانه راهِ  مون تموم بشه،راه رو ادامه بديم حتا اگه به قيمت جون

ای که االن آريزونای جنوبی های منطقهمثالً، زمانی مردمی بودن که در بيابان «زندگيه.

ی کانال آبياریِ بسيار بزرگی برای کشاورزی درست کردن. اونا اين نام داره شبکه

ن که قدر اختيار داشتها رو به مدت سه هزار سال نگه داشتند اما در نهايت اونکانال

 «بخش نيست. پس گور پدرش.فرساست، رضايتاينجور زندگی کردن طاقت»بگن 

دونيم به خودشون چی چنان که ما حتا نمیراحتی همه چيز رو ترک گفتن، آناونا به
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بهشون  5گفتن. تنها اسمی که براشون داريم همون اسميه که سرخپوستان پيمامی

«ن.که ناپديد شد کسانی -اند: هوهوکامداده

ها خيلی ساده نخواهد بود. رها کردن برای اونا خيلی سخته، اما اين کار برای بخواه»

اش بدن حتا اگه به معنای ، و بايد ادامهدرستهدن میچون به نظرشون کاری که انجام 

«نابود کردن جهان و، همراه با اون، نسل بشر باشه.

«رسه.بله، همينطور به نظر می»

 «ايی خواهد داشت؟رها کردن چه معن»

اشتباه کرده رها کردن به اين معنا خواهد بود... به اين معنا خواهد بود که از همون اول »

دونستن که چطور بايد جهان رو اداره کرد. به نمی وقتهيچ. به اين معنا که بودن

«معنای... چشم پوشيدن از ادعای خدايی.

«دن فرمانروايی جهان به صاحبش.ی اون درخت و برگردونبه معنای تف کردن ميوه»

 «بله.»

3

های ی نويسندهبه عقيده»های جلوی پايم اشاره کرد. ی انجيلاسماعيل با سر به توده

ی درخت کردند ميوهاون داستان، مردمی که بين رودهای دجله و فرات زندگی می

«دن؟کنی اين فکر رو از کجا آورده بودانش خير و شر رو خورده بودن. فکر می

                                                        
5 Pima Indians 
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 «منظورت چيه؟»

های اين داستان متبادر بشه که مردم چه چيزی باعث شده اين ايده به ذهن نويسنده»

از درخت دانش خير و شر خورده بودن؟ به نظرت اونا اين رو  خيزساکن هالل حاصل

تون اتفاق افتاد اونا اونجا های خودشون ديدن؟ به نظرت وقتی انقالب کشاورزیبا چشم

«بودن؟

«ه نظرم امکانش هست.ب»

جا بودن تا اين اتفاق رو با چشمای خودشون ببينن، اونا چه فکر کن. اگه اونا اون»

 «بودن؟کسانی می

«بودن.می بودن. اونا بخواهاوه... درسته. اونا مردم هبوط می»

«کردن.ای تعريف میبودن، داستان رو جور ديگه و اگه اونا بخواه»

«بله.»

های جا نبودن تا انقالب کشاورزی رو با چشمهای اين داستان اونپس نويسنده»

دونستن دونستن که اين جريان اتفاق افتاده؟ از کجا میخودشون ببينن. پس از کجا می

«ها خودسرانه بر مسند فرمانروايی جهان نشستن؟که بخواه

«خدای من!»گفتم: 

 «بودند؟ چه کسانینويسندگان اين داستان »

 «ها؟ریخب... عب»

ها بين مردمی که به عنوان عبری»ی مخالفت تکان داد. اسماعيل سرش را به نشانه

شد. قديمی و اسرارآميز. شناسيم اين داستان يک داستان قديمی محسوب میمی
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که مثل خواستن مگر اينبه تاريخ وارد شدن و چيزی نمی ها هم در نقش بخواهعبری

شون شون هميشه مذمتدر واقع به همين دليله که پيامبرانشون باشن. های بخواههمسايه

«کردن.می

«درسته.»

کردن. برای پيدا که اونا داستان رو حفظ کردن، ديگه کامالً درکش نمیپس، با اين»

 «هاش رو پيدا کنيم. و اونا کيا بودن؟اند بايد نويسندهکردن مردمی که اونو درک کرده

«بودن.ها خب... اونا اجداد عبری»

«چه کسانی بودن؟ اوناخب »

«متأسفانه هيچ نظری ندارم.»

 «من هيچ نظری ندارم»تونم جلوی تو رو بگيرم که نگی ببين من نمی»اسماعيل غريد. 

.«فکر کنیخوام که پيش از گفتنش چند لحظه اما ازت می

. متأسفم»ای تأمل کردم و بعد گفتم فقط برای اينکه مؤدب بوده باشم چند لحظه

«ی تاريخ باستانی خيلی کمه.اطالعات من درباره

«اند.ها بودهها سامیاجداد باستانی عبری»اسماعيل گفت 

«اوه.»

«دونستی، مگه نه؟اين رو می»

«زنم. فقط...بله، حدس می»

«فقط به ذهنت نرسيد.» 

«درسته.»
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اش از بغل م تُنیکه هيکل نياسماعيل به خود تکانی داد، و راستش را بخواهيد همچنان

ها چطور روی دانيد گوريلگذشت، عضالت شکمم منقبض شد. اگر نمیام میصندلی

وحش بزنيد يا يکی توانيد سری به يک باغروند، میزمين از يک جا به جای ديگر می

توانم با کالم توصيفش کنم.را کرايه کنيد، من نمی نشنال جيوگرافيکاز ويدئوهای 

لِخ کرد يا وول خورد يا هر چی و ولِک کرد يا لِخی کتاب لِکفسهاسماعيل به سمت ق

ی اروپا و خاور نزديک در سال ی نقشهبا يک اطلس تاريخی برگشت که در صفحه

ی عربستان را از بقيه شکل تقريباً شبه جزيرهای داسیپيش از ميالد باز بود. تيغه 6511

خيز ی داسی، هالل حاصلداد که تيغهینشان م کشاورزی اوليه هایکرد. واژهجدا می

داد که ابزارآالت کشاورزی اوليه هايی را نشان میکند. چند نقطه مکانرا محصور می

جا کشف شده بود.در آن

کنه، البته نه کنم که اين نقشه تصور غلطی ايجاد میمن فکر می»اسماعيل گفت 

رزی در جهانی خالی رخ داده. کنه که انقالب کشاوعامدانه. اين تصور رو ايجاد می

دفترش را باز کرد و آن را به من نشان « دم.ی خودم رو ترجيح میبرای همين، من نقشه

 داد.
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ده. انقالب بينی اين نقشه وضعيت پونصد سال بعد رو نشون میطور که میهمون»

داده  شه با هاشور نشونای که کشاورزی در اون انجام میکشاورزی آغاز شده. منطقه

جا البته اين»ی بين دجله و فرات را نشان داد. با کمک يک مداد، ناحيه« شده.

 «ده؟ها چه چيز رو نشون میکنی اين نقطهها. و فکر می، خاستگاه بخواه5رودانهميان

 «مردم نخواه؟»

                                                        
5 mesopotamia: ميان دو رود دجله و فرات ی جغرافيايی( ناحيهالنهرينبينرودان )ميان، 

های کشاورزی و به لحاظ ترين زادگاهرودان از مهم. مياناست ،واقع در عراق کنونی

 است. فراواندارای اهميت  شناختیاسطوره
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ام تراکم جمعيت رو نشون بدم، يا اينکه بگم هر قطعه زمين دقيقاً. قصد نداشته»

ها اشغال کرده بودن. در عوض خواستم بگم که اين ای از نخواهرو دسته ادهاستفقابل

 «گم؟شی چی میجهان خالی نبوده. متوجه می

ی اقوام رودان قرار داره و به وسيلهخب، فکر کنم. سرزمين هبوط جايی در ميان»

 «ناکشاورز محاصره شده.

تون، اين انقالب کشاورزیبله، اما من به اين نکته هم اشاره کردم که در آغاز »

اهميت و منزوی بودن. ناشناخته، بی -تون گذاران فرهنگيعنی بنيان -های اوليه بخواه

ی بعدی در اون اطلس تاريخی مربوط به چهار هزار سال بعده. انتظار داری در اون نقشه

 «چه چيزی ببينی؟

که بايد سرش را به عالمت ايناو « اند.ها گسترش پيدا کردهانتظار دارم ببينم که بخواه»

عصر های فرهنگجا يک بيضی چاپی به نام ی بعد بروم، تکان داد. در اينبه صفحه

ی آسيای رودان وسطش قرار داشت. اين بيضی تمام ناحيهخورد و ميانبه چشم می مس

رسيد در صغير و کل سرزمينی را که به شمال و شرق تا دريای خزر و خليج فارس می

ی عربستان گسترش پيدا کرده بود. اين جزيرهگرفت و از جنوب تا ورودی شبهبر می

 نام داشت. هاسامیدر خورده بود و ضرب-ناحيه هاشور

«حاال چند تا شاهد داريم.»اسماعيل گفت: 

«چطور؟»

او بيضی « ها شاهدان حوادث شرح داده شده در فصل سوم سفر پيدايش نبودن.سامی»

ها که مجموعاً اونا رو به نام هبوط اين جريان»اصلخيز کشيد. کوچکی وسط هالل ح
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ها، جايی بين مردمانی جا اتفاق افتاد، صدها کيلومتر باالتر از سامیشناسيم، در اينمی

«بينی چه کسانی هستن؟کامالً متفاوت. می

«بودن. هاهندواروپايیبر اساس نقشه اونا »

شون ها شاهد اتفاقی در حياط جلويی، سامیسال پيش از ميالد 4511اما حاال، در »

«ها.هستن: گسترش بخواه

 «بله. متوجهم.»

ها در سراسر رودان شروع شد، بخواهطی چهار هزار سال انقالب کشاورزی که در ميان»

های شرق و شمال گسترش پيدا کرده بودن. و ی آسيای صغير تا غرب و تا کوهناحيه

«دن؟در جنوب با چه مانعی روبرو ش

«ها.ظاهراً با سامی»

 «گرفتن؟ها جلوی اونا رو میچرا؟ چرا سامی»

 «دونم.نمی»

 «ها چه کاره بودن؟ کشاورز؟سامی»

گذشت نبودن. پس ها میده که اونا بخشی از جريانی که بين بخواهمینه. نقشه نشون »

«زنم که بايد نخواه بوده باشن.حدس می

ای گردآورنده نبودن. اونا موفق شدن سازگاری ديگه-بله نخواه، اما ديگه شکارچی»

 «شد.ها به يک سنت تبديل میرو به کار ببندن که در آينده برای سامی

«اوه. اونا چوپان بودن.»
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ها را نشان داد. ها و سامیاو مرز بين فرهنگِ عصرِ مسیِ بخواه« دار بودن.البته. گله»

 «افتاده؟جا چه اتفاقی داشته میپس اين»

«دونم.نمی»

داستان هابيل و قابيل رو در سفر »های زير پايم اشاره کرد. اسماعيل با سر به انجيل

«پيدايش بخون تا بفهمی.

ی چهار را باز کردم. بعد از چند دقيقه زير انجيلی که روی همه بود را برداشتم، صفحه

«خدای بزرگ.»لب گفتم: 

 

51

اتفاقی که در »خواندم سرم را بلند کردم و گفتم: بعد از اينکه هر سه روايت ماجرا را 

کشته. کشاورزان اون خاک، امتداد اون مرز افتاده اين بوده که قابيل داشته هابيل رو می

 «کردن.های سامی آبياری میهاشون رو با خون چوپانزمين

ها زی بخواهی مرافتاد، اتفاقی بود که هميشه در امتداد توسعهجا میالبته، اتفاقی که اون»

«های بيشتری به زير کشت بره.شدن تا زمينها قلع و قمع میاتفاق افتاده. نخواه

طور همون»ی خودش از اين دوره را باز کرد. اش را برداشت و نقشهاسماعيل دفترچه

ده که کل اين قسمت رو کشاورزانی رو نشون می هاشورزدههای بينی، قسمتکه می

جا ها اشغال کرده بودن. هابيل و قابيل اينبته به جز قسمتی که سامیال -اند اشغال کرده

 «شن.کنه با هم روبرو میهای سامی جدا میروی مرزی که کشاورزان رو از چوپان
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و پژوهشگران دينی اين رو »چند دقيقه نقشه را مطالعه کردم و بعد سرم را تکان دادم. 

 «اند؟متوجه نشده

ها اين داستان پژوهشگری تا حاال اين رو متوجه نشده. اما خيلی تونم بگم که هيچنمی»

توی يک ناکجاآباد تاريخی اتفاق  عاميانههای خونن که انگار مثل قصهرو جوری می

ها ندرت ممکنه يکی پيدا بشه که اون رو به عنوان پروپاگاندای جنگ سامیافتاده. به

 «تفسير کنه.

ه اين يک راز بوده که چرا خداوند هابيل و دونم هميشطوره. میدقيقاً همين»

اش رو رد کرد. اين داستان همه چيز رو اش رو قبول کرد و قابيل و پيشکشیپيشکشی

گفتن که خداوند با ماست. او شون میها با اين داستان به فرزندانده. سامیمیتوضيح 

 «اره.ها رو دوست داره ولی از اون کشاورزهای قاتل شمالی بيزما چوپان
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به عنوان داستانی که بين اسالف فرهنگی خودت شکل  درسته. اگه اين داستان رو»

 دشمنانشه که در ميان فهمه. فقط زمانی معنادار میگرفته در نظر بگيری، غيرقابل

«اسالف فرهنگی تو شکل گرفته باشه.

اگه » ی اسماعيل نگاه کردمگفتم بله و برای مدتی پلک زدم و بعد دوباره به نقشه

به صورت لطيف و .« اينهاند، پس عالمت قابيل بودههندواروپايی کشاورزان شمالی 

 سفيدرنگ خودم اشاره کردم.

ی داستان تونيم مطمئن باشيم که منظور نويسندهوقت نمیممکنه. اما بديهيه که ما هيچ»

«چی بوده.

يل داده شد تا درس رسه. اون عالمت به قاباما اين معقول به نظر می»من اصرار کردم 

پر از کينه و مترصد به اين مرد نزديک نشيد. اون خطرناکه، »عبرتی برای سايرين باشه. 

اند که سر به سر گذاشتن با مطمئناً بسياری از مردم دنيا اينو ياد گرفته «جويی.انتقام

«آدمای سفيد عاقبت خوشی نداره.

ای نداشت شانه باال انداخت.اسماعيل که قانع نشده بود يا شايد صرفاً عالقه

55

هايی رو به خودم دادم که مردم ی قبلی، من زحمتِ عالمت زدنِ صدها نقطهتوی نقشه»

داد که پيش از انقالب کشاورزی شما در آسيای ميانه زندگی نخواهی رو نشون می

 «کردن. به نظرت از زمان اون نقشه تا زمان اين نقشه چی به سر اين مردم اومده؟می

ها کشاورزی رو که با تقليد از بخواهبايد بگم که اونا يا مغلوب و جذب شدن يا اين»

«انتخاب کردن.
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ها روايت بدون شک خيلی از اين آدم»ی موافقت تکان داد. اسماعيل سرش را به نشانه

های خودشون رو برای توضيح اينکه اند و روشخودشون رو از اين انقالب داشته

خيز به چيزی که هستن بدل شدن، اما فقط يکی از ين هالل حاصلچطور مردم سرزم

ی هبوط آدم و سالخی شدن ها دربارهها باقی مونده، داستانی که سامیاين داستان

گفتن. اين داستان به اين دليل باقی موند هاشون میهابيل به دست برادرش قابيل به بچه

ها هم قبول نکردن که کشاورزی سامیها رو مغلوب کنن و ها نتونستن سامیکه بخواه

که داستان رو بدون اينکه کامل درک کنن حفظ  -ها عبری -کنن. حتا نوادگان اونا 

دادن. اما با گسترش ای به امرار معاش از راه کشاورزی نشون نمیکردن، هيچ عالقه

ريب شون برای تخها داستانی رو پذيرفتن که زمانی دشمنمسيحيت و عهد عتيق، بخواه

«هاست.اونا استفاده کرده بود، طوری که انگار مال خود اون

52 

ها از کجا اين فکر به ذهنشون رسيم که: سامیخب. پس ما دوباره به اين مسئله می»

 «ی درخت دانش خير و شر خورده بودن؟خيز از ميوهرسيد که مردم هالل حاصل

ا به کسانی که باهاشون در پيکار خب به نظر من يه نوع بازسازی بوده. اون»من گفتم: 

 ««خدای من، چی به سر اونا اومده؟»بودن نگاه کردن و گفتن 

 «و پاسخشون چی بود؟»

مون اومده؟ چرا دارن اين کارو با سر برادرای شمالی باليیاينا چه شونه؟ چه »خب... »

«بذار يه کم فکر کنم. «کنن که انگار...کنن؟ اونا طوری رفتار میما می

«فرماييد.ب»
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ها اين طوری به نظر باشه، به نظر من اين جريان برای سامی»بعد از چند دقيقه گفتم 

وتاز نيستن. افته کامالً جديده. اينا دنبال تاختچيزی که داره اينجا اتفاق می»رسيده. می

شون برای اين نيست که به ما نشون بدن که شوخی ندارن. چنگ و دندون نشون دادن

گن که گن که ما بايد بميريم. اونا میمون دارن مین که... برادرای شمالیگاونا می

گن که ما اجازه نداريم زنده اونا می ی روزگار محو بشه.هابيل بايد کالً از صفحه

تونن توی همون کنيم. چرا اونا نمیبمونيم. خُب اين چيزِ جديديه، و ما درکش نمی

مون ما هم اين پايين زندگی کنيم و به چوپانیشمال بمونن و کشاورزی کنن و بذارن 

««برسيم؟ چرا اونا بايد ما رو بکشن؟

تونسته حتماً چيز خيلی عجيبی اون باال اتفاق افتاده که از اين آدما قاتل ساخته. چی می»

-کس تا به حال اينبوده باشه؟ صبر کن ببينم. به سبک زندگی اين مردم نگاه کن. هيچ

بايد از بين  همه چيزگن نيستن. اونا می مااونا فقط دنبال کشتن  جوری زندگی نکرده.

خب »گن کنن. اونا میبرن بلکه همه چيز رو نابود میبره. اونا فقط ما رو از بين نمی

خب ديگه »گن می «ديگه، شيرها، ما ديگه از دست شما خسته شديم. شرتون کم.

کس به جز ما هيچ»گن می «ها. ما از دست شما هم خسته شديم. شرتون کم.گرگ

تونه بدون ای نمیکس ديگهی اين غذاها مال ماست و هيچنبايد غذا بخوره. همه

مونه و چيزی که ما بخواهيم زنده بمونه زنده می»گن می «رخصت ما ازشون بخوره.

««ميره.چيزی که بخواهيم بميره می

ز درخت دانش خير و شر خوردن و کنن. انگار که اونا اهمينه! اونا خداگونه رفتار می»»

تونن هر کجا که بخوان زندگی و مرگ نازل کنن. آره، همين انتها دارن و میخرد بی
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جا اتفاق افتاده. اونا درخت دانش خير و شر رو پيدا کردن و طوره. اين چيزيه که اون

 ««هاش رو دزديدن.چندتا از ميوه

تونی اينو بفهمی. هستن. توی دو ثانيه میای شدهها مردمان نفرينآها! درسته! اين»»

باشه مردمِ پست! ديگه »وقتی ايزدان دريافتن که اونا چی کار کرده بودن، پيام آمد که 

کنيم. ما شما رو فراموش و از همه چيز برای شما تموم شد. ما ديگه از شما مراقبت نمی

رحمت ما زندگی کنيد بايد ی که در سايهکنيم. از اين به بعد به جای اينباغ تبعيد می

طوری شد که و اين« نون خودتون رو با زور بازو و روی زمين کشاورزی تهيه کنيد.

 ««هاشون با خون ما کردن.اون کشاورزهای ملعون شروع به کشتن ما و آبياری زمين

ی تشويق آرام دست وقتی که حرفم را تمام کردم ديدم که اسماعيل دارد به نشانه

 ی سر پاسخ دادم.پوزخند و تکان متواضعانهزند. با می

53 

ده که اين دو تا داستان رو اجداد تو هايی که نشون میترين عالمتيکی از واضح»

اند اين حقيقته که کشاورزی نه به عنوان انتخاب خوشايندی که به خواست ننوشته

امر برای خودشون صورت گرفته باشه، بلکه به شکل يک نفرين نشون داده شده. اين 

که با  ترجيح بدههضم بود که چطور ممکنه يک نفر نويسندگان داستان کامالً غيرقابل

زور بازوی خودش نون در بياره. به همين خاطر پرسشی که از خودشون پرسيدن اين 

بلکه اين بود  «اندچرا اين آدما اين طرز زندگی پر از زحمت رو انتخاب کرده»نبود که 

ر اشتباهی انجام داده بودن که مستحق چنين مجازاتی باشن؟ چه اين آدما چه کا»که 
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آره، از اونا دغدغه به ارمغان میچيزی باعث شد رحمتی که برای ما يک زندگی بی

   ««دريغ بشه؟

ای بر عروج بله. االن ديگه برام روشنه. در تاريخ فرهنگی ما، انتخاب کشاورزی مقدمه»

 «سرنوشت هبوطيانه. ها، کشاورزیبود. توی اين داستان

54 

«يه سوال دارم. چرا گفتن که قابيل پسر اول و هابيل پسر دوم آدمه؟»من گفتم 

تقدم و گرده تا به اهميت اين موضوع بيشتر به اساطير برمی»اسماعيل سری تکان داد 

ای هر جايی های قومی و قبيله. منظورم اينه که چنين الگويی رو توی افسانهتأخر زمانی

تونی پيدا کنی. وقتی که يک پدر داری که دو تا پسر داره و يکی شايسته و يکی می

ی اوله. در حالی که پسر شايسته تقريباً هميشه فرزند نازپرورده لياقتْلياقته، پسرِ بیبی

 «شه.داستان مظلوم واقع میتوی فرزند دومه که 

«م هستن؟خيلی خوب. اما چرا اصالً بايد فکر کنن که از نوادگان آد»

ها آدم رو جد زيستی تو نبايد تفکر نمادين رو با تفکر زيستی اشتباه بگيری. سامی»

«دونستن.خودشون نمی

«دونی؟از کجا می»

تونيم بفهميم به زبان عبری يعنی چی؟ ما نمی آدمدونی می»اسماعيل کمی فکر کرد. 

«رو داشته. ها بهش داده بودن چيه اما احتماالً همين معنااسمی که سامی

.«بشريعنی »
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شون کردن که نژاد انسان جد زيستیها فکر میالبته. يعنی نژاد انسان. به نظرت سامی»

 «بوده؟

«نه، البته که نه.»

طوری که اونا موافقم. روابط توی داستان بايد نمادين در نظر گرفته بشه نه زيستی. اون»

و قسمت تقسيم کرد. آدمای بد و داستان رو درک کردن، هبوط، نژاد انسان رو به د

«ی دوم بستن.کمر به قتل دسته ی اولآدمای خوب. کشاورزان و چوپانان، که دسته

«باشه.»گفتم 

55 

«متأسفم اما من يه سوال ديگه دارم.»

«الزم نيست عذرخواهی کنی. برای همينه که اينجايی.»

 «خب، سوال من اينه که حوا اين وسط چه نقشی داره؟»

 «نای اسمش چيه؟مع»

.«حياتهها، معناش بنابر نوشته»

 «نيست؟ زنمعناش »

 «ها نه.بنا بر نوشته»

ی آدم سکس يا اند که وسوسههای داستان اين رو روشن کردهبا اين اسم نويسنده»

«آدم رو وسوسه کرده. حياتْشهوت يا عشق به همسر نبوده. 

 «فهمم.نمی»
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تونن صد تا بچه بيارن. اما يک مرد و و يک زن نمیاينو در نظر بگير که صد تا مرد »

«تونن.صد تا زن می

«خب؟»

های متفاوتی ی جمعيت، زنان و مردان نقشدم که از لحاظ توسعهمن دارم نشون می»

«دارن. از اين نظر به هيچ عنوان برابر نيستن.

 «فهمم.خب باشه. اما من هنوز هم نمی»

در قالبِ ذهنیِ آدمای ناکشاورز قرار بدم. مردمی که  کنم که تو رومن دارم تالش می»

هميشه براشون اهميت بسزايی داشته. اگه بخوام خيلی ساده توضيح بدم  کنترل جمعيتْ

مرد و يک زن در خطر انفجار  پنجاه گم: يک گُرده چوپان متشکل ازاينجوری می

ساز باشه مشکلای که از يک مرد و پنجاه زن تشکيل شده جمعيتی نيست، اما گرده

در زمان خيلی کوتاهی تبديل به صد  دومره، گروه طور که انتظارش میشه. همونمی

«شن.نفر می

فهمم که اين جريان چه ربطی به داستان سفر درسته. اما متأسفانه من باز هم نمی»

«پيدايش داره.

به خاطر يه  های داستان، يه سری چوپان کهصبر داشته باش. بيا برگرديم به نويسنده»

شون اونا رو گردی شدن. چرا برادرهای شمالیگروه کشاورزِ شمالیِ بور وادار به بيابان

 «بيرون کردن؟

 «ها کشاورزی کنن.های چوپانخواستن توی زمينمی»

«آره. ولی چرا؟»
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کردن تا بتونن پاسخگوی آها، متوجه شدم. اونا داشتن توليد مواد غذايی رو زياد می»

«يت باشن.گسترش جمع

بينی طور که میای که يک کمی بيشتر بازسازی انجام بدی. همونالبته، حاال تو آماده»

شون وقتی بحث توسعه پيش مياد هيچ چيز جلودار اين کشاورزها نيست. اونا جمعيت

کنن. وقتی که ديگه غذای کافی برای خوردن وجود نداشته باشه، اونا رو کنترل نمی

«برن.ديگه رو به زير کشت می صرفاً چند تکه زمينِ

«درسته.»

 «پس: اين مردم به چه کسانی جواب مثبت دادن؟»

«گرچه يکم مبهمه.اوهوم. آره، فکر کنم حاال فهميدم. »

ها هم مانند اغلب ناکشاورزان بايد حواسشون به عدم جوری بهش نگاه کن. سامیاين»

کرد اما ثبات جامعه رو تهديد نمیتعادل بين تعداد زن و مرد باشه. زياد بودن مردان 

 «شی؟زياد بودن تعداد زنان صد در صد تهديد بزرگی بود. متوجه می

 «بله.»

ها از برادران شمالی خودشون ديدن، اين بود که برای اونا آره، اما اون چيزی که سامی»

های شدن و فقط زمينشد اونا نگران نمیاهميتی نداشت. اگه جمعيت از حد خارج می

«بردن.بيشتری رو زير کشت می

«فهمم.بله. می»

ی طوری بهش نگاه کن: آدم و حوا سه ميليون سال توی باغ بودن، در سايهيا اين»

ی زندگی کردن و رشدشون هم نسبتاً کم بود. در شيوهرحمتِ خداوند زندگی می
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ه تعيين کنن ديدن خداگونهای همه جا اونا نيازی نمیدرسته. مثل نخواه همينها نخواه

که چه کسی بايد زنده بمونه و چه کسی بميره. اما وقتی حوا اين دانش رو با آدم در 

دانم. با اين دانش ديگر الزم نيست متکی به رحمت بله می»ميان گذاشت، او گفت 

که چه کسی بايد زنده بماند و چه کسی بايد بميرد ايزدان باشيم. با دارا بودن دانشِ اين

که مختصِ خودمان باشد و اين انعام را به خودمان اختصاص دهيم، طوریم توانيما می

چيزی  «حد و اندازه رشد کنم.توانم زندگی را با آغوش باز بپذيرم و بیيعنی من می

زندگی و پذيرفتن دانشِ خير و شر صرفاً دو روی  که بايد بفهمی اينه که آری گفتن به

«شه.ر همين اساس روايت میاند و داستان سفر پيدايش هم بيک سکه

ی اون درخت رو فهمم. وقتی آدم ميوهی خيلی ظريفيه. اما فکر کنم که میبله. نکته»

برای همين، کسی که اون  -شه ی زندگیِ بدون محدوديت میتسليم وسوسه پذيرهمی

 «گيره.نام می حياتده ميوه رو بهش می

ی دارن درباره هر وقت يه زوجِ بخواه» ی موافقت تکان داد.اسماعيل سرش را به نشانه

کنن در ی بزرگ داشته باشن صحبت میشه که يک خانوادهکه چقدر عالی میاين

کنن. ی نمايش در کنار درخت دانشِ خير و شر رو بازی میحقيقت دارن همين صحنه

طوری  را البته که اين حق ماست که زندگی روی اين سياره»گن اونا به خودشون می

تونيم اگر بچه قناعت کنيم؟ می شش يا چهار پسنديم. چرا بهبندی کنيم که میيرهج

بچه داشته باشيم. تنها کاری که بايد بکنيم اينه که چند صد هکتار  پونزدهخواستيم 

اش از بين های انبوه رو زير کشت ببريم و چه اهميتی داره که نتيجهديگر از جنگل

 ««شه؟ی ديگه بارفتن يک دوجين گونه
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56 

-دانستم چهآمد، اما نمیاما هنوز يک چيز بود که درست و حسابی با بقيه جور در نمی

اش فکر کنم.طور بايد مطرحش کنم. اسماعيل بهم زمان داد تا درباره

انتظار نداشته باش که با دانش االنِ ما »بعد از اينکه چند دقيقه وقت صرفش کردم گفت 

ی عربستان ها در اين زمان کامالً در شبه جزيرهبياری. سامی بتونی از تمام جريان سر در

تنها شده بودن و از هر سو، چه به خاطر دريا و چه به خاطر مردم قابيل، جدا افتاده 

شون عمالً کل نژاد دونستن خودشون و برادرهای شمالیجايی که اونا میبودن. تا اون

ديدن. امکان اونا داستان رو اين شکلی می های روی زمين. مطمئناًبشر بودن؛ تنها انسان

ی درخت ی کوچکْ ميوهنداشت که اونا دونسته باشن که آدم فقط در اين گوشه

های زيادی خيز تنها يکی از مکانکه هالل حاصلدانش خير و شر رو خورده يا اين

ا بوده که کشاورزی در اون رونق گرفته. امکان نداشت دونسته باشن که هنوز در دني

«کننن.مردمانی هستن که مانند آدمِ پيش از هبوط زندگی می

کردم اينو با اطالعاتی که داريم جفت و جور کنم اما درسته. من تالش می»گفتم 

 «شه.جوری درست نمیروشنه که اين

57 

ترين شه گفت که داستان هبوط آدم با اختالف معروفخب به نظرم بدون اغراق می»

«داستان دنياست.

 «دست کم توی غرب.»گفتم 
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اند که ی دنيا تعريف کردههای فرهنگی اونقدر اين داستان رو توی هر گوشهاوه، مبلغ»

هر جا که باشن  های غرب شناخته شده است. برای بخواهتوی شرق هم به اندازه

 «ی زيادی داره.جذبه

«بله.»

 «خب چرا اين طوريه؟»

تونه توضيح بده که کجای کار کنه میانمود میزنم به اين خاطر باشه که ومیحدس »

 «ايراد داره.

 «ايراد داره؟ مردم چه درکی از اين داستان دارن؟ کجای کارخب »

«ی درخت ممنوعه رو خورد.آدم، اولين انسان، ميوه»

 «و اين قراره چه معنايی داشته باشه؟»

«د نشنيدم.دونم. هنوز توضيحی که به نظرم منطقی بياراستشو بخوای، نمی»

 «و دانش خير و شر؟»

جايی که اکثر ام. به نظرم تا اونای نشنيدهگم، من تا حاال توضيح منطقیدوباره می»

پذيری آدم رو با منع کردنش از يک چيزی خواست اطاعتدونن، خداوند میمردم می

 ی آزمايش بگذاره و خيلی اهميت نداشت که اون چيز چی بود و هبوط اساساًبه بوته

«سرپيچی. -ی همينه درباره

«طوری که ربطی به دانش خير و شر نداره.»
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دونم.... کنن که دانش خير و شر نمادِ... نمینه. اما به نظرم کسانی هستن که فکر می»

کنن هبوط و سقوط آدم يه جور سقوط از معصوميت نماد يک چيزيه. اونا فکر می

«بوده.

«یِ ناشی از جهالته.جا مترادف سرخوشمعصوميت در اين»

که تفاوت بين گناه و معصوم بود تا زمانیبیبله... يک چيزی مثل اين: انسان کامالً »

«که اين رو دونست هبوط اتفاق افتاد.خير و شر رو فهميد. زمانی

«متأسفانه بايد بگم که اينا برای من هيچ معنايی ندارن.»

«راستشو بخوای برای من هم ندارن.»

ده که ی ديگه بخونی، کامالً توضيح میوجود، اگه داستان رو از يک زاويهبا اين »

«مشکل کجا بوده، مگه نه؟

«بله.»

وقت نتونستن اين توضيح رو درک کنن چون هميشه فرض اما مردمان فرهنگ تو هيچ»

مردمی که به نظرشون بديهيه  -بر اين بوده که راوی اين داستان مردم خودشون هستن 

ترين رای انسان به وجود اومده و انسان هم برای فتح دنيا، مردمی که شيرينکه دنيا ب

دانش براشون دانش خير و شره. مردمی که به نظرشون کشاورزی تنها راه اصيل و 

انسانیِ زندگيه. با خوندن داستان با اين ديد که کسی مثل خودشون راوی بوده، اونا 

 «هيچ شانسی برای درکش نداشتن.

«درسته.»
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رسه: انسان اما اگه با يک ديد ديگه مطالعه بشه اين توضيح کامالً منطقی به نظر می»

ی دنيا الزمه و اگه بخواد که اين تونه به خردی دست پيدا کنه که برای ادارههرگز نمی

 «اش روشنگری نيست، نابوديه.خرد رو به زور به دست بياره نتيجه

همون معنای داستانه. آدم نيای نژاد ما نبوده،  اين -بله، در اين که شکی ندارم »گفتم 

«بلکه نيای فرهنگ ما بوده.

قدر برای شما مهم بوده. با اينکه خودِ داستان براتون خيلی برای همينه که او هميشه اين»

تونستين با آدم به عنوان شخصيت اصلی داستان رسيد میمنطقی به نظر نمی

 «او يکی از خودتون بود. آشنا بود.پنداری کنين. از همون ابتدا ذاتهم
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 ده

5

کردم يکی از عموهايم سرزده به شهر آمده بود و توقع داشت سرگرم شود. فکر می

فقط يک روز زمان ببرد اما دو روز و نيم طول کشيد. شروع کردم به حرف زدن با او، 

؟ ت تنگ نشدهکم بری؟ دلت واسه خونهوقتش نشده که شما کم»البته در ذهنم: 

وقت فکر کردی که شايد من هم کار دوست نداری تنهايی شهر رو بگردی؟ هيچ

 گذاشت.محل نمی« داشته باشم؟

که از خانه بيرون بروم تا عمويم را به فرودگاه برسانم يکی از چند دقيقه پيش از اين

هايم تماس گرفت و بهم اخطار کرد: ديگر هيچ عذری پذيرفته نيست. يا کار را مشتری

پرداخت را پس بفرست. من هم گفتم که کار را انجام خواهم داد. ام بده يا پيشانج

نويس نشستم. به خودم گفتم وقتی عمويم را به فرودگاه رساندم، برگشتم و پشت ماشين

که کار سختی نيست و الزم نيست اين همه راه تا مرکز شهر بروم تا به اسماعيل بگويم 

وانم بيايم.تبرای يکی دو روز ديگر هم نمی

قرار بودم.شوره داشتم و بیاما دل

کنند. وقت ندارم مسواک بزنم. بهشان کنم. کاری که همه میهايم دعا میبرای دندان

رسم. اما شب دوم که خيلی دير شود بهتان میگويم: کمی تحمل کنيد. پيش از آنمی

يک دندانپزشک ها بود فنا شد. صبحش توانستم يک دندان آسيا که آن عقب عقب

ای ترتيب پيدا کنم که قول داد آن را بيرون بکشد و مراسم خاکسپاری آبرومندانه
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زد و با وسايلش تند و اش پشت سر هم به من آمپول میبدهد. وقتی داشت توی صندلی

گرفت متوجه شدم که فکرم مشغول چنين کرد و فشار خونم را اندازه میتند کار می

اسه اين چيزا وقت ندارم. فقط اون لعنتی رو بيار بيرون و بذار ببين من و»چيزی است: 

هايی داشت اين دندان. و انگار که گفت. خدای من چه ريشهاما او درست می« من برم.

تر پزشک پرسيدم راحتهايم. در يک مقطع از دندانبه نخاعم نزديکتر بود تا به لب

ی کارش تمام شد روی ديگر شد. وقتنبود اگر به جای دهان از پشتم وارد می

رو ی پيادهشخصيتش را به من نشان داد. تبديل شد به يک پليسِ دندان که من را گوشه

فکری مسئوليتی و بیمتوقف کرده. سرزنشم کرد و باعث شد احساس حقارت و بی

شما را دادم. دادم و قول میدادم. سر تکان میدادم و قول میکنم. من مدام سر تکان می

 خدا جناب سروان يک فرصت ديگر بدهيد. اين بار به يک تعهد رضايت بدهيد.به 

های گازی دستماللرزيد. و هايم میباالخره ولم کرد. اما وقتی به خانه رسيدم دست

بيوتيک و مُسکن آمد اصالً قشنگ نبود. کل روز را آنتیهايم بيرون میکه از آرواره

صبح دوباره برگشتم سر کار اما هنوز همان غرق کردم.  الکلخوردم و خودم را در 

تشويش و دلشوره را در دل داشتم.

تونم اين کار رو تموم کنم. يک روز اضافی يک روز ديگه، امشب می»با خودم گفتم 

«که اشکالی نداره.

کند و توپ بندی میی فرد شرطاش را روی يک خانهقماربازی که آخرين صد دالری

گويد: دقيقاً افتاد حتماً به تو می 56ی کند، وقتی در خانهمیهايش دنبال را با چشم

دانسته، که اين دست را باخته. می دانستهمیهمان لحظه که توپ شروع به غلتيدن کرده 
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افتاد می 53ی زد و در خانه. بماند که اگر يک غلتِ کوچولوی ديگر میکردهحس می

 هايی اغلب اشتباه هستند.دلهرهکرد که ثابت شده چنين با شادمانی اعالم می

 ی من اشتباه نبود.دلهره

شوی بزرگ را ديدم که جلوی درِ نيمه باز اتاق از ابتدای راهرو يک دستگاه زمين

جا برسم، مرد ميانسالی که لباسِ کار که به آناسماعيل قرار گرفته بود. پيش از اين

دن در. من صدا زدم که صبر خاکستری به تن داشت بيرون آمد و شروع کرد به قفل کر

 کند.

داری چی کار »وقتی به قدر کافی نزديکش بودم به صورت کمابيش ناهنجاری پرسيدم 

«کنی؟می

که او هم پاسخ نداد.اين حرفم واقعاً استحقاقِ پاسخ دادن نداشت، کما اين

«خبره؟جا چه شه بهم بگی اينببين، درسته که واقعاً به من مربوط نيست، اما می»گفتم 

بيند به من نگاه ی پيش کُشته دوباره میاو با حالت کسی که انگار سوسکی را که هفته

جا رو واسه اين»ای بيرون داد کرد. با اين حال دهانش را کمی باز کرد و چند کلمه

«کنم.مستأجر جديد آماده می

«آه، اما، خب مستأجر قبلی چی شد؟»گفتم 

 «داد.به نظرم اخراج شد. خانُمه اجاره نمی»انداخت.  قيدی باالهايش را با بیشانه

داد؟ برای يک لحظه فراموش کرده بودم که اسماعيل خودش را اجاره نمی خانمه»

«کرده.سرپرستی نمی

«شناختيد.فکر کردم که او رو می»او نگاهی از سر ترديد به من انداخت. 
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«شناختم... اوم... چيزو...نه، من چيزو می»

ن جا ايستاد و بهم زل زد.او هما

«اند.ببينين، احتماالً يادداشتی، چيزی برای من گذاشته»با زحمت و تقال دوباره گفتم 

 «هيچ چيزی اينجا نيست، به جز بوی گند.»

 «اشکالی نداره خودم يه نگاهی بِندازم؟»پرسيدم 

کنيد،  برای اين کار بايد با مديريت صحبت»را قفل کرد.  به سمت در چرخيد و آن

 «باشه؟ من کلی کار دارم.

2

ديد که من به دفتر يا هر چيز ، که در واقع يک منشی بود، هيچ دليلی نمی«مديريت»

ديگری از جمله هر گونه اطالعات، در هر موردی، دسترسی پيدا کنم، جز چيزی که تا 

جا م از آناش را بپردازد و به همين دليل هدانم: مستأجر نتوانسته اجارههمين االن می

بيرون انداخته شده. من تالش کردم که حقيقت را به او بگويم اما جدی نگرفت که 

کرده.میزمانی يک گوريل آنجا زندگی 

«حال در مستغالت اين شرکت نگهداری نشده و نخواهد شد.همچين حيوانی تا به»

ا را اجاره کرده از او خواستم که حداقل اين را به من بگويد که آيا راحيل سوکولو اينج

اينکه ضرری نداشت. -بوده يا نه 

جا دونستين چه کسی اينمند بودين بايد میمسئله اين نيست. اگه واقعاً عالقه»او گفت 

 «رو اجاره کرده بوده.
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اين يک منشیِ معمولی نبود. اگر روزی به يک منشی نياز پيدا کنم اميدوارم يکی مثل 

 او گيرم بيايد.

3 

کدام راحيل نبود. يک نفر به اسم گريس وی دفتر تلفن بود، اما اسم هيچکلی سوکولو ت

خورد. اول صبحِ روز بعد سوار ی يک تاجر يهودی ثروتمند میاش به بيوهبود که نشانی

ماشينم شدم و با احتياط خالف کوچکی کردم و وارد ملک او شدم تا ببينم آيا در آن 

ام را های رسمیرا برای شستشو بردم، کفش آالچيقی وجود دارد. وجود داشت. ماشين

ها و عزاها کنار گذاشته بودم تميز های کُتی را که برای عروسیواکس زدم، و شانه

شوم، تا ساعت دو کردم. بعد برای اين که مطمئن شوم وسط ناهار يا عصرانه وارد نمی

 صبر کردم.

ی زينتی پيدا اگر خيلی جنبه هنرهای زيبا بابِ ميل همه نيست، اما من هنرهای زيبا را،

نکنند، دوست دارم. عمارت سوکولو باحال و باشکوه و در عين حال قديمی بود.. بعد 

از اين که زنگ در را فشار دادم به قدر کافی وقت داشتم که در اصلی را مطالعه کنم. 

ذاری گيا پايه ائوروپهبری بود از تجاوز به در نوع خودش هنرمندانه بود؛ يک اثر سنگ

ها، قيافه و ها. بعد از مدتی مردی در را باز کرد که لباسروم يا چيزی در همين مايه

باال دادن ابرويش « بفرماييد؟»يا « بله؟»ماند. الزم نبود بپرسد رفتارش به وزير خارجه می

خواهم خانم سوکولو را جا چه کار دارم. به او گفتم میکافی بود که جويا شود آن

دانستم او آدمی دانست ندارم. میيد آيا قرار مالقات دارم، که البته خوب میببينم. پرس
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 -يعنی به او ربطی ندارد  -نبود که با گفتن چيزی مثل اين که مسئله شخصی است 

 بتوان دست به سرش کرد. تصميم گرفتم راحت حرفم را بزنم.

 «کنم با دخترشون تماس بگيرم.راستشو بخواين دارم تالش می»

«شما از دوستان ايشون نيستيد.»تأنی سر و پايم را ورانداز کرد و باالخره گفت  با

«راستش نه نيستم.»

«دونستيد که او تقريباً سه ماه پيش از دنيا رفت.اگه بوديد می»

های او مثل آب سردی بود که روی سرم ريخته باشند.حرف

 «ای هست؟چيز ديگه»او ابروی ديگرش را باال داد به اين معنا که 

تر حرف بزنم.تصميم گرفتم کمی راحت

«سوکولو بوديد؟ آقایشما با »

اخم کرد و گفت شک دارد که به من مربوط باشد.

«تونم اسم شما رو بدونم؟پرسم... میکه میدليل اين»

اسم من »شک داشت که اين هم به من مربوط باشد، اما تصميم گرفت کوتاه بيايد. 

«پارتريج است.

«شناسين؟پرسم اينه که آيا شما... اسماعيل رو میآقای پارتريج دليل اين که میخب »

هايش را تنگ کرد.چشم

واقعيت اينه که من دنبال راحيل نيستم، بلکه دنبال اسماعيلم. خبر دارم که راحيل »

«کمابيش مسئوليت او رو بعد از مرگ پدرش به عهده گرفته.

«از کجا خبر داريد؟»که چيزی بروز دهد گفت بدون اين
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دونيد، احتماالً کمکم خواهيد کرد آقای پارتريج اگه شما پاسخ اين سؤال رو می»گفتم 

 «دونيد، احتماالً کمکی نخواهيد کرد.و اگه نمی

ی ظريفی اشاره کردم و او هم با تکان سر تأييد کرد. سپس پرسيد چرا دنبال به نکته

گردم.اسماعيل می

«جا بيرونش کردن.اوننيست. به نظر مياد از او سر جای معمولش »

«جا کرده باشه. بهش کمک کرده باشه.بهکسی بايد او رو جا»

رفته باشه و يک  هرتزی ماشين ی کرايهدونم خودش به مؤسسهبله، بعيد می»گفتم 

«ماشين کرايه کرده باشه.

«دونم.میمتأسفانه من حقيقتاً چيزی ن»پارتريج طنزم را نديده گرفت و گفت 

«خانم سوکولو؟»

«شدم.دونستن، من پيشتر خبردار میاگه ايشون چيزی می»

جايی رو به من نشون بديد تا بتونم جستجوم رو شروع »حرفش را باور کردم اما گفتم 

«کنم.

«رسه.االن که خانم سوکولو مرده، جايی برای شروع به فکرم نمی»

 «علت مرگش چه بود؟»فکر کنم  اش خوبمدتی همان جا ايستادم تا درباره

 «شما اصالً او را نمی شناختيد؟»

 «اصالً.»

پاسخش از سر کينه نبود، واقعيت را گفت.« پس واقعاً به شما ارتباطی نداره.»
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4 

ای را که مکالمهبه نظرم رسيد که يک کارآگاه خصوصی استخدام کنم، اما بعد از اين

توانستم کردم، از صرافتش افتادم. اما چون نمیآمد در ذهن مرور که احتماالً پيش می

وحش محلی تلفن زدم و پرسيدم به همين راحتی دست نگه دارم و فراموش کنم، به باغ

خواهم از جا گوريل دارند. گفتند ندارند، گفتم اتفاقاً من يکی دارم و میکه آيا آن

يدم آيا کسی را خواهند که گفتند نه. پرسشرش خالص شوم و پرسيدم آيا آن را می

آن را بخواهد گفتند نه حقيقتاً. گفتم برای خالص شدن از  ممکن باشدشناسند که می

دست يک گوريل بايد چه کار کرد، گفتند شايد يکی دو آزمايشگاه باشند که به 

عنوان نمونه به آن نياز داشته باشند. اما متوجه شدم که خيلی با دقت پاسخم را 

دهند.نمی

د شاگردان شاي - شناختمبود: اسماعيل دوستانی داشت که من نمی يک چيز روشن

ها دسترسی پيدا کنم همان راهی رسيد که بخواهم به آنقبلی. تنها راهی که به ذهنم می

ک آگهی در روزنامه:ي -ه بود ها را پيدا کردآن خودِ اوبود که احتماالً 

. لطفاً با من تماس بگيريد و دوستان اسماعيل: يک دوست ديگر تماسش با او قطع شده

بگوييد او کجاست.

ای پيدا کردم که ديگر از مغزم استفاده نکنم. صبر آگهی دادن اشتباه بود، چون من بهانه

کردم تا چاپ شود، سپس چاپش را يک هفته ادامه دادم و اين گونه دو هفته گذشت 

بدون اين که قدم از قدم بردارم.
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از آگهی جواب نخواهم گرفت، بايد به دنبال يک راه زمانی که در نهايت فهميدم 

گشتم. تقريباً سه دقيقه زمان برد تا به ذهنم رسيد. به شهرداری زنگ زدم و جديد می

ای را صادر کند.هفتهکسی را پيدا کردم که بايد مجوز يک نمايش سيار يک

 ای در شهر هست؟آيا اين روزها برنامه

 خير.

 طی ماه گذشته چطور؟

وچهار بازی و يک سيرک ، کارناوال دريل هيکس، با نوزده سواری، بيستبله

اند.جا بودند و حدود چند هفته است که رفتهای اينحاشيه

 چيزی شبيه واگن حيوانات نداشتند؟

آورم.چنين چيزی در ليستشان به خاطر نمی

 شايد يک يا دو حيوان در سيرک؟

دانم. ممکن است.چه می

 شان؟مقصد بعدی

اصالً اطالعی ندارم.

مهم نبود. چند تماس ديگر محل استقرارشان را مشخص کرد. شهری در چهل مايلی 

طور به که همينجا رفته بودند. با فرضِ اينجا بودند و بعد از آنشمال، که يک هفته آن

شان با يک تماس پيدا شد. و دهند، مقصد بعدی و قرارگاه فعلیسمت شمال ادامه می

هم بود. « ترين گوريلِ دنياجثه، بزرگتشنغول»ی افتخاراتشان ، در زمرهدرست است
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تشن لقب جانوری بود که شخصاً اطالع داشتم چيزی حدود چهل سال پيش مرده غول

 بود.

ی تقريباً امروزی، تا کارناوال دريل هيکس ی نقليهبرای شما يا هر کسی با يک وسيله

 داالسداشتم که همزمان با کشف  پاليموسه يک نود دقيقه راه بود، اما برای من ک

توليد شده بود، طی مسير دو ساعت زمان برد. وقتی رسيدم، يک کارناوال ديدم. 

هاشان بزرگترند، اما همه های اتوبوس هستند: بعضیها مثل ايستگاهدانيد کارناوالمی

آفرين یکرد شادبود که تظاهر می مثل هم هستند. دريل هيکس دو هکتار کثافت

فيل. من راهم های بدقيافه، سر و صدا، بوی گند آبجو، پشمک و چساست، پر از آدم

هايی که در کنم نسل آن سيرکرا در جستجوی سيرک به دشواری پيدا کردم. فکر می

ام در دنيای مدرن های دوران کودکی( ديدهدوران کودکی )يا شايد در فيلم

ت. اگر اين طور باشد دريل هيکس به اين انقراض ها تقريباً منقرض شده اسکارناوال

خور را با فرياد وقعی نگذاشته بود. وقتی رسيدم يک جارچی داشت حرکات آتش

 -کرد، اما منتظر نشدم که تماشا کنم. چيزهای زيادی برای ديدن بود همراهی می

يک زن باز و ها، يک بطریالخلقهها و ناقصالخلقهها، عجيبکلکسيونِ معمول غول

چاق خالکوبی شده و بقيه چيزهايی که من بهشان محل نگذاشتم.

ی ممکن نسبت به درِ ورودی بود با ی تاريک در دورترين نقطهاسماعيل در يک گوشه

دو تماشاچی ده ساله.

«ها رو از جا در بياره.تونه اين ميلهبندم اگه بخواد میشرط می»يکی گفت 

«دونه.که اينو نمی خودشآره اما »ديگری جواب داد 
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جا با آرامش نشسته ناک به او نگاه کردم. او هم آنجا ايستادم و در سکوت، غضبآن

چيز توجه نشان نداد. پس از چند دقيقه، من بود و تا زمانی که آن دو پسر رفتند، به هيچ

ستم. جا نيکرد که من آنطور وانمود میهمچنان به خيره شدنم ادامه دادم و او هم همان

تونستی. دونم که میاينو به من بگو. چرا کمک نخواستی؟ می»آخر تسليم شدم و گفتم 

«اندازن.کس رو يک شبه بيرون نمیهيچ

 هيچ واکنشی نشان نداد که نشان دهد صدايم را شنيده است.

«جا چه غلطی بايد بکنيم؟حاال برای بيرون آوردن تو از اين»

ن حجمی از هوا هستم.چنان خيره شده بود انگار که م

«ببين اسماعيل! از دست من ناراحتی؟»گفتم 

کسی از تو نخواسته به من ترحم کنی، »چندان دوستانه به من کرد. باالخره نگاهی نه

«پس لطف کن و دست از اين کار بردار.

«خوای سرم به کار خودم باشه.می»

«ساده بگم، بله.»

«؟بمونیجا خوای اينيعنی تو واقعاً می» نااميدانه اطراف را نگاه کردم و گفتم

نگاه اسماعيل دوباره سرد و غيردوستانه شد.

«خوب. اما پس من چی؟خوب، خيلیخيلی»به او گفتم 

«منظورت چيه؟»

«خب کار ما که تموم نشده بود، شده بود؟»

«نه، نشده بود.»
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«ا چی؟ی پنج، يخوای چه کار کنی؟ حاال من هم شدم شکست شمارهپس می»

الزم نيست تو »رويی به من نگاه کرد. بعد گفت برای يکی دو دقيقه نشست و با ترش

«تونيم مثل قبل ادامه بديم.ی پنج بشی. ما میشکست شماره

ترين گوريل جثهزنان آمدند تا به بزرگی پنج نفری پرسهجا بود که يک خانوادهاين

و يک کودک که در بغل مادر بيهوش شده  دنيا نگاهی بيندازند: مامان، بابا، دو دختر

بود.

تونيم مثل قبل ادامه بديم؟ و پس ما می»که صدايم را پايين بياورم گفتم من هم بی آن

«اين به نظر تو شدنيه، آره؟

طور ، که همان«تشنغول»تر از ی بازديدکننده من خيلی جذابناگهان به نظر خانواده

 جا نشسته بود، رسيدم.عبوس آن

«خب، از کجا بايد شروع کنيم؟ يادت مياد بحث کجا رها شد؟»فتم گ

ها که نظرشان جلب شده بود، برگشتند و به اسماعيل نگاه کردند تا ببينند بازديدکننده

شنيدم اين بود:دهد. پاسخی که البته فقط من میچه پاسخی می

 «ساکت باش.»

«بديم.ساکت باشم؟ اما من فکر کردم قراره مثل قبل ادامه »

با غرش به ته قفس حرکت کرد و پشتش را به ما کرد. بعد از چند دقيقه خانواده 

احساس کردند که من مستحق يک نگاه تحقيرآميز هستم؛ نگاه را تحويلم دادند و به 

های داخلی در موجاوه کشته شده بود ی مردی که اواخر جنگشدهسمت بدن موميايی

راه افتادند.
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«جا درِت بيارم.بذار از اين»گفتم 

نه ممنون، با اين »که به جلوی قفس برگردد پاسخ داد رويش را برگرداند و بدون آن

دم اين طوری زندگی کنم تا از کسی صدقه که برات باورکردنی نيست اما ترجيح می

«بگيرم، حتا از تو!

«ای بکنيم.صدقه فقط تا زمانی که فکر ديگه»

بازی در سياه شوی تلويزيونی؟کاری در فالن رينتونه باشه؟ شيفکر ديگه چی می»

«کلوپ شبانه؟

جمعی پيدا حل دستهگوش کن. اگه من بتونم با بقيه تماس بگيرم شايد بتونيم يک راه»

«کنيم.

«زنی؟از چی حرف می»

جا اند. تو که خودت تا اينجا به تو کمک کردهزنم که تا ايناز کسانی حرف می»

«ی؟دوام نياوردی، آورد

«. برو. فقط برو و منو تنها بذار»کنان گفت ای کرد و پرخاشسايه نگاه خصمانهتوی از 

من هم رفتم و تنهايش گذاشتم.

5 

دانستم ای نداشتم. برای همين نمیبرنامه -يا برای چيزهای ديگه  -من برای اين ماجرا 

ون رفتم تا استيک و ترين متلی که پيدا شد مستقر شدم و بيربايد چه بکنم. در ارزان

ای چند ليوان نوشيدنی بخورم و در مورد مسائل فکر کنم. تا ساعت نُه به هيچ نتيجه

شانس بودم. نوعی خوشجا چه خبر است. بهنرسيدم. پس به کارناوال رفتم تا ببينم آن
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آفرين را با احوال ی سرما از راه رسيده بود و باران تندی جماعت شادیيک جبهه

ی خانه کرده بود.انهناخوش رو

کنند؟ يکی داشت بساط نمايشش را ها را باربر خطاب میکنی هنوز هم آنفکر می

رسيد. يک ده کرد. سؤالم را از او نپرسيدم. به نظر حدوداً هشتاد ساله میجمع می

هيچ ربطی به آن  ای با آن گوريل، کهحظهل چنددالری نشانش دادم تا اجازه دهد 

های اخالقی مسئله را ناميدنش نداشت، خلوت کنم. انگار جنبهمی تشنغولگوريلی که 

توجه من نيشش را باز کرد. يک ده دالری ی قابلخيلی مدنظر قرار نداد چون رشوه

لنگان دور شد. ديگر هم اضافه کردم و او چراغ کنار قفس را روشن گذاشت و لنگ

ود و من يکی را بيرون کشيدم و ی اجرا رها شده بچند صندلیِ تا شده روی چند صحنه

 نشستم.

اسماعيل چند لحظه به پايين خيره شد و سپس پرسيد کجا صحبت را رها کرده بوديم.

تو به من نشون دادی که سفر پيدايش که با سقوط آدم شروع و با مرگ هابيل تموم »

ان کنن. اين داستشه، اون معنايی رو نداره که مردم فرهنگ من معموالً فکر میمی

«ای از اولين قربانيان اين انقالبه.انقالب کشاورزی به روايت عده

«کنی چه حرفی مونده؟و فکر می»

ها رو برای من خالصه ی ايندونم. شايد حرفی که مونده اين باشه که تو همهنمی»

«خوای برسی.ای میدونم تو تا االن به چه نتيجهکنی. من هنوز نمی

«فکر کنم. بله موافقم. بگذار کمی»
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6 

شه نه به فرهنگ دقيقاً چيه؟ به معنايی که معموالً استفاده می»اسماعيل در نهايت پرسيد 

 «اون معنای خاصی که ما توی حرفامون بهش داديم.

گذرانی به کارناوال آمده پرسش درخوری بود اما من تمام برای کسی که برای وقت

جموع چيزهاييه که از يک قومْ يک قوم به نظرم م»تالشم را کردم تا کمی فکر کنم. 

«سازه.می

 «و اين مجموع چطور به وجود مياد؟»او سرش را تکان داد. 

«خوای بگی. خب ضمن زندگی مردم به وجود مياد.فهمم چی میدقيقاً نمی»

«کنن و فرهنگ هم ندارن.ها هم زندگی میبله، اما گنجشک»

«مجموع اينا يک اندوخته است. باشه، منظورتو فهميدم. يک اندوخته است.»

«نگفتی که اين اندوخته چطور به وجود اومده.»

اوه، متوجه شدم. اين اندوخته مجموع اون چيزيه که از يک نسل به نسل بعدی منتقل »

ی وجود ميذاره که... که يک گونه سطح مشخصی از شعور رو شه. وقتی پا به عرصهمی

دن. اطالعات و فنون رو به نسل بعدی انتقال میبه دست آورده باشه. اعضای يک نسل، 

ها و اصالحات خودش رو بهش کنه، يافتهنسل بعدی اين اندوخته رو دريافت می

«کنه.میکنه و مجموعش رو به نسل بعد منتقل اضافه می

«گن فرهنگ.و اين ذخيره همون چيزيه که بهش می»

«طوره.بله، به نظرم همين»
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ها. يعنی باورها، منتقل شده البته، نه فقط اطالعات و تکنيکمجموع اون چيزی که »

ها، خرافات، تعصبات، ها، جوکها، آوازها، داستانها، رسوم، افسانهفرضيات، نظريه

«ها، رفتارها و همه چيز.سليقه

«درسته.»

سازی رو که بتونی اين ذخيرهجاست که ميزانِ شعور الزم برای اينقسمت عجيبش اين»

ها تا االن ساختن و بکارگيری کنی خيلی زياد نيست. در حيات وحش شامپانزهآغاز 

«اند. ظاهراً تعجب کردی.ابزار رو به فرزندهاشون منتقل کرده

«نه. خب... فکر کنم از اين که شامپانزه رو مثال زدی تعجب کردم.»

 «به جای گوريل ؟»

«آره.»

ی مطالعات ميدانی ای من عمداً همهراستشو بخو»اسماعيل ابروهايش را در هم کشيد. 

ام. اين مبحث چيزی نيست که دوست داشته باشم بررسی ها رو ناديده گرفتهگوريل

«کنم.

کردم سرم را تکان دادم.که احساس حماقت میدر حالی

ها ها اندوختن اين دانش رو که چه چيزی به درد شامپانزهدر هر صورت، اگه شامپانزه»

ها کی شروع کردن به اندوختنِ دانش کنی انساناند، فکر میهخوره آغاز کردمی

 «خوره؟ی چيزی که به دردشون میدرباره

«بايد زمانی شروع شده باشه که اقوام انسان پا به عرصه گذاشتن.»
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ها با حيات انسان، يعنی با شناسانِ شما با اين نظر موافقن. فرهنگ انسانانسان-ديرين»

هر چيزی رو که ياد گرفته بودن به  هاهوموهابيليسد. شروع ش هوموهابيليس،

طور که هر نسلی خصوصيات خودش رو منتقل فرزندانشون انتقال دادن و همون

«کرد انباشتی از اين دانش به وجود اومد.می

 «و وارثان اين اندوخته چه کسانی بودن؟»

 «هوموارکتوس؟»

انتقال دادن و هر کدوم چيزهايی نسل به نسل اين ذخيره رو  هوموارکتوسدرسته. و »

 «اندوخته چه کسانی بودن؟ اينبه اين ذخيره اضافه کردن. و وارثان 

.«هوموساپينس»

نسل اين بهبودن، که نسل هوموساپينس ساپينسمردمان  هوموساپينسالبته و وارثان »

کردن. و وارثان اين کردن و هر کدوم کمی بهش اضافه میذخيره رو منتقل می

 «ه چه کسانی بودن؟مجموع

«های متنوعی از مردمِ نخواه بوده باشن.بايد دسته»

 «ها نبودن؟ چرا؟بخواه»

شه گفت چون... واضحه که با وقوع انقالب کشاورزی يک دونم. میچرا؟ نمی»

گسست با گذشته اتفاق افتاد. بين مردمان مختلفی که در اين زمان به آمريکا مهاجرت 

ه به وجود نيومد. بين مردمی که در نيوزيلند و استراليا و کردن گسستی با گذشتمی

«اتفاق نيفتاد. کردن هيچ گسستی با گذشتهپُلينزی زندگی می

 «گی؟چرا اينو می»
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«دونم. اين برداشت منه.نمی»

 «بله اما اين برداشت بر چه اساسيه؟»

بينم که کنن اما میدونم اينا چه داستانی رو اجرا میفکر کنم بر اين اساس باشه: نمی»

اما  -تونم بگم چه داستانی کنن. االن نمیشون دارن يک داستان رو اجرا میهمه

دونم که چنين داستانی هست، در تقابل با داستانی که مردم فرهنگ من اجرا می

خوريم، هميشه دارن تقريباً همون کارهای قبل رو انجام کنن. هر وقت بهشون بر میمی

بر  خودمونطوری که هر وقت به همون -نن کطور زندگی میموندن، هميشه همی

ديم، هميشه به همون شکل خوريم، هميشه تقريباً همون کارهای قبل رو انجام میمی

«کنيم.زندگی می

ها در سه ميليون سال اول ی فرهنگی داره که انساناما اين چه ربطی به انتقال اندوخته»

 «حيات بشر به دست آوردن؟

ها هنوز دارن اون انباشت رو به ربطش اينه. نخواه»ی چند دقيقه فکر کردم و گفتم برا

هزار سال قبل  دهکنيم چون کار رو نمی دن. اما ما اينتونن انتقال میهر صورتی که می

 «ش مزخرفه. مردم نبايد اين شکلی زندگی کنن.اينا همه»مون گفت گذار فرهنگبنيان

چون زمانی که  شدنها خالص شدن. قاعدتاً خالص تهو بعد از شر اون اندوخ

گذارن ديگه هيچ اثری از تفکرات و رفتاری که بين مردم نوادگانشون پا به تاريخ می

«کنی نيست. و اون موقع هم...نخواه مشاهده می

 «خب؟»
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شون خيلی جالبه. قبالً متوجه اين نشده بودم... مردم نخواه هميشه آگاه هستن که سنت»

مون نداريم. در اغلب گرده. ما چنين چيزی در فرهنگهای خيلی دور برمیزمانبه 

هستيم. هر نسل يک جوری جديده و بيشتر از نسل  «نوپايی» موارد ما مردمان خيلی

«گيره.پيش از گذشته فاصله می

 «خب فرهنگ مادر راجع به اين چی داره بگه؟»

که همه چيز همون جوريه که بايد باشه. گه فرهنگ مادر می»هايم را بستم و گفتم چشم

پرته. گذشته چيزيه که بايد پشت سر ودر گذشته چيزی برای ما نيست. گذشته چرت

«گذاشته بشه، چيزی که بايد ازش فرار کرد.

کاران فرهنگی بينی که چطور شما به فراموشپس می»اسماعيل سرش را تکان داد. 

«تبديل شديد.

 «منظورت چيه؟»

شناسان سر برسن و سه ميليون سال زندگی بشر رو به که داروين و ديريناينپيش از »

زمان تون ضميمه کنن، فرض بر اين بود که تولد انسان و تولد فرهنگ شما همتاريخ

کردن که بودن. منظورم اينه که مردم فرهنگ تو فکر می يکیاتفاق افتاده و در حقيقت 

ی عسل کردن که کشاورزی هم مثل تهيهفرض می بوده، يکی از شماهاانسان اوليه مثل 

«برای زنبور فعاليتی غريزيه.

«رسه.طور به نظر میبله همين»

های آفريقا و آمريکا روبرو شدن، فکر آورندهگرد-وقتی مردم فرهنگ تو با شکارچی»

و حالت  انداز دست دادههايی رو که باهاش به دنيا اومدن کردن اين مردم مهارت
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ی دونستن دارن به گذشتهها نمی. بخواهرو به افول گذاشتهشون کشاورزی طبيعیِ

 «ایگذشته»ها هيچ کنن. از نظر بخواهکه کشاورز بشن نگاه میخودشون پيش از اين

وجود نداره. آفرينشْ چندين هزار سال پيش اتفاق افتاده و انسانِ کشاورز بالفاصله بنای 

«تمدن رو آغاز کرده.

.«بله درسته»

 «شی که اين اتفاق چطور افتاده؟متوجه می»

 «چه اتفاقی؟»

عيار که ديگه حتا قدر تمامی دوران پيشاانقالبی. آنعيار حافظهاز دست رفتنِ تمام»

«دونستی که وجود داشته.نمی

«دونم.کنم که بايد بدونم، اما نمیدونم، حس مینه نمی»

پرته و بايد وده اينه که گذشته چرتاد میاين نظر تو بود که چيزی که فرهنگ مادر ي»

«سرعت ازش فاصله گرفت.به

«بله.»

خوام بگم اينه که ظاهراً اين چيزيه که او از همون ابتدا داشته به تو ياد و چيزی که می»

«داده.می

گفتم که هميشه بين مردم نخواه اين افته. داشتم میم جا میفهمم. حاال داره واسهبله می»

ها کنی بخواهگرده. اما حس میی اونا به آغاز حيات بر میو داری که گذشتهحس ر

«گرده.بر می 5363شون به مردمانی هستند که گذشته
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با اين حال، بايد اينو به خاطر داشت که در »اسماعيل سرش را تکان داد ولی ادامه داد 

ه کارکردش محدود به کالبته تا زمانی -ی اعتباره ميان مردم فرهنگ تو قدمت مايه

و تشريفات حول اين  -ی نهادها ها دوست دارن که همههمين باشه. مثالً انگليسی

طوری نباشن(. با اين وجود تا حد ممکن قديمی باشن )حتا اگه خودشون اين - نهادها

ترين کنن و کوچکهای قديمی زندگی نمیوقت مثل بريتانيايیاونا خودشون هيچ

ها هم صادقه. اون سبک زندگی ندارن. همچين چيزی در مورد ژاپنیای هم به عالقه

گذارن و از ناپديد ترشون رو ارج میهای اجداد خردمندتر و اصيلها و سنتاونا ارزش

ی اون اجداد ای به زندگی کردن به شيوهشون ناراحت هستن، اما هيچ عالقهشدن

قديمی برای مؤسسات و تشريفات  هایکه سنتتر ندارن. خالصه اينخردمندتر و اصيل

«شون از اونا استفاده کنن.خوان توی زندگی روزمرهها نمیو تعطيالت خوبن اما بخواه

 «درسته.»

 

7 

گذشته به فراموشی سپرده بشه.  تمامکنه که های فرهنگ مادر حکم نمیالبته آموزه»

 «؟شدچه چيزی بايد اندوخته بشه؟ در واقع چه چيزی اندوخته 

که چطوری يه چيزهايی بسازيم يا يه کارهايی انجام نظرم اطالعات مربوط به اينبه »

 «بديم.

طور بود که کار به اينجا اينهر چيزی که مربوط به توليد بود يقيناً ذخيره شد. و »

 «رسيد.
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 «بله.»

کنن، گرچه توليد برای توليدْ ها هم اطالعات مربوط به توليد رو اندوخته میالبته نخواه»

اند که در يک هفته ندرت از وجوه زندگی اونا به شمار مياد. مردم نخواه مقرر نکردهبه

چند قابلمه يا تيرکمان توليد کنن. بهبود کيفيت توليد تبرهای دستی هم از 

 «های ذهنی اونا نيست.مشغوليت

 «درسته.»

بيشترِ اطالعاتی کنن، که اونا هم اطالعاتی در رابطه با توليد ذخيره میپس با وجود اين»

 «ايه. و اون چيه؟ی چيز ديگهکنن دربارهکه ذخيره می

ی ی پيش دادی. فکر کنم اين اطالعات دربارهفکر کنم پاسخ رو خودت چند دقيقه»

 «ده.سبکی از زندگيه که برای اونا جواب می

 «برای اونا؟ نه برای همه؟»

فکر  5دونم که مردم زونید میشه، اما در اين حشناسی سرم نمینه. من خيلی انسان»

خوره، و مردم ناواهو خوره به درد همه میاونا می به دردکنن که راه و رسمی که نمی

کنن راه و رسم زندگی اونا برای همه مفيده. هر کدوم مرامی دارن که هم فکر نمی

 «ده.جواب می اونابرای 

 «دن.آموزش میشون ده رو به فرزندانو همين راهی که براشون جواب می»

                                                        
5 Zuni 
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ديم که چطور چيز بسازن. چطوری چيزهای بيشتر مون آموزش میبله. و ما به فرزندان»

 «و بهتر بسازن.

 «دين؟چرا به اونا راه و رسم زندگی رو آموزش نمی»

بخش زندگی چيه. هر نسل بايد راه و رسم نتيجهدونيم نمیبه نظرم به اين خاطره که ما »

فايده ی خودشون رو داشتن، که برای ما بیوالدين من نسخه ی خودش رو بپيچه.نسخه

فايده است، و ما هم داريم ی خودشون رو داشتن، که باز بینسخه اونااست، و والدين 

 «فايده خواهد بود.کنيم، که احتماالً برای فرزندانمون بیکار می خودمونی روی نسخه

 

6 

شرويی اين را گفت و به موقعيت اسماعيل با تر« از اصل موضوع منحرف شديم.»

خواستم چيزی که می»جديدی جابجا شد، طوری که فنرهای قفسش باال و پايين رفت. 

ای از دانش داره که زنجيروار به آغاز متوجهش بشی اينه که هر فرهنگ نخواه اندوخته

گرده. به اين خاطره تعجبی نداره که هر فرهنگ کارکردش رو حفظ حيات انسان برمی

 «ده. هر فرهنگ برای هزاران نسل مورد آزمون و اصالح قرار گرفته.کر

 «بله. يه چيزی به ذهنم رسيد.»

 «بگو.»

 «بخش زندگی داره.صبر کن. اين يه ربطی به... نبودِ دانش راه و رسم نتيجه»

 «کنم.صبر می»
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ه کی اينخب اون اوايل زمانی که من گفتم دانش قطعی درباره»چند دقيقه بعد گفتم 

، دانشی قطعیمردم بايد چگونه زندگی کنن وجود نداره، منظورم اين بود: دانشِ 

دنبالشيم. اين چيزيه که ما اين چيزيه که يگانه راه و رسمِ درست زندگيه. ی درباره

های موجود برای مؤثر زندگی کردن رو پيدا خوايم يکی از راهها دنبالشن. ما نمیبخواه

رو پيدا کنيم. و اين چيزيه که قوانينِ ما در اختيارمون ه درست يگانه راخوايم کنيم. می

گذارن. بذار در اين مورد فکر کنم... بعد از پنج يا هشت هزار سال فراموشی، می

به گذشته پشت کرده  بايددونستن چطوری بايد زندگی کنن. واقعاً ها واقعاً نمیبخواه

اينا »پرسن شه و همه از او میيدا میپ 5ی حمورابیباره، سر و کلهباشن، چون به يک

قوانين؟ »پرسن مردم می «اينا قوانين هستن، فرزندان من!»گه و حمورابی می «ديگه چيه؟

يگانه راه درست قوانين چيزايی هستن که به شما »گه و حمورابی می «قوانين چيه ديگه؟

 «خوام بگم؟چی می «دن.رو نشون میزندگی 

 «ستم متوجه شده باشم.مطمئن ني»اسماعيل گفت 

شايد اين باشه. زمانی که بحث رو در مورد فراموشی فرهنگیِ ما آغاز کرديم، »گفتم 

کردم که شايد حتا داری اغراق ی تو استعاری باشه. فکر میکردم اشارهمن فکر می

تونستی بدونی اون کنی تا منظورت رو برسونی. چون واضحه که تو نمیمی

ذهنيتی داشتن. با اين وجود اين واقعيت داره که بعد از چند  کشاورزهای نوسنگی چه

                                                        
رودان را فتح و ی دوم پيش از ميالد است که ميانحمورابی پادشاه مشهور بابل در هزاره 5

 .روندشمار میقوانين مکتوب در تاريخ ثبت شده به  نخستين ازمجموعه قوانينی وضع کرد که 
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گفتن خاروندن و میهزار سال، نوادگان اين کشاورزان نوسنگی داشتن سرشون رو می

نکرده ها فراموش اما در همين دوره، نخواه «سر در نمياريم که چطور بايد زندگی کرد»

ستن، اما مردم فرهنگ من فراموش دونهنوز می . اوناکه چگونه بايد زندگی کردبودن 

گفت چطور زندگی کنن جدا کرده بودن، چرا که خودشون رو از سنتی که بهشون می

احتياج داشتن که بهشون بگه چطور زندگی حمورابی کرده بودن. به همين خاطر به 

ها چنين نيازی نداشتن، چون راه رو بلد و نخواه. و سايرين 2، سولون5کنن، به دراکو

 «و... اجازه بده. فکر کنم فهميدم. -ها رو بلد بودن راه -بودن 

 «عجله نکن. زمان داری.»

ی تکاملی به دست اومدن، ها طی يک پروسههای نخواههر کدوم از راه و رسم»

خب، »ای که زمانی شروع شد که اونا براش اسمی هم نداشتن. کسی نگفت پروسه

کدوم از هيچ «ع کنيم تا از اونا پيروی کنيم.بياييد يک مجمع تشکيل بديم و قوانينی وض

اختراعات.  -همچين چيزايی هستن  مااما قوانين مطلق اختراع نشدن. ها اين فرهنگ

شون طی هزاران نسل به اثبات رسيده، بلکه يک هايی که شايستگیابداعات. نه چيز

هم ادامه داره.  درست زندگی. و اين هنوزيگانه راه ی ی قراردادی دربارهسری اعالميه

گيره نه به اين خاطر که مؤثر واقع شه، توی کتاب قانون قرار میقوانينی که وضع می

تونی سقط کنه. نمیزندگی درست رو ارائه میيگانه راه شده، بلکه به اين خاطر که 

                                                        
های دادگاه را جايگزين نزاع دراکوگذار آتن در هفتصد سال پيش از ميالد. اولين قانون 5

 ای و قوانين شفاهی کرد.قبيله
 شناسند.گذار دموکراسی میگذار يونانی که معموالً او را پايهمرد و قانوندولت 2
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جنين کنی مگر زمانی که جنين به مادر آسيب برسونه يا حاصل تجاوز باشه. آدمای 

 يگانه راهطوری اجرا بشه، چرا؟ چون اين دوست دارن قانون اين زيادی هستن که

قدر حشيش بکشی که جونت در بياد، اما اگه عرق بخوری تونی اونمیدرست زندگيه. 

برای کسی اهميتی نداره که  درست زندگيه. راه اينسر از حلفدونی در مياری چون 

دونم دارم به يتی نداره... باز نمیآيا قوانين ما مؤثر هستن يا نه. مؤثر واقع شدن موضوع

 «رسم.کجا می

از مسائل  ایرسی. تو داری مجموعهلزوماً به جای خاصی نمی»اسماعيل ناله کرد 

تونی انتظار داشته باشی که به بيست دقيقه ته و توی کنی و نمیرو بررسی می پيچيده

 «اش رو در بياری.همه

 «درسته.»

ظرم بود که بهتره پيش از پرداختن به باقی مسائل بهش با اين وجود، من چيزی مد ن»

 «اشاره کنم.

 «باشه.»

ها دو نوع متفاوت از دانش رو ها و نخواهاالن متوجهی که بخواه»اسماعيل گفت 

 «کنن.انباشت می

ی ، در حالی که اندوختهمربوطهتوليد کاال ها به ی دانش مؤثر برای بخواهبله. اندوخته»

 «مربوطه. چگونه زندگی کردنها به هدانش مؤثر نخوا

ها. هر دسته از مردم نخواه سيستمی دارن آدمی همهاما نه چگونه زندگی کردن برای »

ای که با محدودهتکامل پيدا کرده؛ بخشه چون در بين خودشون که برای اونا نتيجه
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کردن، با وهوايی که توش زندگی میکردن تناسب داشته، با آبتوش زندگی می

ها، و نگاه خاص اونا ها، ترجيحکردن، با سليقهای که توش زندگی میی زيستیجامعه

 «به دنيا.

 «بله.»

 «و چنين دانشی چه اسمی داره؟»

 «دونم منظورت چيه.نمی»

 «افته چه چيزی داره؟دونه چه چيزی برای مردم مؤثر میکسی که می»

 «خب... خرد؟»

زشمند در فرهنگ شما به کار توليد مياد و دانش دونی که دانش ارالبته. حاال تو می»

های ها يکی از فرهنگها به کار مردم. و هر بار که بخواهارزشمند در فرهنگ نخواه

کنه، خردی که شايد از ابتدای حيات بشر در اين دنيا محک خورده نخواه رو نابود می

ای از شه، شاخهیی حيات نابود مکه يک گونهطوری که زمانیشه، همونناپديد می

 «شه.حيات که از زمان ظهور حيات محک خورده ناپديد می

 «وحشتناکه.»

 «بله. وحشتناکه.»اسماعيل گفت 

 

3 

ی گوشش اسماعيل من را پس از چند دقيقه خاراندن سرش و بازی کردن با الله

 مرخص کرد.
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 «تونم فکر کنم.ام. سردمه و نمیمن خسته»گفت 
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 يازده

5 

جا رسيدم ديگر حتا کسی نمانده بود که ادامه داشت و وقتی فردا ظهر به آنبارش باران 

رشوه بگيرد. از فروشگاه نيروی دريايی دو پتو برای اسماعيل خريدم و يکی هم خودم 

ها داشتم تا همراهيش کنم. او غرغرکنان تشکر کرد اما انگار بدش هم نيامد که از آن

 به ناچار آغاز کرد.استفاده کند. کمی نشستيم و... سپس 

از  -درست يادم نيست به چه خاطر اين سوال پيش اومد  -کمی پيش از جابجايی من »

 «رسيم؟کنند میها اجرا میمن پرسيدی که کی به داستانی که نخواه

 «آره، درسته.»

 «ای به دونستن اون داستان داری؟چه عالقه»

 «م؟چرا عالقه نداشته باش»از شنيدن سوال آشفته شدم. 

 «دونی که هابيل تقريباً مرده.خوام بدونم تو ذهنت دنبال چی هستی. میمی»

 «خب... آره.»

 «پس چرا داستانی که او اجرا کرده رو ياد بگيری؟»

 «؟نگيرمپرسم، چرا ياد دوباره می»

دم ادامه ندم. اينکه من نتونم دليلی با اين وضع ترجيح می»اسماعيل سرش را تکان داد. 

 «شه که اون رو بهت ياد بدم.يک چيز به تو ارائه کنم دليل نمی نگرفتن برای ياد
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توانستم او را سرزنش کنم، اما ابراز همدردی واضح بود که حال خوشی نداشت. نمی

 هم نکردم. هر چه باشد خودش اصرار داشت که در اين وضعيت بمانيم.

 «اين مسئله برای تو فقط يک کنجکاوی ساده است؟»پرسيد 

اند. من يکی از اين دو جا اجرا شدهطور نيست. اول گفتی که دو داستان اين، ايننه»

 «دونم، به نظرم طبيعيه که بخوام اون يکی رو هم بدونم.داستان رو می

کاش تعبير ای»آمد. طوری گفت انگار که از اين واژه چندان خوشش نمی« طبيعيه...»

نها کسی توی اين اتاق که قراره از که احساس نکنم تداشتی، طوریتری میوزين

 «مغزش استفاده کنه من هستم.

 «شم.متأسفانه متوجه منظورت نمی»

ی منفعل جا تبديل به يک شنوندهده. تو اينشی، همينه که آزارم میدونم که نمیمی»

شی که کنی و وقتی بلند میشينی مغزتو خاموش میجا میکه اينشدی، به مجرد اين

 «کنی.ه روشنش میبری، دوبار

 «طور باشه.فکر نکنم اين»

 «پس به من بگو چرا شنيدن داستانی که رو به انقراضه وقت تلف کردن نيست.»

 «وقت تلف کردن نيست. منخب به نظر »

 «ده.ی کافی نمیبه من انگيزه وقت تلف کردن نيستکافی نيست. اين که کاری »

 داختم.هايم را باال انی درماندگی شانهبه نشانه

کنی که شنيدن اين داستان وقت تو واقعاً فکر می»با بيزاری تمام سرش را تکان داد. 

 «تلف کردنه. واضحه.
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 «برای من واضح نيست.»

 «ای داره؟کنی فايدهپس فکر می»

 «خب... آره.»

 «ای؟چه فايده»

 «اش اينه.اش بدونم. فايدهخوام دربارهخدايا... من می»

ش ارضای ادامه بدم، اما نه زمانی که تنها فايده خواممیدم. نمی طوری ادامهنه اين»

حس کنجکاوی تو باشه. برو و زمانی برگرد که برای ادامه دادن من، يک دليل 

 «دردبخور داشته باشی.به

 «بخور چيه؟ يه مثال بزن.درددليل به»

 «شنيد؟کنن باشه. خب چرا بايد داستانی رو که مردم فرهنگ خود تو اجرا می»

 «شه.چون اجرای اون داستان داره منجر به از بين رفتن دنيا می»

 «درسته. اما چرا بايد اون رو شنيد؟»

 «چون اين چيزيه که بايد بدونن.»

 «کی بايد بدونه؟»

 «همه.»

رسيم. چرا، چرا، چرا؟ چرا مردم شما بايد بدونن که حين جا میش به همينچرا؟ همه»

 «حال اجرای چه داستانی هستن؟از بين بردن دنيا در 
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ها صرفاً اشتباهات سهوی کنن. برای اينکه متوجه بشن که اين متوقفتا اجرای اون رو »

اند، مشابه رايش بينی افراطی شدهکه بدونن که دچار يک خودبزرگنيستن. برای اين

 «ی هيتلر.هزار ساله

 «؟شه داستان ارزش شنيدن داشته باشهاين چيزيه که باعث می»

 «بله.»

از شنيدنش خوشحالم. حاال برو و زمانی برگرد که بتونی توضيح بدی چه چيزی باعث »

 «شه اون داستان ديگه ارزش شنيدن داشته باشه.می

 «تونم االن توضيح بدم.نيازی به رفتن نيست. می»

 «بگو.»

توی  خواستنها می. اين همون کاريه که بچهرها کننشون رو تونن داستانمردم نمی»

ها زندگی نکنن، اما روش ی شصت و هفتاد بکنن. خواستن ديگه مثل بخواهدهه

شه يک داستان رو ای هم برای زندگی نداشتن. اونا شکست خوردن چون نمیديگه

 «بدون پيشنهاد داستان جايگزين رها کرد.

ی اون و اگه چنين داستانی باشه، مردم بايد درباره»اسماعيل سرش را تکان داد. 

 «بدونن؟

 «بله، بايد بدونن.»

 «در موردش بدونن؟ بخوانهای شما کنی بخواهفکر می»

 «اطالعی.کنم بشه چيزی رو خواست مادامی که از وجودش بیدونم، فکر نمینمی»

 «کامالً درسته.»
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 «ی چيه؟کنی اين داستان دربارهو فکر می»

 «نظری ندارم.»

 «باشه؟ ی شکار و گردآوریکنی دربارهفکر می»

 «دونم.نمی»

 «ی معنای جهان، مشيت الهی و سرنوشت بشره.دونی که دربارهخب دست کم می»

 «بله.»

. اين رو به خاطر شدام، انسان با اجرای همين داستان، انسان طوری که بارها گفتههمون»

 «داشته باش.

 «بله، خاطرم هست.»

 «انسان شد؟ چگونهحاال انسان »

دونم منظور اين سوال چيه. شايد نمی»پنهانی در کار باشد. گفتم  یفکر کردم شايد تله

خوای بگم که انسان با تکامل پيدا دونم دنبال چه پاسخی هستی. طبيعتاً نمیهم نمی

 «کردن انسان شد.

 «طوری انگار گفتی انسان با انسان شدن انسان شد، درسته؟اين»

 «بله.»

 «شد؟پس سؤال پابرجاست: انسان چگونه انسان »

 «به نظرم از اون چيزاييه که خيلی واضحه.»
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 ««البته، خب که چی؟»گی آره، اگه پاسخش رو بهت بدم، می»

 ی تسليم، شانه باال انداختم.به نشانه

اما اين رو به خاطر داشته باش، چون بايد به اين  -پس بايد غيرمستقيم بريم سراغش »

 «سؤال پاسخ بديم.

 «باشه.»

 

3 

 «مادر، انقالب کشاورزی شما چطور اتفاقی بوده؟به نظر فرهنگ »

 «اتفاقی... فکر کنم به نظر فرهنگ مادر يک اتفاق وابسته به فناوريه. چطور»

 «تری نداره؟پس ربطی به عوامل فرهنگی، مذهبیِ عميق»

 «های نوسنگی بودن. هميشه برداشت اين بوده.5نه. کشاورزهای اوليه فقط تکنوکرات»

دونی که داستان ورای چيزی های سه و چهار سفر پيدايش، میی فصلاما پس از بررس»

 «گه.بود که فرهنگ مادر می

 «بله.»

                                                        
ای از نخبگانِ علمی، صنعتی و متخصصين تکنوکراسی نوعی از دولت است که در آن عده 5

 کنند.گيری میميمهای مربوط به خود تصداران( در حوزهامور مختلف )به جای مثالً سرمايه



 اسماعيل 265
 

ی درخت بود و هست البته، چون انقالب هنوز در حال پيشرويه. آدم هنوز داره ميوه»

چشه و هر جا که هنوز اثری از هابيل باقی مونده، قابيل با شمشير آخته در ممنوعه رو می

 «اوست. تعقيب

 «درسته.»

ره. ای هم هست که چرا انقالب از يک تکنولوژی صِرف فراتر میی ديگهنشانه»

ده که پيش از انقالب، زندگی انسان عاری از معنا بود، فرهنگ مادر به تو ياد می

 «انگيز بود.ارزش بود. زندگی پيشاانقالبی زشت و نفرتابلهانه، تهی و بی

 «بله.»

 «پذيری، درسته؟یتو خودت اين رو م»

 «پذيرم.بله، فکر کنم می»

 «کنن، درسته؟طور فکر میی زيادی از شما اينقطعاً عده»

 «بله.»

 «استثنايی هم در کار هست؟»

 «ها.شناسدونم. شايد... انساننمی»

 «ی اون سبک زندگی دارن.مردمی که دانشی درباره»

 «بله.»

 «بار بوده.سبک زندگی فالکتده که اون اما فرهنگ مادر به ما ياد می»

 «درسته.»
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ات رو با يه همچين تونی شرايطی رو در نظر بياری که خود تو زندگیآيا می»

 «ای عوض کنی؟زندگی

تونم تصور کنم اگه کسی حق انتخاب داشته باشه چطور ممکنه اون نه. رک بگم، نمی»

 «سبک زندگی رو انتخاب کنه.

ها برای فاصله انداختن طول تاريخ، تنها راهی که بخواهاند. در ها انتخاب کردهنخواه»

عام بوده. در بيشتر موارد، اند، به زور و با قتلشون پيدا کردهميان اونا و سبک زندگی

 «شون کنن.کنتر ديدن که ريشهساده

دونن دارن ها نمیجا حرف برای گفتن داره. اين که نخواهدرسته. اما فرهنگ مادر اين»

دن. اونا متوجه مزايای زندگی کشاورزی نيستن و به همين خاطره ز دست میچی رو ا

 «قدر سرسخت به شکار و گردآوری چسبيدن.که که اين

ترين مخالفان های آمريکا، سرسختپوستدر بين سرخ»اسماعيل زيرکانه خنديد. 

 «ها کيا هستن؟بخواه

 .« 5های پلينخب بايد بگم... سرخپوست»

باره اتفاق نظر داشته باشيد. اما پيش از معرفی اسب از سوی شما در اين فکر کنم بيشتر»

کردن. اما به مجرد اينکه بود که کشاورزی میها قرنهای پلين پوستها، سرخاسپانيايی

 -اسب در دسترس اونا قرار گرفت، کشاورزی رو رها کردن و دوباره شکارچی

 «آورنده شدن.گرد

                                                        
5 Plain Indians 
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 «دونستم.اينو نمی»

 «های پلين متوجه مزايای زندگی کشاورزی بودن؟پوستدونی. آيا سرخاال میخب ح»

 «حتماً ديگه.»

 «گه؟فرهنگ مادر چی می»

متوجه اين مزايا نشدن. اگه  واقعاًگه اونا می»ام گرفت اش فکر کردم، خندهکمی درباره

 «گشتن.وقت به شکار و گردآوری بر نمیشدن، هيچمی

 «انگيزه.چون نفرت»

 «درسته.»

های فرهنگ مادر در اين زمينه تا چه حد مؤثر شی که آموزهکم متوجه میداری کم»

 «شه.واقع می

 «بره.فهمم اين ما رو به چه سمتی میدرسته. اما نمی»

که ها. به سمت کشف اينی ترس و نفرت تو از زندگی نخواهبه سمت کشف ريشه»

روشن نگه داری حتا اگه به قيمت از بين  کنی بايد مشعل انقالب روچرا تو احساس می

در برابر چه که انقالب شما، انقالب رفتن تو و تمام دنيا تموم بشه. به سمت کشف اين

 «هست.چيزی 

 «عجب.»گفتم 

تونی به من بگی که ی اين کارها رو انجام داديم، مطمئنم که میو وقتی که همه»

ی سه ميليون سال اول زندگی انسان و هر اند، در طها چه داستانی رو اجرا کردهنخواه

 «اند.جا که هنوز باقی مونده
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4 

ای کرد و در پتويش فرو رفت. وقتی صحبت بقا پيش آمد، اسماعيل به خود لرزيد، ناله

نشدنیِ باران روی برزنت باالی های تمامچکهبرای لحظاتی، انگار نگاهش در چکه

 ادامه داد.اش را صاف کرد و سرش غرق شد، سپس سينه

 «بود؟الزامی طوری به مسئله نگاه کنيم. چرا رخ دادن انقالب بيا اين»او گفت 

 «الزامی بود اگه قرار بود انسان به جايی برسه.»

، سالن اپرا و فضاپيما ی مرکزی، دانشگاهمنظورت اينه که اگه قرار بود انسان تهويه»

 «داشته باشه.

 «درسته.»

خوام االن پاسخی برای ابتدای کار ما قابل قبول بود، اما می چنين»اسماعيل تأييد کرد. 

 «ها نگاه کنی.تر از اينعميق

 «تر چيه.دونم منظورت از عميقباشه، اما نمی»

ی دونی که برای صدها ميليون نفر از مردم شما، چيزهايی مثل تهويهتو خوب می»

نيافتنی تعلق وردست و دستی اپرا و فضاپيما به يک دنيای د، خانهمرکزی، دانشگاه

ی مردم کنن که در مخيلهدارن. صدها ميليون نفر از مردم شما در وضعيتی زندگی می

خانمان هستن يا در ها نفر بیگنجه. حتا در همين کشور هم ميليوناين کشور هم نمی

دن ای که باجی به زندان نمیهای دولتیها و نهادآبادها، زندانيأس و فالکت، در حلبی

الحصول شما برای انقالب کشاورزی کنن. برای اين مردم، توجيهات سهلزندگی می

 «معنا هستن.کامالً بی
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 «درسته.»

که چيزی از غنايم اين انقالب نصيب اونا نشده، آيا بهش در عين حال، با وجود اين»

کنن؟ آيا حاضرن يأس و فالکت خودشون رو با زندگی پيشاانقالبی معامله پشت می

 «کنن؟

 «باز هم بايد بگم نه.»

شون ايمان دارن، حتا زمانی که از مواهبش ها به انقالببرداشت من هم همينه. بخواه»

کنه. همه پا نمیده و شورش بهکنه، نارضايتی بروز نمیمند نشن. کسی ناله نمیبهره

 «بهتره. نهايتعميقاً باور دارن شرايط هر چقدر هم که بد باشه، باز نسبت به قبل بی

 «بله، موافقم.»

يابی کنی. وقتی اين کار رو کردی، انگيز رو ريشهخوام اين ايمان شگفتامروز می»

 «ها خواهيد داشت.تون و زندگی نخواهدرک کامالً متفاوتی از انقالب

 «باشه. اما چطور اين کار رو بکنم؟»

کرده، و چيزی که با گوش سپردن به فرهنگ مادر. او تمام عمر توی گوش تو زمزمه »

اند، چيزی که مردم های پيش از تو شنيدهتو شنيدی هيچ تفاوتی با چيزی که نسل

کنم در شنون، نداره. به بيان ديگه، چيزی که من جستجو میسراسر دنيا هر روز می

خوام ی شما ريشه دوونده. امروز میطوری که در ذهن همهذهن تو ريشه دوونده همون

ی ای که به پشتوانهکنی. فرهنگ مادر به تو ياد داده که از زندگی يابیاون رو ريشه

خوام اين وحشت رو تا عمقش رديابی انقالب پشت سر گذاشتی وحشت کنی، و می

 «کنی.
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گونه نسبت به اون زندگی داريم، اما مشکل باشه. درسته که ما حسی وحشت»گفتم 

 «جاست که به نظرم چندان اسرارآميز نمياد.اين

 «ياد؟ چرا؟نم»

 «رسه.دونم. اون زندگی به جايی نمینمی»

 «تر فکر کن.های سطحی کافيه. عميقپاسخ»

بعد گفتم  تر فکر کردم. چند دقيقهآهی کشيدم و داخل پتويم مچاله شدم و عميق

کردم، و يک جا نشسته بودم و داشتم به سبک زندگی اجدادمون فکر میجالبه، اين»

 «ته در ذهنم مجسم شد.يافتصوير مشخص و شکل

 اسماعيل منتظر شد تا ادامه دهم.

وميش گونه. يک مرد توی هوای گرگاين تصوير کيفيتی روياگونه داره. يا کابوس»

وميشه. مرد ای در حال تقالست. انگار تو اين دنيا هوا هميشه گرگروی صخره

ت. در فکر شکاره و پوست و برهنه است. قوز کرده و دنبال ردپاسقد، الغر، سياهکوتاه

 «رسه و چيزی برای خوردن پيدا نکرده.نااميده. شب داره از راه می

دوه، انگار روی ترِدميل گذاشتنش. واقعاً هم مثل تردميله، چون دوه و میدوه و میمی»

دوه. اما يا دوباره داره می -دوه وميشِ فردا هم فرا برسه، او هنوز داره میوقتی گرگ

ی زده هم هست. روی صخرهتر از گرسنگی و يأس در کاره. او وحشتای فراانگيزه

 -اش کنه تکهپشت سرش، درست بيرون از ديدش، دشمن در حال تعقيبشه تا تکه

تر ها و ببرها. پس برای هميشه بايد روی تردميل بمونه، هميشه کمی عقبشيرها، گرگ

 «اش و کمی جلوتر از دشمنانش.از طعمه
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ی تيز بقا ايستاده و پيوسته در تقالست که ی تيز بقاست. مرد بر تيغهيغهصخره، البته، ت»

رسه که صخره و آسمان در حرکت هستن و او در جا سقوط نکنه. در واقع به نظر می

 «بره.زنه. توی تله افتاده و راه به جايی نمیدوه و در جا میمی

 «ارن.ها زندگی ناگواری دگردآورنده-به عبارت ديگه، شکارچی»

 «درسته.»

 «و چرا ناگواره؟»

 «پايانه.چون زنده موندن براشون يک تقالی بی»

دونی، منتها در ها درست نيست. مطمئنم که اين رو میکدوم از ايناما در واقع هيچ»

ها و شيرها و ها بيش از گرگگردآورنده-ای از ذهنت. شکارچیقسمت ديگه

بقا قرار ندارن. انسان برای زندگی بر روی ی تيز ها روی تيغهها و خرگوشگنجشک

ی تيز بقا زندگی ها سازگار شده، و اين تفکر که او بر تيغهاين کره مانند ساير گونه

چيزخوار، رژيم غذايی اساسه. به عنوان يک جانورِ همهکنه، به لحاظ زيستی بیمی

ی بکِشه. هوش و متنوعی داره. هزاران گونه تلف خواهند شد پيش از اينکه او گرسنگ

ده که در شرايطی زندگی کنه که دخلِ هر نخستیِ زکاوتش به او اين توان رو می

 «ای رو مياره.ديگه

دست آوردن غذا پايان و نااميدانه برای بهگردآورندگان نه تنها در تقالی بی-شکارچی»

و اين با ها رو دارن، های روی زمين يکی از بهترين رژيمنيستن، بلکه در ميان گونه

که در  -دست مياد ديد بهچه شما بهش کار لقب میصرف تنها دو يا سه ساعت از اون
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در  5کنه. مارشال سلينزترين مردم روی زمين هم تبديل میعين حال اونا رو به پرفراغت

 «مند از فراوانیی بهرهنخستين جامعه»ی اقتصاد عصر سنگی اونا رو کتابش درباره

ر ضمن چيزی به عنوان دريدن انسان تقريباً وجود خارجی نداره. کنه. دتوصيف می

بينی که تصوير هولناک ای نيست. پس میی اول هيچ موجود درندهانسان واقعاً گزينه

ی زندگی اجدادتون صرفاً مشتی ديگر از چرنديات فرهنگ مادريه. اگه مايل تو درباره

 «کنه.ها رو تصديق میی اين، همهبودی، يک روز بعدازظهر مطالعه توی يک کتابخونه

 «باشه. خب؟»من گفتم 

ی زندگی حس متفاوتی داری؟ کمتر زننده دونی چرنده، آيا دربارهخب حاال که می»

 «رسه؟به نظر می

 «شايد کمتر زننده باشه. اما باز هم زننده است.»

کار، بیهای اين کشور هستی. خانماناين رو در نظر بگير. فرض کن تو يکی از بی»

تونی بکنی، بدون اميد، ای، و با يک همسر و دو فرزند. کاری نمیبدون مهارت حرفه

تونم يک جعبه بهت بدم که يک دکمه داره. اين دکمه رو فشار بدون آينده. اما من می

تونين به يک زبان ی شما میگردی. همهدرنگ به دوران پيشاانقالبی برمیبده و بی

خواد هايی رو دارين که مردم اون زمان داشتند. ديگه نمیرتصحبت کنين، تمام مها

ی تون باشين. همه چيز دارين و جزيی از اون جامعهنگران مراقبت از خودتون و خانواده

 «ی دارای فراوانی هستين.اوليه

                                                        
5 Marshall Sahlins 
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 «باشه.»

 «دی؟خب، پس دکمه رو فشار می»

 «دونم. شک دارم.نمی»

زنه. با توجه به فرض ما، زندگیِ تو در اين نمی چرا؟ زندگیِ اينجا که چنگی به دل»

طور نيست که تو باره. پس انگار اون زندگیِ ديگه از اين هم بدتره. اينشرايط تأسف

تونی اون زندگی ات رو نداشته باشی بلکه انگار نمیتاب از دست دادن زندگی کنونی

 «ديگه رو تاب بياری.

 «بله، درسته.»

 «کنه؟قدر هولناک میبرای تو اينچه چيزی اون زندگی رو »

 «دونم.نمی»

 «رسه که فرهنگ مادر به خوبی از پس تو بر اومده.به نظر می»

 «بله.»

گردآورنده -ها به گروهی شکارچیباشه. بيا اين رو در نظر بگير. هر جايی که بخواه»

شون رو تغيير برخوردن، تالش کردن براشون توضيح بدن که چرا بايد سبک زندگی

باره، بلکه اشتباهه. اين زندگی شما نه تنها تأسف»ها بپيوندن. اونا گفتن بدن و به بخواه

طور زندگی کنه. پس از پيکار با ما دست برداريد. به انقالب ما مقدر نبوده که انسان اين

 ««بپيوندين تا جهان رو براتون به بهشت بدل کنيم.

 «درسته.»
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گردآورنده رو. برام -ن و من نقش شکارچیتو نقش يک مبلغ فرهنگی رو بازی ک»

ای که برای من و مردم من برای هزاران سال توضيح بده که چرا سبک زندگی

 «باره.آور، ناگوار و تأسفکننده بوده، خجالتراضی

 «ای بابا!»

گی که سبک زندگی ما کنم... بوانا! تو به من میببين، من بهت کمک می»

طوری زندگی کنن. گی مقدر نبوده که مردم ايناره. میبآور، ناگوار و تأسفخجالت

کنه، چون برای هزاران سال اين روش خوبی برای ها تو من رو گيج میبوانا! گفته

زدنی همبههات رو به چشمها سوار هستی و دانستهزندگی بوده. اما اگه تو، که بر ستاره

ما بايد در کمال دقت به  وقتگی که خوب نيست، اونکنی، میبه هر جا منتقل می

 «پيشنهادی تو گوش بديم.

بار به نظر شما خوب مياد. چون شما نادان خب... متوجهم که چرا اين زندگیِ فالکت»

 «نکرده هستيد.و ابله و تحصيل

مون گریِ تو هستيم. به ما بگو که چرا زندگیدقيقاً بوانا! ما در انتظار روشن»

 «ه.بارآور، ناگوار و تأسفخجالت

ها زندگی باره چون شما مثل حيوونآور، ناگوار و تأسفزندگی شما خجالت»

 «کنين.می

شم بوانا. ما مثل سايرين زندگی متوجه نمی»اسماعيل، متعجب، چهره در هم کشيد 

اش کاری نداريم، درست گيريم و به بقيهکنيم. ما چيزی رو که نياز داريم از دنيا میمی

 «آوری دارن؟شير و گوزن زندگی شرم مثل شير و گوزن. آيا
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ها نه، اما اين به اين خاطره که اونا فقط حيوون هستن. اين سبک زندگی برای انسان»

 «درست نيست.

 «ها درست نيست؟دونستيم. و چرا برای انسانآه! ما اينو نمی»اسماعيل گفت 

 «طوری... شما کنترلی روی زندگی خودتون ندارين.چون اين»

مون از چه نظر کنترلی روی زندگی»وری کرد. سرش رو به طرف من يکاسماعيل 

 «نداريم، بوانا؟

 «تون، ندارين.ی غذايیترين ملزومات خودتون، يعنی ذخيرهشما کنترلی روی ابتدايی»

کنی بوانا. ما وقتی گرسنه هستيم، چيزی برای خوردن پيدا زده میتو من رو حيرت»

 «اين نياز داريم؟کنيم. چه کنترلی بيش از می

 «کاشتيدش، کنترل بيشتری داشتين.اگه خودتون می»

 «کنه که چه کسی اون رو کاشته؟چطور بوانا؟ چه فرقی می»

 «دونين که سر جاش خواهد بود.اگه خودتون بکاريدش، با قطعيت می»

 همين االن همکنی، بوانا! ما زده میواقعاً که تو منو شگفت»اسماعيل غدغدکنان گفت 

کنی ممکنه دونيم که سر جاش خواهد بود. تمام دنيای حيات غذاست. فکر میمی

نصف شب در بره؟ کجا بره؟ هميشه سر جاشه، هر روز، هر فصل، هر سال. اگه نبود که 

 «ما اينجا نبوديم که با تو صحبت کنيم.

ونين تغذا دارين. می چقدرکنين که بله، اما اگه خودتون بکاريدش، خودتون تعيين می»

خوايم، يا خوايم، يا امسال بيشتر حبوبات میزمينی میخب، امسال بيشتر سيب»بگيد 

 ««خوايم.فرنگی میامسال بيشتر توت
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گی به ميزان فراوانی موجود هستن، بدون کمترين تالشی از بوانا چيزهايی که تو می»

در حال طرف ما. چرا ما بايد دردسر کاشت گياهی رو به خودمون بديم که خودش 

 «رشده؟

کنين که کاش بيشتر وقت آرزو نمیوقت غذا کم نميارين؟ هيچآره، اما... شما هيچ»

زمينی خبری زمينی داشتين و بعد ناگهان متوجه بشين که ديگه توی جنگل از سيبسيب

 «نيست؟

کنين که کاش بيشتر وقت آرزو نمیآره، پيش مياد. مگه برای شما پيش نمياد؟ هيچ»

زمينی شيد که ديگه توی مزرعه از سيبی داشتين و بعد ناگهان متوجه میزمينسيب

«خبری نيست؟

 «خريم.ريم به فروشگاه و يک بسته میزمينی بيشتری بخوايم مینه، چون اگه سيب»

ام. به من بگو بوانا. برای توليد اين بسته ی اين سيستم شنيدهبله، چيزهايی درباره»

 «خری، چند نفر از شما کار کردن؟روشگاه میگی از فزمينی که میسيب

چی کارخانه، کار با ها، کارگران نظافتزناوه، فکر کنم صدها نفر. زارعان، شخم»

ها، رانندگان کاميون برای توزيع، چند نفر در فروشگاه و بندی قوطیها، بستهدستگاه

 «غيره.

کنيد صرفاً برای همه کار می رسيد اگه اينمنو ببخش ولی بوانا شما ديوانه به نظر می»

مونين. در ميان زمينی ناکام نمیاينه که مطمئن بشيد که هرگز در مورد يک بسته سيب

کنَيم و يکی پيدا خوايم، به سادگی زمين رو میزمينی میمردمِ من، هنگامی که سيب
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ر برای ای گير مياريم، و نيازی نيست صدها نفو اگه پيدا نکرديم، چيز ديگه -کنيم می

 «دست اومدنِ اون زحمت بکشن.به

 «تو منظور من رو متوجه نشدی.»

 «طوره بوانا.قطعاً همين»

ی غذايی خودتون رو ببين، مسئله اينجاست. مادامی که ذخيره»آهی کشيدم و گفتم 

کنترل نکنين، سرنوشت شما در دست طبيعته. اين اهميتی نداره که هميشه به قدر کافی 

شه زندگیِ انسان تابع مزاج طبيعت باشه. اين سبک له سرِ اون نيست. نمیبوده. اصالً مسئ

 «زندگی انسان نيست.

 «چرا نيست، بوانا؟»

گيری. باشه، اشکالی نداره. ری برای شکار، و يک گوزن میخب... ببين. يک روز می»

 «عاليه. اما کنترلی روی بودن و نبودن گوزن نداشتی، داشتی؟

 «نه، بوانا.»

ری و ديگه گوزنی نيست که شکار کنی. آيا اين اتفاق تا حاال وز بعد میخب، ر»

 «نيفتاده؟

 «حتماً افتاده، بوانا.»

ها نداری، گوزنی هم نداری. پس چی کار خب ديگه. چون کنترلی روی گوزن»

 «کنی؟می

 «کنيم.چند تا خرگوش شکار می»اسماعيل شانه باال انداخت 

 «ستين قرار نيست به خرگوش رضايت بدين.خوادقيقاً. اگه شما گوزن می»



 اسماعيل 274
 

آوره، بوانا؟ به اين خاطره که ما بايد سبک و به اين خاطره که زندگی ما شرم»

های شما مشغول به کار بشيم؟ ای رو که دوست داريم رها کنيم و در کارخانهزندگی

 «خوريم؟گيره خرگوش میچون وقتی هيچ گوزنی سر راه ما قرار نمی

و کنترلی روی  -بده صحبتم رو تموم کنم. شما کنترلی روی گوزن ندارين نه، اجازه »

نه خرگوشی؟  وخرگوش هم ندارين. فرض کن يه روز به شکار بری، و نه گوزنی باشه 

 «کنی؟وقت چه کار میاون

 «خوريم بوانا. دنيا پر از غذاست.وقت يه چيز ديگه میاون»

هايم را نشان دادم من دندان« شته باشی...کنترلی نداهيچی آره، اما ببين اگه روی »

پر از غذا باشه، داره؟ تا حاال يک همواره ببين، تضمينی وجود نداره که دنيا »

 «خشکسالی پيش نيومده؟

 «البته، بوانا.»

 «وقت چی؟خب، اون»

دن. شکار غيبش شن. درختان ميوه نمیشن، گياهان پژمرده میها پژمرده میعلف»

 «شن.تعداد میا کمهزنه. درندهمی

 «و چی به سر شما مياد؟»

 «شيم.تعداد میاگه خشکسالی خيلی شديد باشه، ما هم کم»

 «، درسته؟ميرينمیمنظورت اينه که »

 «بله، بوانا.»

 .«اينجاستآها! مسئله »
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 «آوره بوانا؟شرم مُردن»

ان اميد بستيد. ميرين چون به رحمت ايزدگم. ببين نکته اينجاست. شما مینه... االن می»

کنين که ايزدان مراقب شما خواهد بود. اين برای ميرين چون تصور میشما می

 «ره.ای نيست، اما از شما انتظار بيشتری میحيوانات مسئله

 «مون رو به دست ايزدان بسپاريم ؟نبايد زندگی»

 «یِ زندگيه.ی انسانبه دست بگيرين. اين شيوه خودتونتون رو البته که نه. بايد زندگی»

های دور، باريه، بوانا. از زمانواقعاً خبر تأسف»اسماعيل سرش را متفکرانه تکان داد. 

ی ما رو طبيعت رقم زده و به نظرمون زندگی خوبی داشتيم. ما کاشت و زندگی همه

رسه که ای داشتيم و به نظر میدغدغهرويش رو به طبيعت واگذار کرديم و زندگی بی

 !«ما هنوز اينجاييم -نگاه کن!  -ا به قدر کافی غذا وجود داشته، چون همواره برای م

بله. اينجاييد، و يه نگاه به خودتون بندازيد. هيچی نداريد. عريان و »عبوسانه به او گفتم 

 «کنين، در ناراحتی، در ناداری.خانمان. در ناامنی زندگی میبی

 «سپرديم؟ مون رو به ايزدانو اين به اين خاطره که زندگی»

دقيقاً. مادامی که سرنوشت شما در دست ايزدان باشه شما اهميتی بيشتر از شير و »

ايزدانی که مراقب شير و مارمولک و  - ايزداناين مارمولک و کک نداريد. در دست 

هستين که  آيين. شما تنها يه حيوون ديگهشما چيز خاصی به حساب نمی -کک هستن 

به »هايم را برای چند دقيقه بستم و سپس گفتم. چشم« صبر کن. بايد تغذيه بشه. يه لحظه

شن. نه، دقيقاً اين نظرم اين مهمه. ايزدان بين شما و ساير موجودات تمايزی قائل نمی

چه ايزدان به اينه: اون»دوباره مشغول شدم، و دوباره امتحان کردم. « نيست. صبر کن.
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در اين حد باهات  -کافيه ن يک حيوون به عنوادن برای زندگی شما عنوان روزی می

تون بايد فکری به حال روزیخودتون تون به عنوان انسان، موافقم. اما برای زندگی

 «کنن.بکنيد. ايزدان همچين کاری نمی

خوای بگی که چيزی هست که ما بهش نياز داريم بوانا! می»زده پرسيد. اسماعيل حيرت

 «خوان به ما بدن؟و ايزدان نمی

دن که مثل ای در اختيارتون قرار میرسه، بله. اونا به اندازهطوری به نظر میناي»

 «که مثل يک انسان زندگی کنين.برای اين فراتر از اونحيوانات زندگی کنين، اما نه 

اما چطور ممکنه بوانا؟ چطور ممکنه ايزدانی که هستی و جهان ما و حيات رو شکل »

 «کنن که برای انسان بودن بهش نياز داره؟دادن، به انسان چيزی رو عطا ن

طوره. واقعيت همينه. انسان سه ميليون سال به اين دونم چطور ممکنه، اما هميننمی»

شکل زندگی کرد و در پايان اين سه ميليون سال نسبت به آغاز راه پيشرفتی نکرده 

 «بود.

 «اين واقعاً عجيبه بوانا! اينا چطور ايزدانی هستن؟»

دوست من. به همين  هستنکفايت بیاينا ايزدان »حويلش دادم و گفتم. ای تخنده

به خودتون تون رو تون رو از چنگ اونا در بياريد. بايد زندگیخاطره که بايد سرنوشت

 «دست بگيريد.

 «و چطور اين کار رو بکنيم بوانا؟»

 «طور که گفتم، بايد غذاتون رو خودتون بکارين.همون»
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ده بوانا؟ غذا غذاست، چه ما بکاريمش، چه ايزدان و تغيير میاما اين چه چيزی ر»

 «بکارن.

دارين. اما شما  نيازدن که شما اش همينه. ايزدان فقط اون چيزی رو بهتون مینکته»

 «کارين.از نيازتون میبيشتر 

 «ی داشتن غذای بيش از نياز چيه؟که چی بشه بوانا؟ فايده»

 «لعنتی! گرفتم.»فرياد زدم. 

 «ی داشتنِ غذای بيش از نياز چيه؟فايده» اعيل لبخندی زد و گفت اسم

هيچ تسلطی بر شما  ايزدانی لعنتی همينه! وقتی که بيشتر از نياز غذا داشته باشين، نکته»

 «ندارن.

 «درازی کنيم.تونيم بهشون زبونمی»

 «دقيقاً.»

 «؟بکنيم کاربه هر حال بوانا، با اين غذايی که نياز نداريم، چه »

کنيم تا زمانی که نوبت رسيد که گرسنه بمونيم، اش میکنيم! ذخيرهمی اشذخيره»

نه  من»سالی بتونيم بگيم کنيم تا زمان خشکاش میبتونيم جلوی طبيعت واستيم. ذخيره

 ««ام در دست خودمه.مونم. و حرف، حرف منه چون االن زندگیگرسنه نمی منلعنتی! 

 

5 

اش بيرون گردآورنده-ی تاييد تکان داد و از نقش شکارچینهاسماعيل سرش را به نشا

 «تون رو داريد.پس االن اختيار زندگی»آمد. 
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 «درسته.»

 «قدر نگرانيد؟پس برای چی اين»

 «منظورت چيه؟»

تون رو داريد، پس اختيار اين رو داريد که به زندگی ادامه بديد يا اگه اختيار زندگی»

 «اصطالح همينه، درسته؟ منقرض بشيد. منظور از اين

تونيم در يک . ما نمینيستبله، اما واضحه که هنوز يک سری از مسائل در اختيار ما »

 «ی دوام بياريم.جانبهفروپاشیِ بومیِ همه

 «پس هنوز امنيت ندارين. باالخره چه موقع امنيت پيدا خواهيد کرد؟»

 «رو از چنگ طبيعت در بياريم.تمام دنيا وقتی که »

 «تر شما قرار بگيرن.ی اين دنيا در دستانِ باکفايتنی که همهزما»

ای ای روی ما نخواهند داشت. ديگه سلطهوقت باالخره طبيعت هيچ سلطهدرسته. اون»

نخواهند داشت. ما قدرت تام خواهيم داشت و باالخره آزاد خواهيم هيچ چيز روی 

 «بود.

 

6 

 «م؟کنيخب، آيا داريم پيشرفت می»اسماعيل گفت 

 «کنم.طور فکر میاين»

 «ايم؟ی نفرت تو رو از سبک زندگیِ دوران پيشاانقالبی پيدا کردهکنی ريشهفکر می»
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به فکر »کس به اين راهنمايی مسيح گوش نکرد زمانی که گفت کنم هيچبله. فکر می»

 فردا نباشين. در بند اين نباشين که آيا چيزی برای خوردن دارين يا نه. به پرندگان

کنن اما کنن، نه در اصطبل انبار میکارن، نه درو میآسمون نگاه کنين. اونا نه می

در  «کنين با شما هم همين کار را بکنه؟کنه. فکر نمیی اونا مراقبت میخداوند از همه

هم کاشت و  باختهجانحتا رهبانيون  «به هيچ وجه!»اين فرهنگ پاسخ نهادينه اينه که 

 «کردن.برداشت و انبار می

 «قديس فرانسيس چطور؟»

کرد، نه انعام خداوند. حتا قديس فرانسيس روی انعام کشاورزان حساب می»

گرفتن زمانی که مسيح دم از پرندگان و هاشون رو میبنيادگراترين بنيادگرايان گوش

کنه، پردازی میدونن که او فقط افسانهزد. اونا خوب میهای دشت میآسمان و سوسن

 «بافه.ی قشنگ به هم میهاجمله

خوايد زندگی خودتون رو به ی انقالب شماست. شما میکنی اين ريشهپس فکر می»

 «دست بگيريد.

بله، کامالً. برای من، زندگی به هر شکل ديگه تقريباً غيرقابل تصوره. به نظرم »

ا چه فردا بی اونپايانْ دربارهها در يک وضعيتِ اضطراب بیگردآورنده-شکارچی

 «برن.خود به همراه خواهد آورد به سر می

تونه اين رو تاييد کنه. اونا نسبت به شما، شناسی میطور نيست. هر انساناما اين»

تونه اضطراب به مراتب کمتری دارن. اونا شغلی برای از دست دادن ندارن. کسی نمی

 ««پول بده وگرنه خبری از غذا، لباس يا سرپناه نيست.»به اونا بگه 
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ی کنم. به لحاظ عقالنی حرفت رو قبول دارم. اما دارم دربارهحرفت رو باور می»

فرهنگ مادر  -گه سازی من بهم میام. شرطیزنم. من شرطی شدهاحساساتم حرف می

که زندگی در دامان طبيعت بايد يک کابوس پر از اضطراب و وحشت  -گه بهم می

 «باشه.

ده: تو رو از گزند اين کابوس مخوف مصون نجام میو اين کاريه که انقالبت برايت ا»

 «داره. از گزند طبيعت.نگه می

 «طوره.بله، همين»

ای هستن که دانش خير و ها دستهپس. ما يک جفت نام جديد برای شما داريم. بخواه»

 «ها...؟شر رو دارن و نخواه

 «ها اونايی هستن که زمام زندگی رو به ايزدان سپردن.نخواه»
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 دوازده

5 

ای کشيد، کش و قوسی به خودش خميازه کارناوال حدود ساعت سه باران بند آمد،

اش ادامه دهد. يک بار ديگر عاطل و باطل دور و بر برداریتا به کالهداد و برگشت 

جه رسيدم که دنبال صاحب چرخيدم، کمی پول خرج کردم، و در نهايت به اين نتي

يک بود که قدی حدود  روحهای سرد و بیچشمت با پوساسماعيل بگردم. او يک سياه

تحرير صرف کرده بودم چه من پای ماشينداشت و زمانی بيش از آن متر و هفتاد سانت

سازی اختصاص داده بود. اسمش آرت اوونز بود. به او گفتم که به تمرينات بدن

 تصميم دارم گوريلش را بخرم. 

لحنی عاری از توهين، يا هيجان، يا هر چيز  بی آنکه تحت تأثير قرار گرفته باشد با

 «طوره؟اين»ديگری، پرسيد 

 شود.به او گفتم که همينطور است و پرسيدم که چقدر می

 «خوره.سه هزارتايی آب می»

 «ارزه.ديگه اين همه هم برام نمی»

 از روی کنجکاوی پرسيد، برای خودش به طور جدی مهم نبود.« ارزه؟چقدر می»

 «هزار تا. خب... حدود»

يک نيشخند خيلی کوچک، تقريباً مؤدبانه. به دليل نامعلومی از اين مرد  -نيشخندی زد 

رسيد که يک مدرک حقوق دانشگاه هايی به نظر میخوشم آمد. از آن دست آدم
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وقت کار جالبی پيدا خورد، اما هيچهاروارد دارند که يک جايی در کشويی خاک می

 استفاده کنند.  شاناند که از مدرکنکرده

 «ی سی اينجاست.های دههدونی، اين حيوون خيلی خيلی پيره، از سالمی»به او گفتم 

ام اين اطالعات را گير اين حرفم توجهش را جلب کرد. ازم پرسيد چطور توانسته

 بياورم.

طوری که انگار هزار تا مثل  خيلی کوتاه جوابش را دادم.« شناسم.اين حيوون رو می»

  شناسم.میآن را 

 «شايد بتونم بکنمش دو هزار و پونصد تا.»گفت 

.«ندارمجاست که من دو هزار و پونصد تا مشکل اين»

کنه، ببين، همين االنش يه نقاش توی نيومکزيکو داره يه تابلو درست می»گفت 

 «پيش دويست تا بهش دادم.پيش

 «خب شايد بتونم تا هزار و پونصد تا زيادش کنم.»

 «شه، باور کن.دو هزار و دويست تا نمیکمتر از »

واقعيت اين است که اگر اين پول همان لحظه در دستم بود، با دو هزار تا هم به خوبی 

 کنم.شد. شايد حتا با هزار و هشتصد تا. بهش گفتم در موردش فکر میراضی می

 

2 

پيرمرد شب جمعه بود و مردم بيکار تا پس از ساعت يازده به خانه نرفته بودند و 

شب برای دريافت بيست دالرش نيامد. اسماعيل نشسته خوابش بگير هم تا نيمهرشوه
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که هنوز پتويش دورش پيچيده شده بود. من ترديدی در مورد بيدار برده بود، در حالی

های زندگیِ بدون سرپرست را دوباره مورد بررسی خواستم لذتکردنش نداشتم. می

 قرار دهد.

آلود و دوبار عطسه کرد، گلويش را صاف کرد و يک نگاه خوابای کشيد، خميازه

 ناخوشايند تحويل من داد.

 «برو فردا بيا.»ای کرد و گفت انگار ناله

 «ای نداره.فايده -فردا شنبه است »

چه گويم. سعی کرد آندانست که درست میخيلی از اين بابت خوشحال نبود، اما می

رتب کردن سالنه سالنه و کامالً دقيق خودش، قفسش و ناپذير بود با ماجتنابرا که 

 رواندازاش به تعويق بيندازد. بعد سر جايش نشست و با بيزاری به من نگاه کرد. 

 «کجا بوديم؟»

ها در نظر گرفتيم: اونايی که خير و شر رو ها و نخواهيه سری اسم جديد واسه بخواه»

 «ان سپردن.شناسن و اونايی که زمام زندگی رو به ايزدمی

 ای کرد.اسماعيل ناله
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 «؟شهچی میسرنوشت مردمی که زمام زندگی رو به ايزدان سپردن »

 «منظورت چيه؟»
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افته که منظورم اينه که چه اتفاقی واسه مردمی که زمام زندگيشون در دست ايزدانه می»

 «؟افتهنمیواسه مردمی که زندگيشون رو بر مبنای دانش خير و شر بنا کردن 

-خب، بگذار ببينم. فکر نکنم اين اون چيزی باشه که دنبالشی، اما اين به ذهن آدم می»

رسه که مردمی که زمام زندگی رو به ايزدان سپردن خودشون رو فرمانروای جهان 

کنن که مثل اونا زندگی کنه، ولی کسانی که دانش دونن و کسی رو وادار نمینمی

 «نن.کخير و شر رو دارن، اين کار رو می

سوال رو کامالً برعکس کردی. من پرسيدم چه اتفاقی واسه مردمی »اسماعيل گفت 

 شناسنافته که واسه کسانی که خير و شر رو میکه زندگی رو به ايزدان سپردن می

، اما تو دقيقاً برعکسش رو گفتی: چه اتفاقی واسه مردمی که زندگی رو به افتهنمی

 .« افتهمیشناسن مردمی که خير و شر رو میکه واسه  افتهنمیايزدان سپردن 

گردی که واسه مردمی که زندگی رو به ايزدان می مثبتمنظورت اينه که دنبال يه چيز »

 «افته.سپردن اتفاق می

 «درسته.»

طوری زندگی کنن که شون هستن هموندن مردمی که اطرافمیخب، اونا اجازه »

 «خواد.دلشون می

نه چيزی که براشون  دنانجام میکنی که اونا ی صحبت میتو داری راجع به چيز»

ی زندگی متمرکز کنم تو رو روی اثرات اين شيوه. من دارم سعی میافتهاتفاق می

 «کنم.

 «خوای به چی برسی.دونم میمتأسفم، نمی»
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 «اش فکر کنی.دونی. اما عادت نداری تو اين قالب دربارهمی»

 «بسيار خوب.»

آد: انسان روز بعد از ظهر سعی داشتيم بهش پاسخ بديم يادت میپرسشی رو که ام»

 «چطوری انسان شد؟ ما هنوز دنبال پاسخ اون پرسشيم.

 ای کردم. از ته دل ناله

 «کنی؟چرا ناله می»اسماعيل پرسيد: 

دونم. ترسونه. انسان چطوری انسان شد؟ نمیهای اين اندازه کلی منو میچون پرسش»

 «ری که پرنده، پرنده شد و اسب، اسب.طوشد ديگه. همون

 «طور.دقيقاً همون»

 «اين کار رو با من نکن.»بهش گفتم 

 «مشخصه چيزی رو که گفتی درک نکردی.»

 «احتماالً نه.»

 «که شما هومو باشين، چی بودين؟کنم واست شفافش کنم. قبل از اينسعی می»

 .«استرالوپيتيکوس»

«تبديل شد؟ هوموه چطوری ب استرالوپيتيکوسخوبه. و »

 «با بردباری.»

 «جا اومدی که فکر کنی.کنم. تو اينخواهش می»

 .«شرمنده»
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شناسيم، ما خير و شر رو می»آيا استرالوپيتيکوس زمانی به هومو تبديل شد که گفت »

طوری که زندگی مون در دستان طبيعت باشه، اونبنابراين نيازی نيست که زندگی

گيريم تو ها هست. از حاال به بعد اين ما هستيم که تصميم میها يا مارمولکخرگوش

 « «ره، نه طبيعت.مونه و کی از بين میاين سياره کی باقی می

 «نه.»

 «با گفتن اين جمله انسان شده باشن؟ تونستمیآيا »

 «نه.»

 «چرا نه؟»

 «کرد.طوری ديگه تکامل پيدا نمیچون اين»

 -به طور کلی موجوداتی  -هايی اسخ بدی: واسه انسانتونی پرسش رو پدقيقاً. حاال می»

 «افته؟که زمام زندگی رو به ايزدان سپردن چه اتفاقی می

 « کنن.ها تکامل پيدا میآها. آره، درسته. اون»

طرح کردم پاسخ بدی: انسان چطوری انسان  ترتونی پرسشی رو که پيشحاال می»

 «شد؟

 «م زدن.ای که ايزدان رقبا زندگی به شيوه»

«های آفريقايی.ی بوشمنبا زندگی به شيوه»

 «درسته.»

«آکرورهای برزيلی.-با زندگی به شيوه کرين»

 «بازم درسته.»
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 «کنن؟طوری که مردم شيکاگو زندگی مینه اون»

 «نه.»

 «ها؟يا لندنی»

 «نه.»

دن دونی چه اتفاقی واسه مردمی که زمام زندگی رو به ايزدان سپرپس حاال ديگه می»

 «افته.می

 «کنن.آره. اونا تکامل پيدا می»

 «کنن؟چرا تکامل پيدا می»

جا جاييه که تکامل تونن تکامل پيدا کنن. چون اونهستن که میموقعيتی چون اونا تو »

اوليه تکامل پيدا کرد چون در رقابت با سايرين بود.  به انسان پيشاانسانافته. اتفاق می

تکامل پيدا کرد چون خودش رو از رقابت خارج نکرد، چون  به انسان اوليه پيشاانسان

 «هنوز جايی بود که انتخاب طبيعی جريان داشت.

 «بود. ی همگانی حياتجامعهمنظورت اينه که اون هنوز عضوی از »

 «درسته.»

تبديل شد  هوموهابيليسبه  استرالوپيتيکوساينکه چرا  -ی اين اتفاقاته و اين علت همه»

به  هوموساپينسو  هوموساپينسبه  هومواراکتوسو  هومواراکتوسبه  سهوموهابيليو 

 .هوموساپينس ساپينس

 «آره.»

 «و بعد چه اتفاقی افتاد؟»
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سپردن افسار زندگی به دست طبيعت ديگه بسه. انتخاب طبيعی »ها گفتن بعد بخواه»

 ««ديگه برای ما کافيه، خيلی ممنون.

 «به اين ترتيب.»

 «به اين ترتيب.»

آد گفتم که اجرای يک داستان يعنی طوری زندگی کنی که اون داستان به ت میياد»

 «واقعيت تبديل بشه.

 «آره.»

 «ها، آفرينش با انسان کامل شد.مطابق داستان بخواه»

 «آره. خب؟»

کنی داستان به واقعيت تبديل بشه؟ چطوری زندگی می اينکنی تا چطوری زندگی می»

 «ه؟تا آفرينش با انسان کامل بش

کنن. ها زندگی میکنی که بخواهطوری زندگی میاوووه. متوجه منظورت شدم. اون»

کنيم که آفرينش رو به آخر برسونيم. اگه ادامه بديم، ما قطعاً داريم طوری زندگی می

جانشينی  -جانشينی برای انسان، شامپانزه، اورانگوتان يا گوريل وجود نخواهد داشت 

رسه. وجود نخواهد داشت. کل ماجرا با ما به آخر می ایبرای هيچ موجود زنده

ها برای اينکه داستانشون رو به واقعيت تبديل کنن، بايد آفرينش رو به آخر بخواه

 « دن.و اونا دارن کارشون رو خيلی خوب انجام می -برسونن 
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-کردم که به تو کمک کنم تا پيشاون اوايل که شروع کرده بوديم و من سعی می»

فرض ها پيشها رو درک کنی، بهت گفتم که داستان نخواهاساسی داستان بخواه رضف

 «کامالً متفاوتی داره.

 «آره.»

 «فرض چيه.شايد االن آماده باشی که بگی اون پيش»

 «ها چی بود.فرض داستان بخواهتونم بگم پيشدونم. االن که حتا نمینمی»

 «ض اوليه است.فرآد. هر داستان تحقق يک پيشيادت می»

چند « هاست.فرض داستان بخواه، پيشجهان به انسان تعلق دارهکه آره. درسته. اين»

فرض يک کم زيادی تر و تميز از آب در مياد. پيش»ای فکر کردم، بعد خنديدم. دقيقه

 .« انسان به جهان تعلق دارهها اينه که داستان نخواه

 «ده؟اين چه معنايی می»

 «واقعاً خيلی سنگينه.»زير خنده.  زدم« معنای...»

 «ادامه بده.»

-اينو  -ای به جهان تعلق داشت معناش اينه که درست از همون ابتدا، هرچيز زنده»

های . اون موجودات تک سلولی که در اقيانوسطوری بود که کار به اينجا رسيد

يزهای بعد از ی چکردن به جهان تعلق داشتن و به اين خاطر بود که همهقديمی شنا می

کردن به جهان ها زندگی میهايی که در سواحل قارهاونا به وجود اومدن. اون ماهی

تعلق داشتن و به همين خاطر بود که دوزيستان موجوديت پيدا کردن. دوزيستان به 
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جهان تعلق داشتن، و باز به اين خاطر بود که خزندگان به وجود اومدن. و خزندگان به 

و باز به اين خاطر بود که پستانداران به وجود اومدن. و به خاطر  جهان تعلق داشتن،

ها به جهان، ها به وجود اومدن و به خاطر تعلق نخستیتعلق پستانداران به جهان، نخستی

به جهان، انسان به  استرالوپيتيکوسبه وجود اومد. و به خاطر تعلق  استرالوپيتيکوس

که به و به خاطر اين -ان به جهان تعلق داشت وجود اومد. و برای سه ميليون سال انس

که تر شد تا اينتر و بامهارتجهان تعلق داشت، رشد کرد، پرورش پيدا کرد، باهوش

يعنی انسان  هوموساپينس ساپينسقدر باهوش و بامهارت شد که بايد اونو سرانجام، اون

 «ناميديم. يعنی همون چيزی که ما االن هستيم.خردورز می

طوری که انگار  -ها برای سه ميليون سال زندگی کردن طوری بود که نخواهو اين»

 «متعلق به جهان هستن.

 «درسته. و اين طوری بود که ما به وجود اومديم.»

  

5 

ها رو بپذيريم، اينکه جهان به انسان فرض بخواهدونيم اگه پيشما می»اسماعيل گفت، 

 «آد.تعلق داره، چی پيش می

 «آره، فاجعه.»

 «آد؟ها، اينکه انسان به دنيا تعلق داره، چی پيش میفرض نخواهو براساس پيش»

 «کنه.تکامل برای هميشه ادامه پيدا می»

 «اش چيه؟نظرت درباره»
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 «رأی منو داره.»

 

6 

 «يه چيزی به ذهنم رسيد.»گفتم 

 «چی؟»

ها برای سه هبه نظر مياد داستانی که االن تعريف کردم، در واقع سناريوييه که نخوا»

جهان برای انسان پديد »ها اينه که ان. داستان بخواهميليون سال مشغول اجراش بوده

تمام بود، پس ما مجبور شديم با صالحيت خودمون کارها رو به اومد، اما اين کار نيمه

برای جهان پديد اومد، به همون صورتی  انسان»ها اينه که داستان نخواه «دست بگيريم.

رسه که تا االن همه ی و گنجشک و خرگوش برای جهان پديد اومد. به نظر میکه ماه

ی جهان رو به صاحبانش شه با خيال راحت ادارهچی به خوبی پيش رفته، پس می

 ««واگذاريم.

طور که واسه ای هم واسه روايت اين داستان وجود داره، همونهای ديگهدرسته. راه» 

ای وجود داره، اما اين روايت داستان از بقيه های ديگهها هم راهروايت داستان بخواه

 «رسه.بهتر به نظر می

کنم به... معنای جهان، مشيت الهی و سرنوشت بشر. با دارم فکر می»مدتی آنجا نشستم. 

 «توجه به اين داستان.

 «ادامه بده.»
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 -ته گه. اينجا يه بهشکنم بخش سوم سفر پيدايش درست میمعنای جهان... فکر می»

بهشت ايزدان. گرچه خودم هم خيلی قبول ندارم که با ايزدان ارتباطی داشته باشه. اين 

 «اومد.بخش الهامنگاه به ماجرا صرفاً به نظرم خيلی مثبت و 

 «فهمم.می»

و در اين بهشت دو تا درخت وجود داره، يکی برای ايزدان و يکی برای ما. يکی »

تونيم درخت زندگی. اما فقط در صورتی میدرخت دانش خير و شره، و يکی درخت 

تونيم توی و تنها در صورتی می -زندگی رو پيدا کنيم که توی بهشت باقی بمونيم 

 «بهشت باقی بمونيم که کاری به درخت دانش خير و شر نداشته باشيم.

 ی تاييد تکان داد.اسماعيل سرش را به نشانه

طور يک گرايش در تکامل وجود داره، اين رسه... يه جورايیمشيت الهی... به نظر می»

العاده ساده در درياهای قديمی شروع کنيم و نيست؟ اگه از اون موجودات فوق

شه اين می -و فراتر بريم  -بينيم پيش بيايم ی چيزايی که االن میگام تا همهبهگام

وافق مندی. مگرايش رو مشاهده کرد... گرايش به پيچيدگی و به خودآگاهی و هوش

 «نيستی؟

 «طوره.همين»

ی موجودات اين سياره در مسير رسيدن به اين رسه همهيعنی اينکه، به نظر می»

مندی هستن. پس قطعاً اين فقط انسان نيست که مورد توجه ايزدانه. خودآگاهی و هوش

 ايم. ظاهراً ايزدان مقرر کرده بودن کهما به هيچ عنوان يگانه بازيگران اين صحنه نبوده

 «اين سياره، بهشتی باشه پر از موجوداتی که دارای خودآگاهی و هوش هستن.
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 «طوری باشه، سرنوشت انسان واضحه.رسه. و اگه اينطور به نظر میاين»

به خاطر اينکه انسان پيشگام و راهنمای مسيره. تقدير  -آوره، اما واضحه آره. حيرت»

گيره موجوداتی مثل انسان قدرت اين بوده که او اولين موجودی باشه که ياد می

تونن يا می -تونن با ايزدان مخالفت کنن و در نتيجه از بين برن انتخاب دارن: اونا می

کنار بايستن و جايی هم برای بقيه بذارن. اما اين کافی نيست. سرنوشت انسان اينه که 

به  -ه بقيه منظورم توارث مستقيم نيست اما با فرصت دادن ب -ی اونا باشه پدر همه

تونه پدر اونا باشه. و يه جورايی می -ها ها و راکونها و شامپانزهها و دلفيننهنگ

 «تره.ها برای ما در نظر گرفتن باشکوهعجيب اينه که، اين حتا از سرنوشتی که بخواه

 «چطوری؟»

که وجود داره، هر کسی فکر کن. بعد از ميلياردها سال، هرچيزی که وجود داره، »

تونست دنيا رو ای! او میالعادهچه موجود فوق انسان؟ اوه، بله، انسان!»اهد گفت خو

اما قبل از اينکه خيلی دير بشه متوجه شد و  -ی ما رو به محاق ببره نابود کنه و همه

چه عقب کشيد. او عقب کشيد و شانس ما رو بهمون برگردوند. او به ما نشون داد که 

ی ما دنيا برای هميشه بهشت باقی بمونه. انسان الگوی همه اگه بخوايم کار بايد کرد

 ««بود!

 «آد.سرنوشت بدی به نظر نمی»

 «آد که اين...به هيچ وجه. و به نظرم می»

 « چی؟»
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ده. دنيا، يه جای خيلی خيلی خوبه. بهم ريخته و نامنظم اين يه مقدار به داستان فرم می»

بر اون فرمانروايی کنه. به عبارت ديگه،  نيست. نيازی نيست که انسان فتحش کنه و

تعلق داشته  دنياکه انسان به  الزمهاما  -الزم نيست که دنيا به انسان تعلق داشته باشه 

ها بايد پيشقدم بشه و قدم در اين راه بگذاره، بايد ببينه که دو تا آفريده يکی ازباشه. 

يکی ها مناسبه. آفريده درخت در بهشت وجود داره، و تنها يک درخت هست که برای

وقت... ديگه محدوديتی ها بايد راه رو پيدا کنه و اگه اون اتفاق بيفته، اونآفريده از

تونه اتفاق بيفته وجود نداره. به عبارت ديگه، انسان در اين جهان چه که میبرای اون

گيرن. جايگاه روايی رو ايزدان به عهده می. فرمانروافرمانجايگاه داره، اما نه جايگاه 

. جايگاه انسان اينه که تشخيص بده انجام اما نه اولين و آخرينانسان اينه که اولين باشه، 

و بعد اين فرصت رو برای ساير موجوداتی فراهم کنه که  - ممکنهاين کار چطور 

قادرن به مقام انسان برسن. و شايد وقتی زمانش فرا برسه، اين جايگاه انسانه که معلم 

موجوداتی باشه که قادرن به مقام انسان برسن. تنها معلم نه، آخرين معلم هم نه. ی بقيه

 «دونی چيه؟اما حتا اين هم چيز کمی نيست. و می -شايد فقط نخستين معلم، دايه 

 « چيه؟»

بله، اينا همه خيلی جالبن، اما به چه دردی »گفتم در تمام مدت، داشتم به خودم می»

 ««عوض نخواهند کرد. خورن؟ اينا چيزی رومی

 «و حاال؟»
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، مردم نياز دارن کمتر کردن، نه فقط متوقف کردنچيزيه که ما نياز داريم. نه فقط  اين»

دونم. برای يه هدف مثبت کار کنن. اونا به تصوری از يه چيزی نياز دارن که... نمی

 «چيزی که...

بيشتر از سرزنش شدن گردی اينه که مردم به چيزی کنم چيزی که دنبالش میفکر می»

 آخرالزمانو احساس حماقت و گناه کردن احتياج دارن. اونا به چيزی ورای از تصور 

بخش و احتياج دارن. اونا به تصوری از دنيا و خودشون نياز دارن که بتونه براشون الهام

 « برانگيزاننده باشه.

بخش ها الهاملهبخش نيست. تفکيک زباها الهامآره. قطعاً. متوقف کردن آلودگی»

بخش نيست. اما اين... تصور کردن خودمون در يک ها الهامنيست. حذف فلوروکربن

 «مسير جديد، تصور جهان در يک مسير جديد... اين...

 زنم.فهميد از چه حرف میديگر ادامه ندادم. مهم نبود، می
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شدی. داستانی که ای رو که در آغاز کار مدنظرم بود متوجه مطمئنم االن ديگه نکته»

کنن، به هيچ عنوان بخش دوم داستانی که در طول سه ميليون سال ها اجرا میاالن بخواه

 «ها بخش دوم خودش رو داره.اول زندگی انسان در حال اجرا بود نيست. داستان نخواه

 «بخش دومش چيه؟»

 «همين االن بهش اشاره کردی، نکردی؟»

 «مطمئن نيستم.»



 اسماعيل 236
 

وقت متوجه نخواهيم شد که وقتی مردم ما هيچ»ای فکر کرد. اسماعيل چند دقيقه

-های اروپا و آسيا رو تار و مار کردن اونا چه حالی داشتن. اما میفرهنگ شما نخواه

هايی برای دونيم که اينجا، در شمال آمريکا چه حالی داشتن. اونا در جستجوی راه

هايی که زندگی کرده بودن، راه ای باشه که هميشهيکجانشينی بودن که مطابق با شيوه

شون جريان داشته باشه. منظورم اين نيست که خيلی آگاهانه اجازه بده حيات پيرامون

وقت به اين فکر نکرده بودن که سرنوشت دادن، بلکه صرفاً هيچاين کار رو انجام می

ه اين ی حيات اعالن جنگ کنن. اگی جامعهحياتِ جهان رو در اختيار بگيرن و به بقيه

های کرد، تو اين قاره تمدنمسير پنج هزار سال يا ده هزار سال ديگه ادامه پيدا می

ها و ی تمدن شما پيچيده بود، هر کدوم با ارزشگرفت که به اندازهزيادی شکل می

 «اهداف خودش. تصورش دشوار نيست.

در هر کجای ها، هر تمدنی ی بخواهنه نيست. يا اينکه، چرا هست. مطابق با اسطوره»

باشه، تمدنی که در اون، مردم سرنوشت حياتِ جهان رو به  جهان بايد تمدن بخواه

اند. اين مسئله کامالً واضحه و نيازی نيست که بهش اشاره بشه. هر تمدن دست گرفته

بوده. هر تمدنی که تا حاال  تخيلی، تمدن بخواه-های علمیای در تاريخ داستانبيگانه

فرض آمريکايی سبز شده، تمدن بخواه بوده. به اين خاطر که پيشسر راه ناوهای 

اش رو مندی در هر کجا اصرار داره که زمام زندگیتلويحی اينه که هر موجود هوش

 «از ايزدان بگيره، و به اين نتيجه رسيده که جهان به او تعلق داره، نه برعکس.

 «درسته.»
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يعنی تعلق داشتن به دنيا در اينجا دقيقاً کنه. که يه پرسش مهم رو به ذهن متبادر می»

گردآورندگان واقعاً به جهان تعلق -؟ قطعاً منظورت اين نيست که فقط شکارچیچی

 «دارن.

های آفريقا يا خوشحالم که متوجه اين قضيه شدی. با اين وجود اگر بوشمن»

اين روش ده های برزيل )اگه تا االن چيزی ازشون باقی مونده باشه( بخوان به 5کاالپالو

ميليون سال ديگه هم زندگی کنن، چيزی به جز منفعت برای خودشون و جهان نخواهد 

 «داشت.

تونن به جهان تعلق درسته. اما اين پاسخ پرسش من نيست. مردم متمدن چطوری می»

 «داشته باشن؟

متمدن »حوصلگی و عصبانيت بود، تکان داد. اسماعيل سرش را، با حالتی که شبيه بی

ها چطوری ممکنه به دنيا تعلق داشته باشن؟ رطيلارتباطی با اين قضيه نداره.  بودن

 «ها چطوری ممکنه به دنيا تعلق داشته باشن؟کوسه

 «فهمم.نمی»

کنن که انگار تونی موجوداتی رو ببينی که طوری رفتار میبه اطرافت نگاه کن، می»

کنن که انگار اونا به جهان تعلق یجهان به اونا تعلق داره و موجوداتی که طوری رفتار م

 «شون کنی؟تونی از هم تفکيکدارن. می

 «آره.»

                                                        
5 Kalapalo 
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کنن که انگار به جهان تعلق دارن، از قانون پاسدار صلح موجوداتی که طوری رفتار می»

شون اين کنن، به ساير موجودات اطرافکنن و چون اين قانون رو رعايت میتبعيت می

تکامل پيش برن. اين طوری بود که انسان به وجود اومد. دن که در مسير فرصت رو می

هاست، پس کردن که جهان متعلق به اونگمان نمی استرالوپيتيکوسموجودات پيرامون 

به او اجازه دادن که زندگی و رشد کنه. متمدن بودن چطوری وارد اين ماجرا شد؟ آيا 

 «جهان رو تخريب کرد؟ بايدمتمدن بودن به اين معناست که 

 «نه.»

به موجودات اطرافت يک فضای قادر نيستی آيا متمدن بودن به اين معناست که تو »

 «کوچيک واسه زندگی بدی؟

 «نه.»

 «آزار زنگی زندگی کنی؟و مار بی رطيل که قادر نيستی مثل کوسه ويا اين»

 «نه.»

ن هيچ که قادر نيستی از قانونی تبعيت کنی که حتا حلزون و کرم خاکی هم بدويا اين»

 «کنن؟مشکلی ازش تبعيت می

 «نه.»

طوری که قبالً هم بهش اشاره کردم، يکجانشينی انسان خالف قانون نيست، همون»

 «طوره. پس سؤالت دقيقاً چيه؟بلکه تابع قانونه و در مورد تمدن هم همين
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 دونم. مشخصاً تعلق به دنيا يعنی... تعلق به گروه مشابهی که همه بهشاالن ديگه نمی»

ی حياته. يعنی تعلق به اين گروه و پيروی از همون قوانينی تعلق دارن. اين گروه جامعه

 «کنن.که همه ازش تبعيت می

و اگه متمدن بودن اساساً معنايی داشته باشه، بايد رهبر اين گروه بودن باشه، نه »

 «تازش بودن.گر يکهجنايتکار و ويران

يه دقيقه پيش يه »يقه گيج و مبهوت آنجا نشستم. اين را گفتم و برای چند دق« درسته.»

های وقت متوجه نخواهيم شد که وقتی مردم فرهنگ شما نخواهچيزی گفتی ما هيچ

 «اروپا و آسيا رو تار و مار کردن اونا چه حالی داشتن.

 «خب؟»

 «کنم اين اواخر يه سری اطالعات در موردش به دست اومده.فکر می»

اگه مربوط به اين اواخره، من احتماالً در موردش »اد. اسماعيل سرش را تکان د

 «ام.نشنيده

ی کشاورزی نخواه ی گستردهدر مورد يک جامعه 5شناسی به اسم راين ايسلرباستان»

ها نابودش نوشته که در اروپا وجود داشته تا اينکه پنج يا شش هزار سال پيش بخواه

خطاب نکرده. چيز خيلی زيادی در موردش  کردن. البته قاعدتاً اونا رو نخواه و بخواه

ها نابود کردن بر دونم، اما بر اساس مدارک به دست اومده، فرهنگی که بخواهنمی

 «ها بوده.مبنای پرستش الهه

                                                        
5 Riane Eisler 
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دونست، گی میيکی از شاگردام در مورد کتابی که می»اسماعيل سرش را تکان داد. 

-تو توضيح دادی توضيح بده. فکر میطوری که اما نتونسته بود در مورد اهميتش اين

 « بود. 5«جام و شمشير»کنم اسمش 
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رسه که تو اين روزها يه منبع برگرديم به موضوع الهام، به نظرم می»اسماعيل گفت، 

 «الهام اميدوارکننده داری.

 «و اون چيه؟»

اً آره، آره، واقع»گفتن، رسيدن میجا میی من وقتی به اينی شاگردهای ديگههمه»

اما مردم از تسلطشون بر جهان دست نخواهند کشيد. اين اتفاق ممکن نيست  -جالبه 

و من به عنوان يک مثال نقض اميدوارکننده هيچ  «بيفته. هرگز. حتا هزاران سال ديگه.

 «چيزی نداشتم که بهش اشاره کنم. االن دارم.

تفاقاتيه که در کنم منظورت افکر می»حدود نود ثانيه طول کشيد تا متوجهش بشم. 

 «شوروی و اروپای شرقی در چند سال اخير در جريانه.

های کرد حکومتبينی میدرسته. ده سال پيش، بيست سال پيش، هرکسی که پيش»

-ی مطلق تلقی میعيار و ديوانهپرداز تمامشن، يه خيالسرنگون میاز باالاروپای شرقی 

 « شد.

                                                        
5 The Chalice and the Blade 
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 «آره. درسته.»

اين کشورها از امکان وجود راه و رسم جديدی برای زندگی  که مردماما به محض اين»

 «الهام گرفتن، سرنگونی تقريباً يک شبه محقق شد.

گفتم هيچ ميزان انگيزه و هيچ منبع آره. متوجه منظورت هستم. پنج سال پيش من می»

 «تونه باعث اون اتفاق بشه. يا باعث اين اتفاق.الهامی نمی

 «و حاال؟»

 «تصور نيست.شدت نامحتمله اما غيرقابلتأمله. بهوع کامالً قابلو حاال اين موض»
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 «اما من يک سوال ديگه دارم.»اضافه کردم 

 «بگو.»

 ««مند به نجات جهان.صميمانه عالقه»تو آگهیِ تو نوشته شده بود، »

 «خب؟»

 «مند باشم بايد چی کار بکنم؟اگه واقعاً به نجات جهان عالقه»

 «گردی؟دنبال برنامه می»طوالنی با اخم به من نگاه کرد.  اسماعيل برای مدتی

 «گردم.البته که دنبال برنامه می»

در اين صورت اين يه برنامه است: داستان سفر پيدايش بايد وارونه بشه. اول از همه، »

ها قابيل نبايد هابيل رو بکشه. اگه بخواين نجات پيدا کنين اين خيلی مهمه. نخواه

نه به اين خاطر که انسان  -ی در خطر انقراض روی کره زمين هستن نهترين گوحساس
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گرانِ جهان نشون بدن که فقط تونن به ويرانهستن، بلکه به اين خاطر که تنها اونا می

ی اون درخت ی درست زندگی وجود نداره. بعدش، مسلماً شما بايد ميوهيک شيوه

ای هميشه تصور اين رو از سرتون بيرون ممنوعه رو تف کنيد بيرون. بايد قاطعانه و بر

 «ی خاکی کی بايد باقی بمونه و کی بايد از بين بره.دونين تو اين کرهکنين که شما می

ها هستم. اما اين يه برنامه واسه بشريته، نه يه برنامه واسه من. من ی اينآره، متوجه همه»

 «کار کنم؟بايد چی

يی که من بهت آموختم رو به صد نفر ديگه کاری که تو بايد بکنی اينه که چيزا»

ها رو تشويق کنی که به صد نفر ديگه آموزش بدن. آموزش بدی. و هر کدوم از اون

 «طور بوده.هميشه همين

 «آره، اما... اين کافيه؟»

ما »تونی بگی معلومه که کافی نيست. اما اين تنها اميد ماست. نمی»اسماعيل اخم کرد، 

ديم، اما فکرشون رو در مورد دنيا يا مشيت با جهان رو تغيير می ی برخورد مردمشيوه

تا زمانی که مردم فرهنگ شما تصور کنن که  «ديم.الهی يا سرنوشت انسان تغيير نمی

جهان ارث پدری اوناست و تقدير الهی تسخير و حکومت بر جهانه، قطعاً به همون 

ه رفتار کردن. اونا همچنان با ای رفتار خواهند کرد که در ده هزار سال گذشتشيوه

جهان طوری برخورد خواهند کرد انگار مِلک پدری اوناست و به تسخير دنيا طوری 

تونی اين چيزا رو به کمک قانون هاست. نمیادامه خواهند داد که گويی دشمن اون

ی پيچيده از باورهای تونی يک مجموعهتغيير بدی. بايد فکر مردم رو عوض کنی. نمی

کن کنی و جاش رو خالی بذاری؛ بايد در ازای اون به مردم چيزی رو ريشهمخرب 
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چيزی که به مراتب از  -ی چيزی که از دست دادن براشون معنا داره بدی که به اندازه

آد تصور هولناک انسان برتر که هر چيزی رو که مستقيم يا غيرمستقيم به کارش نمی

 «کنه، معنادارتر باشه.نابود می

خوای بگی که يکی بايد بلند شه و برای دنيای امروز اون تو می»تکان دادم.  سرم را

 «برای امپراطوری رم بود. 5چيزی باشه که قديس پل

 « آره، در واقع. خيلی ترسناکه؟»

که به اين بگيم ترسناکه، مثل اينه که بگيم اقيانوس اطلس ناکه؟ اينترس»خنديدم. 

 «مرطوبه.

طنز تلويزيونی ای که مخاطب يک نظر مياد، اون هم توی دوره واقعاً اين همه بعيد به»

 «ای از مخاطب تمام عمر پل بيشتره؟ده دقيقه

 «من که کمدين نيستم.»

 «ای، نيستی؟اما تو يه نويسنده»

 «ها.نه از اون مدل نويسنده»

خوش به حالت. تو از هر تعهدی معاف هستی. »هايش را باال انداخت. اسماعيل شانه

 «ای.خودت رو معاف کرده خودت

 «من اينو نگفتم.»

                                                        
گران تاريخ های تاريخ غرب و به باور برخی پژوهشترين شخصيتقديس پل يکی از مهم 5

ل، که پی يهودی به يک دين مستقل بوده است. عامل اصلی دگرگونی مسيحيت از يک فرقه

 شد که عيسی مسيح با او سخن گفت.دگرگون گر مسيحيان بود، زمانی خود شکنجه
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ی اسرارآميز که همه انتظار داری از من چی ياد بگيری؟ سحر و جادو؟ يه کلمه»

 «ها رو بشوره و ببره؟ناپاکی

 «نه.»

کنی شون میرسه تو هيچ فرقی با بقيه کسانی که داری سرزنشدر واقع، به نظر می»

گر پايان گشتی، چيزی که وقتی نظارهودت مینداری. تو فقط دنبال يه چيزی برای خ

 «کار هستی بهت احساس بهتری بده.

اول  -طورم شناسی. من هميشه همينطور نيست. تو فقط منو خيلی خوب نمینه، اين»

 «بينی انجامش دادم.بعد می «ترديد غير ممکنه.نه، نه، اين غير ممکنه، بی »گم می

 يد.اسماعيل که آرام نشده بود، آه کش

گی ما به شکار و يعنی تو می»دونم مردم بهم خواهند گفت اينه که يه چيزی که می»

 ««گردآوری برگرديم؟

آوری گرد-ها مربوط به شکاری زندگی نخواهاين چرند محضه. شيوه»اسماعيل گفت 

ی زندگی کردن ی اعضای جامعه هم اجازهکه به بقيهگرده به ايننيست، بلکه برمی

تونن اين کار رو انجام آورندگان میگرد-کشاورزان هم مثل شکارچی -داده بشه 

اون چيزی که من تالش کردم به تو منتقل کنم »مکثی کرد و سرش را تکان داد. « بدن.

اون »ها يه چيز منسوخ يه جايی نگاه جديدی به تاريخ زندگی انسان بود. زندگی نخواه

 «ه عقب نيست، بلکه حرکت به جلُوه.نيست. رسالت شما بازگشت ب «هامُشتپُشت

 «پوشی کنيم.مون چشمها از تمدنتونيم مثل هوهوکاماما به کجا؟ ما که نمی»
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 -ها تغيير کرد، اما شما بايد خالق باشيد ی زندگی هوهوکامگی. شيوهقطعاً درست می»

ن بهم با نگاهی سنگي« اگه براتون ارزش داره. اگه براتون مهمه که نجات پيدا کنين.

طور بالين، اينشما مردم مبتکری هستين، نيستين؟ از اين بابت به خودتون می»خيره شد. 

 «نيست؟

 «آره.»

 «در اين صورت ابتکار به خرج بدين.»
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اسماعيل اين را گفت و بعد آهی طوالنی و « ی کوچيک رو از قلم انداختم.يه نکته»

را به خاطر به خودش اجازه داده آنکه که انگار از اينآميز کشيد، طوریشکايت

 بياورد متأسف است.

 من در سکوت منتظر بودم. 

دار بود. يه سارقِ مسلح در واقع. بهت گفته يکی از شاگردهای قبلیِ من يه سابقه»

 «بودم؟

 گفتم که نگفته بوده.

. در که واسه اون مفيد باشه واسه من مفيد بودبايد بگم که کار ما با هم، بيشتر از اين»

های مربوط به واقع، چيزی که ازش ياد گرفتم اين بود که، برخالف تصوری که از فيلم

شکل نيست. ی بیشه، جمعيت زندان به هيچ عنوان يک تودهزندان دستگير آدم می

جا هم مثل دنيای بيرون، فقير و غنی، قوی و ضعيف وجود داره. و به طور نسبی اون
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کنن، البته نه وتمند داخل زندان خيلی خوب زندگی میشه گفت که افراد قوی و ثرمی

مراتب بهتر از فقرا و ضعفا. در واقع اونا تقريباً به خوبی زندگی بيرون از زندان، اما به

دست بيارن، مثل مواد مخدر، غذا، سکس و تونن بههرچيزی رو که بخوان می

 «خدمات.

 ابرويی باال انداختم.

ربطش به »اين را گفت و سرش را تکان داد. « ه چيه،خوای بدونی ربطش به قضيمی»

ها که ها يک زندان خيلی وسيعه، و به جز يه تعداد از نخواهقضيه اينه که: جهان بخواه

در گوشه و کنار دنيا پراکنده شدن، کل نژاد انسان در حال حاضر در اين زندان به سر 

ها در آمريکای ی نخواهندهموهای باقیبره. در طول قرن گذشته به تمام جمعيتمی

ی زيادی حبس رو شمالی يک انتخاب داده شد: منقرض بشن يا حبس رو بپذيرن. عده

ی اونايی که تونستن خودشون رو با زندگی زندان وفق بدن پذيرفتن، اما در واقع عده

 «خيلی زياد نبودن.

 «آره. به نظر مياد ماجرا از اين قرار باشه.»

طبيعتاً زندانی که خوب اداره »گين و مرطوب به من نگاه کرد. اسماعيل با چشمانی غم

 « دونی چرا.داشته باشه. مطمئنم می صنعتشه بايد يک می

ها سرگرم بشن، فکر کنم. ذهنشون رو از مالل و بيهودگیِ شه زندانیخب... باعث می»

 «داره.شون دور نگه میجاری در زندگی

 «تونی بگی صنعت شما چيه؟بله. می»

 « البداهه نه. اما انگار چيز واضحيه.صنعت زندان ما؟ فی»
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 «البته که واضحه.»

 «مصرف کردن جهان.»يک کم فکر کردم. 

 «حدس اولت درست بود.»ی تاييد تکان داد. اسماعيل سرش را به نشانه
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های فرهنگی شما وجود داره: های تبهکار و زندانیيک تفاوت اساسی بين زندانی»

کنن که عدالت در توزيع ثروت و قدرت اين موضوع رو به خوبی درک میتبهکاران 

 «در زندان هيچ نقشی نداره.

 ای به او زل زدم، سپس خواستم که توضيح دهد.چند دقيقه

 «ها قدرت رو در دست دارن؟در زندان فرهنگی شما، کدوم زندانی»

 «های مرد، به خصوص مردان سفيدپوست.آه، زندانی»گفتم 

درسته. اما به اين توجه کردی که اين مردان زندانی سفيدپوست باز هم زندانی بله، »

ها در زندان که اونبا وجود اين -بان. با وجود اين همه قدرت و مکنت هستن، نه زندان

 «ها هم کليد قفل رو نداره.حتا يکی از اون -کنن ی افراد ديگه حکمرانی میبه همه

تونه از تونم، اما نمیتونه خيلی کارها بکنه که من نمیمی 5آره. درسته. دونالد ترامپ»

 «زندان خارج بشه. اما اين چه ارتباطی با عدالت داره؟

                                                        
 ای فعاليت دارد.های مختلف تجاری و رسانهميلياردر آمريکايی که در زمينه 5
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که ديگرانی غير از مردان سفيدپوست هم در زندان از عدالت يعنی جستجو برای اين»

 «توزيع قدرت سهم داشته باشن.

 «رست نيست؟خوای چی بگی؟ که اين دآره، متوجهم. اما تو می»

طور که تو گفتی، به خصوص و همون -درست؟ معلومه که اين درسته که مردان »

ی امور زندان رو هزاران ساله که به عهده دارن، شايد حتا از اداره -مردان سفيدپوست 

همون ابتدا. مسلماً درسته که غيرعادالنه است. و قطعاً درسته که قدرت و ثروت داخل 

ی برابری توزيع مجدد بشه. اما بايد به اين نکته توجه داشته باشی که زندان بايد بر مبنا

کننده است توزيع مجدد قدرت اون چيزی که برای نجات شما به عنوان يک نژاد تعيين

 «و ثروت در زندان نيست، بلکه خالصی از خودِ زندانه.

 «باشن.های ديگه متوجه اين مسئله فهمم. اما مطمئن نيستم خيلیآره، اينو می»

 «مطمئن نيستی؟»

 «نه. در بين فعاالن سياسی، توزيع مجدد قدرت و ثروت... حکم اکسير اعظم رو داره.»

تونن توش ها، يک جنبش عموميه که همه میبا اين حال، فرار از زندان بخواه»

 «مشارکت کنن.

شارکت متأسفانه بايد بگم يک جنبشه که تقريباً هيچ انسانی درش م»سرم را تکان دادم. 

نخواهد کرد. سفيدپوست يا رنگين پوست، زن يا مرد، چيزی که مردم اين فرهنگ 

دست بيارن. تونن قدرت و ثروت بهها تا جايی که میخوان اينه که تو زندان بخواهمی

 «کنه.براشون اهميتی نداره که اين يه زندانه، مهم نيست که داره دنيا رو نابود می
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مثل هميشه، آدم بدبينی هستی. شايد حق با تو »ال انداخت. هايش را بااسماعيل شانه

 «باشه. اما من اميدوارم که اشتباه کرده باشی.

 «طور. باور کن.منم همين»
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با اينکه فقط حدود يک ساعت بود که مشغول حرف زدن بوديم، اسماعيل خسته به 

حرف ديگری برای  رسيد هنوزرسيد. خواستم آرام بيرون بخزم اما به نظر مینظر می

 گفتن دارد. 

 «متوجه هستی که کار من با تو تمومه.»باالخره سرش را باال آورد و گفت 

 داشتم. کرد احساس مشابهی میفکر کنم اگر چاقويی در شکمم فرو می

تونم منظورم رو ام و خيلی نمیببخشيد، من خسته»هايش را بست. ای چشمبرای لحظه

 «زی که به نظر اومد نيست.خوب بيان کنم. منظورم چي

 توانستم پاسخ بدهم، اما از پسِ يک تکانِ سر برآمدم. نمی

منظورم فقط اينه که اون چيزی رو که قرار بود انجام بدم تموم کردم. به عنوان يه »

شم تو رو دوست معلم، چيز بيشتری برای ارائه ندارم. با اين وجود، خيلی خوشحال می

 «خودم بدونم.

 قط توانستم سری تکان بدهم.باز هم، ف
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آلود اطراف را وارسی کرد، هايش را باال انداخت و با چشمانی خواباسماعيل شانه

ی انگار برای يک لحظه فراموش کرده بود که کجاست. بعد عقب نشست و عطسه

 پرآبی زد. 

 «گردم.من فردا دوباره برمی»شدم گفتم، که بلند میدرحالی« ببين،»

-و طوالنی تحويلم داد؛ متعجب بود که ديگر چه چيز بيشتری از او مینگاهی آزرده 

 تر از آن بود که بپرسد. با يک خرناس و تکان سر من را بدرقه کرد.خواهم، اما خسته
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 سيزده

5 

ی بدی ام را قطعی کردم. نقشهکه در اتاق متل به خواب بروم، نقشهآن شب پيش از آن

رسيد. چه خوشش بيايد، چه اما چيز بهتری به ذهنم نمیدانستم، بود و من اين را می

آيد(، بايد اسماعيل را از شر آن کارناوال لعنتی دانستم که خوشش نمینيايد )و من می

 کردم.خالص می

فکر کن تاس  نقشه به اين خاطر بد بود که کامالً به من و منابع ناچيز من بستگی داشت.

بريزی و يک و دو بياوری.

ی راه خانه و کارناوال و به صبح فردا در يک شهر کوچک تقريباً در ميانه ساعت نه

اميد پيدا کردن جايی برای خوردن صبحانه مشغول چرخ زدن بودم که روشن شدن 

روی داشبورد مجبورم کرد ماشين را متوقف کنم. کاپوت را « خيلی داغ»چراغ اخطار 

. مخزن آب را چک کردم: باال زدم و روغن را چک کردم: روغن مشکلی نداشت

ی زيرکی هستم، آب اضافه همراه دارم. ای نبود. از آنجا که رانندهخشک بود. مسئله

مخزن را پر کردم، دوباره به راه افتادم و دو دقيقه بعد چراغ اخطار دوباره روشن شد. 

در آن به چشم « مکانيک آماده به خدمت»ماشين را به يک پمپ بنزين بردم که عالمت 

خورد اما از هيچ مکانيکِ آماده به خدمتی خبری نبود. با اين وجود مسئولش سی می

 آمد سر و گوشی آب بدهد.دانست و بدش نمیی ماشين میبرابر من درباره
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بهم نشانش داد و « کنه.فن رادياتور کار نمی»بعد از حدود پانزده ثانيه بهم گفت 

افتد که موتور در اثر خاموش و اتفاق میتوضيح داد که اين مسئله معموالً فقط زمانی 

 های درون شهری بيش از حد گرم شود. روشن شدن در رانندگی

 «ممکنه فيوز پروُنده باشه؟»

ی جديد که دست کمی از اولی نداشت ردش کرد. اما با يک فرضيه« ممکنه.»گفت، 

که فن را به ی مدادمانند آورد و با کمک آن فيشی را و يک ميله« بگذار ببينم،»گفت 

به »کرد چک کرد و سپس ميله را بيرون کشيد. بهم گفت سيستم الکتريکی متصل می

 «نظر مياد خود فن سوخته باشه.

 «تونم نوشو گير بيارم؟کجا می»

 «جا.اينجا، تو شهر، اون هم روز تعطيل؟ هيچ»

 ازش پرسيدم که آيا امکان دارد با همين وضع خودم را به خانه برسانم.

فکر کنم، در صورتی که توی مسير رانندگی توشهری زياد نداشته باشی يا »گفت 

 «هروقت که شروع کرد به داغ کردن، بزنی کنار و صبر کنی تا سرد بشه.

موفق شدم برگردم و تا پيش از ظهر ماشين را به يک نمايندگی مجاز تعميرات ببرم، اما 

شان برآيد. فقط يک کار از دستجا گفتند بعيد است تا پيش از دوشنبه صبح کاری آن

های خودپرداز عزيز سر برای انجام دادن داشتم، و آن اين بود که به يکی از ماشين

های اعتباری. اندازها، کارتها، پسام را تخليه کنم. چکی منابع مالیبزنم، و همه

 وقتی وارد آپارتمانم شدم، به استثنای دوهزار و چهارصد دالری که همراهم بود،

 پول بودم. پولِ بیبی
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خواهی برنامه نداشتم به مشکالت پيش رو فکر کنم، آخر واقعاً دشوار بود. چطور می

-ای به ترکش ندارد خارج کنی؟ چطور میتُنی را از قفسی که عالقهيک گوريل نيم

ای ندارد سوارش تُنی را روی صندلی عقب ماشينی که عالقهخواهی يک گوريل نيم

 رود؟تُنی سوارش باشد راه می؟ اصالً مگر ماشينی که يک گوريل نيمبشود، بنشانی

ی انجام هايی هستم که به هر کاری در لحظهبينيد، من از آن مدل آدمطور که میهمان

مقدمه. به هر طريقی که شده اسماعيل را کنند. متخصص انجام کارهای بیآن فکر می

که بعدش بايد چه کار کنم فکر ه ايننشانم، آن وقت بروی صندلی عقب ماشينم می

کنم که بعد آن وقت دوباره فکر می –گردانم کنم. احتماالً او را به آپارتمانم برمیمی

رو نشده بهگويد آدم تا زمانی که واقعاً با يک مشکل روی من میاز آن چه کنم. تجربه

 خواهد از پس آن بر بيايد. داند مینمی
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با من تماس گرفتند تا بهم بگويند که مشکل ماشين چه بوده. فن  ساعت نه صبح دوشنبه

از کار افتاده بود چون بيش از توانش به آن فشار آمده بوده، بيش از توانش به آن فشار 

کننده از کار افتاده بود. کار زيادی الزم آمده بوده چون کل سيستم لعنتی خنک

کردم و گفتم که کارش را انجام ای شد. نالهداشت، و حدود ششصد دالر خرجش می

که با من تماس شود و اينبدهند. گفتند که احتماالً حدود ساعت دو آماده می

روم. گيرند. گفتم که تماس الزم نيست، هر زمان که بتوانم برای گرفتن ماشين میمی
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واقعيت اين است که همان موقع هم قيد ماشين را زده بودم. از پس هزينه تعميرات بر 

 آمد.آمدم، و آن ماشين لعنتی هم احتماالً از پس حمل اسماعيل برنمیینم

 يک وانت اجاره کردم. 

کنيد که چرا از همان اول اين کار را نکردم. پاسخ اين است که شک تعجب میبی

های ام کارهايم را به روشبهش فکر نکرده بودم. عقلم نرسيد، باشد؟ عادت کرده

 ها نبود. ای يکی از آن روشبا وانت اجاره مشخصی انجام دهم و مسافرت

 «لعنتی.»ی کارناوال رسيدم و اولين چيزی که گفتم اين بود: دو ساعت بعد به محوطه

 جا رفته بود. کارناوال از آن

کرد که گشتی آن اطراف بزنم. محوطه وادارم  - شايد يک احساس احتياط -يک چيز 

بازی و وچهار نسته باشد نوزده سواری، بيسترسيد که تواتر از آن به نظر میکوچک

را جا داده باشد. مطمئن نبودم که بتوانم جای قفس اسماعيل را بدون هيچ  يک نمايش

قدر يادشان بود که مرا تا حول و حوش مکان قفس ببرند، ی پيدا کنم. پاهايم آنانشانی

مشاهده وجود داشت: ی قابلهايم انجام دادند، چون يک نشانهی کار را چشمو بقيه

ی چيزهايی ی نامرتب از بقيهپتويی که برايش خريده بودم جا مانده بود، با يک توده

هايش، يک دفتر نقاشی که هنوز چندتا توانستم تشخيص بدهم: چندتا از کتابکه می

ها ها و بخواهها و نمودارهايی که برای نشان دادن داستان هابيل و قابيل، نخواهاز نقشه

يده بود در آن بود، و پوستری که از دفتر کار آمده بود و لوله شده و با يک نوار کش

 پالستيکی بسته شده بود. 
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ی ريس کردن مسئله در ذهنم بودم که سر و کلهومشغول راست يکه خورده بودم و

ی پالستيکی بزرگ را باال آورد تا به بگير پير پيدا شد. نيشش باز شد و يک کيسهرشوه

کند. بعد، وقتی که ای که باقی مانده بود را تميز میی زبالهشان دهد که دارد کپهمن ن

 « الريه بود.ذات»ها را جلوی پايم ديد، به من نگاه کرد و گفت پرتوخرت

 «چی؟»

 «الريه از پا درش آورد. دوستت، اون ميمونه.ذات»

 گفت نداشتم. فقط بهش زل زدم. توان درک چيزی را که می

مپزشک شنبه اومد و کلی چيزی بهش تزريق کرد، اما خيلی دير شده بود. امروز دا»

 «کنم.صبح تموم کرد، حول و حوش ساعت هفت يا هشت، فکر می

 «گی... مرده؟يعنی می»

 «آره رفيق، مرده.»

و تنها چيزی که منِ خودخواه متوجهش شده بودم اين بود که اسماعيل کمی 

 رسد.پريده به نظر میرنگ

هايی از جا دستهجا و آنگاهی به اطراف محوطه وسيع خاکستری انداختم، باد اينن

غلتاند. با آن فضا احساس کرد، گاهی آنها را میهای کاغذی را به هوا بلند میزباله

 استفاده، غبارگرفته، مثل يک زمين متروکه.تهی، بال -کردم نزديکی می

ها چه واکنشی نشان دار ميمونبيند اين دوستدوست پيرم کامالً مشتاقانه منتظر بود ب

 خواهد داد.

 «کار کردن؟باهاش چی»از او پرسيدم 



 اسماعيل 356
 

 «هان؟»

 «کار کردن؟شو چیجنازه»

حيوونايی رو که تو جاده . بردنش جايی که با شهرداری تماس گرفتن اوه! فکر کنم»

 «دونی کجا.سوزونن. میمی کشته شدن

 «آره. متشکرم.»

 «زحمتی نبود.»

 «وپرتاشو ببرم؟ايرادی نداره اگه خرت»

 ام، اماجديدی از جنون و ديوانگی را به نمايش گذاشتهی از نگاهش فهميدم که درجه

 «شن.حتماً، چرا که نه؟ به هر حال در غير اين صورت دور ريخته می»فقط گفت 

 گرفت. جا گذاشتم، اما بقيه به راحتی زير بغلم جا میپتوها را همان
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ای را ی شهرداری بروم، همان جايی که تلفات جادهشد کرد؟ به کورهیچه م

هر کس جای من بود احتماالً با  سوزانند، و لحظاتی بايستم و به پايين خيره شوم؟می

کرد، برخوردی که کرد، احتماالً بهتر از من برخورد میماجرا طور ديگری برخورد می

 تر باشد. من رفتم خانه.لطيفتر و احساساتی ی قلبی رئوفدهندهنشان

وانت را پس دادم، ماشينم را تحويل گرفتم و دوباره به آپارتمان برگشتم. خالی بود، 

 حس بيهودگی داشت.
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-جا، روی يک ميز عسلی، بودکه مرا به دنيايی از شور و زندگی متصل میتلفنی آن

 زدم؟کرد، اما به چه کسی زنگ می

اش را پيدا کردم و تلفن زدم. بعد از سه تا سيد، شمارهبه طرز عجيبی يک نفر به ذهنم ر

 زنگ، صدايی آهسته و استوار پاسخ داد:

 «منزل خانم سوکولو.»

 «شما آقای پارتريج هستيد؟»

 «بله، من آقای پارتريج هستم.»

من همون کسی هستم که چند هفته پيش باهاتون مالقات کردم، دنبال پيدا »گفتم 

 .«کردن راحيل سوکولو بودم

 پارتريج منتظر شد.

 «اسماعيل مرده.»گفتم 

 «از شنيدنش خيلی متأسفم.»بعد از يک مکث 

 «تونستيم نجاتش بديم.می»

 «داد؟مطمئنيد که اين اجازه رو به ما می»پارتريج کمی در موردش فکر کرد. 

 مطمئن نبودم و همين رو بهش گفتم.
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ز ببرم متوجه نشده بودم که در هر دو ساتا پيش از آنکه پوستر اسماعيل را پيش قاب

ها روی آن پيامی نوشته شده. طوری قابش کردم که بشود هر دو را ديد. يکی از پيام

 شد:گاه اسماعيل ديده میهمانی بود که روی ديوار خلوت

 

 اگر انسان نباشد،

 آيا به گوريل 

 اميدی هست؟

 

 پيام ديگر اين بود:

 اگر گوريل نباشد،

 آيا به انسان

يدی هست؟ام
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